Ovládací prvky a
indikátory

Baterie a
nabíjení

LCD displej

Tlačítko Talk
Press andholdto communicatewith
Stiskněte a podržte tlačítko
pro uskutečnění hovoru s
cm(2 inches) fromyour mouth, speak
ostatními. Do mikrofonu
inanormal voice.
mluvte ze vzdálenosti cca
cm.
Rele5ase
theTalk buttonwhen you
Poté uvolněte tlačítko.
Nelze poslouchat
ostatní
aresponse.
Youcannot receive
při stisknutém tlačítkuthe
incomingcallswhilepressing
Talkhovoru.
button.
NOTEBoth radios must be
Pozn. Obě stanice musí být
tuned to the same channel to
naladěny na stejný kanál.
communicate.

Číslo kanálu

Anténa

Reproduktor/Mikrofon
Jack
LCD
Displej
USB nabíjecí konektor

Klip na
opasek

Odstraňte klip

Odstraňte kryt baterií

Ikona příjmu
Zobrazena při příjmu
signálu.

3. Vložte dodané tři AA dobíjecí baterie
nebo alkalické baterie. Umístěte baterie
podle označení polarity.

Ikona vysílání

4. Umístětezpětkryti klip na opasek.

Zobrazena při vysílání.

Vložte baterie
• Nepokoušejtese nabíjet
alkalickébaterie.
• Nemíchejte staré a nové baterie.
• Nemíchejte alkalické, standardní
(zinkouhlíkové)nebo dobíjecí (Ni-Cd,
Ni-MH, atd.) baterie dohromady.
• Nepoužívejte zařízení, je-li pzrovna
nabíjeno.
Maximální / minimální provozní rozsah: -20°C až +45°C.

Stiskem a podržením
vysílačku zapnete / vypnete
Stiskem vstoupíte do
režimu nastavení pro
změnu kanálu.
Číslo kanálu bliká. Tlačítky
Up/Down zvolte kanál.

Sada vysílaček

Instalace nebo výměna baterií:
1. Odstraňte klip na opasek
2. Odstraňte kryt baterií

Stiskem upravíte
nastavení hlasitost.i

Upozornění - Nebezpečí požáru nebo výbuchu, pokud je baterie
nahrazena nesprávným typem
.
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů
Kryt prostoru
baterií

AM245

V pohotovostnímrežimu/režimunastaveníje
zobrazenočíslokanálu (1-8).
Při nastaveníhlasitosti ukazujeaktuálníúroveň(1-8).

Tlačítko Up/Down

Tlačítko Mode/Power

Stiskem prozvoníte ostatní stanice
naladěné na stejném kanále.

POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost ve
sluchátkách může vést ke ztrátě sluchu
Baterie

V režimu
nastavení slouží
ke změně kanálu

Tlačítko Call

R&TTE Prohlášení o shodě
(DoC) / Záruka & zákaznický
servis

Používejte pouze dodané dobíjecí baterie a nabíječku
pro nabíjení vaší vysílačky Cobra microTALK.

Ikona stavu baterie

Indikace kanálu/hlasitosti

Bliká, je-li baterie téměř vybitá.

“CH” je zobrazeno v pohotovostním režimu
nebo v režimu volby kanálu.

Vaše vysílačka microTALK® disponujeunikátním
okruhem pro prodloužení životnosti baterie. Nedojde-li
během 10 vteřin k žádnému přenosu signálu,
vysílačka je automaticky přepnuta do úsporného
režimu.Funkce nemá vliv na příjem signálů.

“LE” je zobrazeno při úpravě hlasitosti

We, Altis Global Limited of BerkeleyLake,
GA30071 USA
declare under our sole responsibility that the
product: Private Mobile Radio (PMR 446)
Walkie TalkieTwo-way Radio
Model: AM 245
to which this declaration relatesis in conformity
with the essential requirements and otherrelevant
requirementsof the R&TTEDirective(1999/5/EC).
Theproduct is in conformity with the following
standards and/orother normativedocuments:
Health(Article3.1(a)): EN50566:2013
Safety(Article 3.1(a)): EN60950-1:2006/A2:2013
EMC: (Article 3.1(b)): EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5V1.3.1 (2002-08)
Spectrum (Article3.2): EN300 296-2V1.4.1 (2013-08)

Warranty & Customer Service
For warranty and customer service
information, please go to:
www.cobrapmr.com
For use in EU countries, subject to local laws
and regulations.
CEEL™is a trademark of
CobraElectronics Corporation, USA.
Snake design and microTALK ® are registered
trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.
©2016 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA30071 USA

This product complies with Commission Regulation
(EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing
Directive2009/125/ECof the European Parliament and
of the Council with regard to ecodesign requirements for
no-load condition electric power consumptionand
averageactive efficiency of external power supplies and
is in conformity with Directive2011/65/EU of the
European Parliament and of the Council of 8 June 2011
on the restrictionof the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.

The radio will not comply with the standard at voltage
below 3.4V.
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MaximumSARvalues: 0.637 W/kgfor FM25KHz(Body-Worn).
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