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Intro

Antenn

OBS! Alltför starkt ljudtryck från hörsnäckor eller
hörlurar kan orsaka hörselskada.
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Bältesklämma

Ta bort bältesklämman

USBladdningsanslutning
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Secondary Icons

Högtalare / mikrofon
domkraft

Släpp Tala-knappen när du har
pratat färdigt, och invänta svar.
Du kan inte ta emot inkommande
samtal medan Tala-knappen
Customer
Assistance

Warranty

Intro

Operation

Kanalnummer

Tryck in knappen och håll den
intryckt när du vill kommunicera.
Tala i normalt röstläge med
mikrofonen cirka fem centimeter
från munnen.
Operation

Customer
Assistance

OBS! Båda radioapparaterna
måste vara inställda

Notice

Upp/Ned-knappar
Tryck in och släpp för

Tryck och släpp

Sätt i batterier

Lägesknapp/
strömbrytare
Tryck på knappen och håll
den intryckt när du vill sätta
på eller stänga av radion.

Anropa-knappen
Tryck och släpp för att
signalera till andra att

• Radion är inte avsedd att
användas medan den laddas.

KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

Nothing Comes Close to a Cobra

®

Under volymjustering visas den aktuella kanalen
(1 till 8).

Sätta i eller byta batterier:
1. Ta bort bältesklämman genom
att frigöra dess lås och skjuta
klämman uppåt.
2. Skjut batteriluckan uppåt för att
avlägsna den.
3. Sätt i de tre medföljande
laddningsbara AAA-batterierna
(fungerar även med ickeladdningsbara alkaliska batterier).
Placera batterierna enligt
polmarkeringarna.
4. Sätt tillbaka batterilocket och
bältesklämman.
• Försök inte att ladda alkaliska
batterier.

• Blanda inte alkaliska, standard
(kol-zink), eller laddningsbara
(NiCd, Ni-MH, osv.) batterier.

Batterilock

Mottagningssymbol

Notice

Visas vid inkommande
meddelande.
Sändningssymbol
Visas vid sändning

Maximum / minimum vid drift: -20 ° C till +45 ° C.
Varning - risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Svagt batteri-symbol

Kanal/volymindikator

Blinkar när batteriet är svagt.

”CH” visas i Standby-läge eller vid val av kanal.

Din microTALK®-radio har en unik krets som
förlänger batteriets livslängd. Om inga överföringar
görs inom 10 sekunder, så växlar radion automatiskt
över till batteri-sparläge. Detta påverkar inte radions
förmåga att ta emot inkommande överföringar.

”LE” visas vid volyminställning.

Max SAR-värden: 0,637 W / kg för FM 25kHz (Kroppsburen).

KEM-ML38104-05
Svenska

2

Svenska

Warranty

R&TTE Deklaration

Vi, Altis Global Limited of Berkeley Lake,
GA 30071 USA
deklarerar helt under eget ansvar att produkten: Private
Mobile Radio (PMR 446) Walkie Talkie Two-way Radio
Modell: AM 245
som denna deklaration avser, uppfyller de väsentliga
kraven samt övriga relevanta krav enligt R&TTE-direktivet
(1999/5/EG). Produkten uppfyller följande standarder
och/eller andra normativa dokument:
Hälsa (artikel 3.1(a)):
EN 50566:2013
Säkerhet (artikel 3.1(a)):
EN 60950-1:2006/A2:2013
Notice
Elektromagnetisk kompatibilitet: (artikel 3.1(b)):
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Spektrum (artikel 3.2):
EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)
Denna produkt uppfyller kommissionens förordning
(EG) nr 278/2009 från 6 april 2009 som implement
erar direktivet 2009/125/EG från Europaparlamentetoch Europeiska rådet avseende ekodesignkrav för
externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och
deras genomsnittliga verkningsgrad, och uppfyller
direktivet 2011/65/EG från Europaparlamentet och
Europeiska rådet från 8 juni 2011 om restriktioner
för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning.
Radion kommer inte följer normen på spänningen
under 3.4V.

Secondary Icons

I standby-läge eller under kanalval visas den
aktuella kanalen (1 till 8).

• Blanda inte gamla och nya
batterier.

Tryck och släpp för att gå
till lägesfunktion och ändra
kanaler.
Kanalnumren blinkar när det
läget väljs. Använd Upp/Nedknapparna till att välja kanal.

AM245

Frigör låset

Customer
Assistance

LCD-display

Tala-knappen

Main Icons

Operation
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Svenska

Garanti och kundservice
För garanti och kundservice
information, vänligen gå till:
www.cobrapmr.com
För användning i EU-länder i enlighet med lokala lagar
CEEL® är ett varumärke som tillhör Cobra Electronics
Europe, Ltd.
Ormlogotypen och microTALK® är registrerade varumärken
som tillhör Cobra Electronics Corporation, USA.
©2016 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA 30071 USA

0168

Berkeley Lake, GA, USA

01/10/2016
Bernard Auyang
CEO
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HELVETICA NEUE BOLD CONDENSED
5mm H minimum
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