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Intro

Batterijen en het
laden

Intro

Secondary Icons

Houd ingedrukt om met anderen te
communiceren. Houd de microfoon
ongeveer 5 cm van uw mond en
spreek met normale stem.
Laat de Spreektoets los als u klaar
bent met praten en wacht op een
reactie. U kunt geen binnenkomende
gesprekken ontvangen terwijl de
Spreektoets is ingedrukt.

Operation

Notice

Customer
Assistance

Luidspreker / microfoon
krik

Antenne

Druk in en laat los om
anderen te laten weten dat

OPMERKING: Overdreven geluidsdruk van oor- en hoofdtelefoons
kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.

Secondary Icons

Batterijen
Lcd-scherm

USB lading
aansluiting

Riemclip

Toetsen Omhoog/
Omlaag

Notice

Druk in en laat los
om het volume aan
Houd in de
modusfunctie ingedrukt
om het kanaal te
wijzigen.

Oproeptoets

Riemclip verwijderen

Duw het klepje omhoog

Ontvangstpictogram

3. Plaats de drie meegeleverde
oplaadbare AAA-batterijen (nietoplaadbare alkalinebatterijen werken
ook). Plaats de batterijen volgens
polariteitaanduidingen.
4. Zet de kap van het batterijvak

Zichtbaar als u een
bericht ontvangt.
Verzendingspictogram
Zichtbaar als u een bericht
verzendt.

• Probeer geen alkalinebatterijen

Modus/Aan-uit
Houd ingedrukt om de radio
in of uit te schakelen.

• Gebruik niet tegelijkertijd oude
• Gebruik niet tegelijkertijd alkaline-

Druk in en laat los om naar de
modusfunctie te gaan, waar

en oplaadbare batterijen (Ni-Cd, Ni-MH
enzovoort).
• De radio is niet bedoeld voor gebruik
tijdens het opladen.
Maximale / Minimale bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot +45 ° C.
Kap van
batterijvak

voorzichtigheid – Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een
verkeerd type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Pictogram batterij bijna leeg

Indicatielampje kanaal/volume

Knippert als batterijniveau laag is.

"CH" is zichtbaar in de modus Stand-by of bij het
selecteren van een kanaal.

Uw microTALK®-radio bevat een uniek circuit dat
is ontworpen voor een langere batterijlevensduur.
Als er binnen 10 seconden geen verzending is, gaat
de radio automatisch over op de modus Batterij
besparen. Dit is niet van invloed op de ontvangst

Maximale SAR-waarden: 0,637 W / kg voor FM 25KHz (Body-Worn).
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"LE" is zichtbaar bij het aanpassen van het volume.

Wij, Altis Global Limited of Berkeley Lake,
GA 30071 USA
verklaren op grond van onze exclusieve verantwoordelijkheid
dat het product: Private Mobile Radio (PMR 446)
Walkie Talkie Two-way Radio
Model: AM 245
waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de
essentiële vereisten en overige vereisten is van de R&TTErichtlijn (1999/5/EG). Het product is conform de volgende
normen en/of overige normdocumenten:
Gezondheid (artikel 3.1(a)):
EN 50566:2013
Notice
Veiligheid (artikel 3.1(a)):
EN 60950-1:2006/A2:2013
EMC: (artikel 3.1(b)):
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Spectrum (artikel 3.2):
EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)
Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 278/2009
van 6 april 2009 houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad,
wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor
het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde
actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen
en is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees
Parlement en van de Raad van 8 juni 2011 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
De radio zal niet voldoen aan de norm bij voltage onder 3.4V.

Garantie en klantenservice
Voor de garantie en klantenservice
informatie, ga naar:
www.cobrapmr.com
Voor gebruik in EU-landen, onderworpen aan landelijke
wetten en voorschriften.
CEEL® is een gedeponeerd handelsmerk van Cobra
Electronics Europe, Ltd.
Het slangontwerp en microTALK® zijn gedeponeerde
handelsmerken van Cobra Electronics Corporation, USA.
©2016 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA 30071 USA
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Batterijen plaatsen of vervangen:
1. Verwijder de riemclip door het klepje los

Notice

Operation

Conformiteitsverklaring R&TTE
/ Garantie en klantenservice

Geeft bij het aanpassen van het volume het huidige
niveau weer (1 tot en met 8).

TWEERICHTINGSRADIO

Nothing Comes Close to a Cobra®

Intro

Geeft in de modus Stand-by of bij het selecteren van
een kanaal het huidige kanaal weer (1 tot en met 8).

2. Trek het klepje van het batterijvak
omhoog om de kap van het batterijvak

Batterijen plaatsen

De kanaalnummers knipperen
als deze modus wordt ingeschakeld. Gebruik de toetsen
Omhoog/Omlaag om een
kanaal te selecteren.

AM245

Warranty

Kanaalnummer
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OPMERKING Beide radio's
moeten op hetzelfde kanaal
zijn ingesteld om te kunnen
communiceren.
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Lcd-scherm

Spreektoets
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Operation
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