
Raadio juhtimis-  
seadmed ja näidikud 

1. Antenn 
2. Väline kõlar / 

mikrofon / USB-laadimise pistik 
3. Režiimi/toite nupp 
4. Edastamise nupp 
5. Kanal üles/alla  

nupud 
6. Tagantvalgustusega LCD-ekraan 
7. Kõlar/mikrofon 
8. Heli juurde/vähemaks keeramise 

nupud 
9. LED-valguse nupp 

KAHESÜSTEEMNE RAADIO 

10. Rääkimise nupp 
11. Mälu/väljumise nupp 
12. Tri-Watchi nupp 
13. Skannimise nupp 
14. Max ulatuse nupp 
15. Randmerihma kinnitus 
16. Vööklamber 
17. Patareipesa 
18. Patareipesa katte kruvid (2) 
19. Kummiga käepidemed 
20. LED-taskulamp 
21. Lukustamise nupp 
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Omadused 
• 8 kanalit 

• 121 privaatsuskoodi 

Tagantvalgustusega LCD-ekraan 



Toote omadused
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(38 CTCSS-koodi /  

83 DCS-koodi) 

•VibrAlert® 

• Tri-Watch 

• Vabakäefun
ktsioon 

(VOX) 

• Skan
nimine 

Kanalid,  
privaatsuskoodid 

• Tagantvalgustusega 
LCD-ekraan 

• LED-taskulamp 

• Kõnealarm 
Kümme valitavat tooni 

• Nupulukk 

• Kõlar / 
mikrofon / 
laadimispistik 

• Vastuvõtmise piiks 
Valikuline (see/väljas) 

• Patarei/energiasäästja 

• Nuputoonid 

• Patareitaseme näidik 

• Tühjeneva aku 
helialarm 

• Automaatne 
mürablokeering 

• Maksimaalse 
ulatuse laiendaja 

• Vööklamber 

1. Patareitaseme näidik 
2. Vastuvõtmise piiksu ikoon 
3. VOX-i ikoon 
4. VibrAlert®-i/kõnealarmi ikoon 
5. Lukuikoon 
6. Nuputooni ikoon 
7. DCS-i/CTCSS-i ikoonid 
8. Skannimise/mälu ikoon 
9. Mälukanali number 
10. DCS-i/CTCSS-i privaatsuskoodide numbrid 
11. Energiasäästja ikoon 
12. Kanalite numbrid 
13. Vastuvõtmise/edastamise ikoon 
14. Signaalitugevuse mõõtja 
15. BURP-i ikoon 
16. Tri-Watchi ikoon 

Maksimaalne ulatus võib varieeruda ja see 
põhineb takistusteta vaateväljaga sidel 
ideaalsete tingimuste korral. 

*Prantsusmaal ei ole kanalite 1 ja 2 kasutamine 
lubatud. See võib muutuda. Lisateabe 
saamiseks võtke ühendust Prantsusmaa 
raadiolitsentse väljastava asutusega. 

!  

Tooteteave Raadio eest hoolitsemine  

MicroTALK-i raadio on toodetud nii, et see täidab 
kõiki nõutavaid standardeid raadioseadmete jaoks, 
mis kasutavad heakskiidetult PMR 446 sagedusi. 
Selle kahesüsteemse raadiotoote kasutamine hõlmab 
avaliku õhuruumi ja selle kasutamisele võidakse 
rakendada kohalikke seadusi või nõudeid. Lisateabe 
saamiseks võtke ühendust raadiolitsentse väljastava 
asutusega. 

Kui hooldate seda õigesti, siis pakub MicroTALK®-i 
raadio aastaid tõrgeteta tööd. Siin on mõned 
soovitused: 
• käsitsege raadiot õrnalt; 
• hoidke seda tolmust eemal; 
• ärge pange raadiot kunagi vette ega niiskesse kohta; 
• vältige kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega. 
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Patareide paigaldamine  

Patareide paigaldamine või asendamine: 
1. Eemaldage vööklamber klapiriivi lahti 

lastes ja klambrit üles liigutades. 

2. Keerake patareipesa katte eemaldamiseks lahti raadio 
tagaküljel asuvad ülemised ja alumised kruvid. VIHJE: 
kruvid peavad olema piisavalt lahti (ja üleval), et saaksite 
neid vajadusel kasutada akupesa katte eemaldamiseks. 

3. Sisestage kolm AA-tüüpi laetavat patareid või mittelaetavat 
leelispatareid. Paigaldage patareid polaarsuse märgistuse 
järgi. 

4. Paigaldage uuesti patareipesa kate, kruvige kruvid sisse ja 
kinnitage uuesti vööklamber. 

5. Pingutage kruvisid vööklambri otsaga, et kinnitada 
patareipesa kate raadio külge. Ärge pingutage liialt. 
Kasutage vööklambri otsa ainult kruvide pingutamiseks. 

• Ärge üritada laadida leelispatareisid. 
• Ärge segage vanu ja uusi patareisid. 
• Ärge segage leelispatareid, standardseid 
(süsinik-tsink) ega laetavaid patareisid (Ni-Cd, 
Ni-MH jne). 

Hoiatus! Tulekahju või plahvatuse oht, kui patarei 
asendatakse valet tüüpi patareiga. Kõrvaldage kasutatud 
patareid juhiste kohaselt. 

Akude laadimine raadios: 
1. Kontrollige, et akud oleksid korralikult sisestatud. 

2. Sisestage kaabel laadimispistikusse, mis asub raadio 
ülaosas. 

3. Ühendage kaabel USB-ga ühilduva toiteallikaga. 

Kasutage Cobra microTALK-i raadio laadimiseks ainult kaasasolevaid 
laetavaid patareisid ja laadijat. 

Cobra soovitab raadio laadimise ajaks välja lülitada. 
Raadios saab kasutada ka mittelaetavaid leelispatareisid. 
Patareide täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 15 tundi. 

Maksimaalne/minimaalne kasutusvahemik: -20 °C kuni 45 °C. 
Maksimaalsed SAR-i väärtused: 0,458 W/kg FM 12,5 KHz puhul. 
Raadiosagedusala: 446 MHz. 

Raadiosageduslik keskmine ja maksimaalne võimsus: 350 mW. 

Raadio töötab kaasaoleva NiMH-patareiga. See ei 
pruugi töötada teiste AA patareidega.

Eemaldage klamber

Sisestage patareid

Vööklambri ots

Raadio laadimispistik
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C
Režiim/toide

MODE

MikroTALKi raadio(de) laadimine arvutilaadijaga: 
1. Sisestage raadio(d) arvutilaadijasse nagu näidatud. 
2. Sisestage mikro-USB kaabel laadija tagaküljel 

asuvasse pistikusse. 
3. Ühendage kaabel USB-ga ühilduvasse pistikupesasse. 

Pistikupessa paigaldatavate seadmete puhul tuleb pistikupesa 
paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema lihtsasti 
ligipääsetav. 

Kui laadimise märgutuli ei ole sisse lülitatud, siis kontrollige raadio asendit. Raadio 
peaks olema püstiasendis. Laadimise märgutuli jääb sisse niikaua, kuni raadio on 
laadimispordis. 
Märkus: Ühe raadio laadimiseks võite arvutilaadijaga laadimise vahele jätta ja 
ühendada mikro-USB pistiku lihtsalt raadio ülemises osas asuvasse laadimispistikusse. 
Raadio kuvab laadimise ajal vilkuva akuikooni. 
Cobra soovitab raadio laadimise ajaks välja lülitada. 

 

Oma microTALK®-i raadio sisselülitamine 

  
Vajutage ja hoidke all režiimi/toite nuppu Mode/Power, kuni 
kuulete helisignaale, mis näitavad, et raadio on sisse lülitatud. 
Teie microTALK®-i raadio on nüüd ooterežiimis ja on valmis 
ülekandeid vastu võtma. Raadio on alati ooterežiimis, välja 
arvatud siis, kui vajutatakse nuppe Talk, Call või Mode/Power. 

Kiirkäivitus 
1. Raadio sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all 

nuppu Mode/Power. 

2. Vajutage kanali valimiseks kanali üles- ja allaliigutamise 
nuppe (Channel Up või Channel Down). 

Mõlemad raadiod peavad side pidamiseks olema 
häälestatud samale kanalile/privaatsuskoodile. 

3. Vajutage ja hoidke all edastamise nuppu 
Talk, rääkides samal ajal mikrofoni. 

4. Kui olete rääkimise lõpetanud, siis laske  
nupp lahti ja kuulake vastust.

CALL
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Tühjenev patarei • 
Kui aku on peaaegu tühi, siis vilgub tühjeneva patarei ikooni 
viimane pulk ja helisignaal kostub kaks korda enne, kui raadio 
välja lülitub. Patareisid tuleks vahetada või laadida, kui 
kasutatakse laetavaid patareisid. 

Raadio kuvab laadimise ajal vilkuva patarei ikooni. 

Automaatne patarei säästmine 
Kui kümne sekundi jooksul ei tule ülekandeid sisse, 
siis lülitub raadio automaatselt patarei säästmise režiimile ja 
ekraanil vilgub energiasäästmise ikoon Power Saver. See ei 
mõjuta raadio võimet võtta vastu sissetulevaid ülekandeid. 

Teise inimesega suhtlemine • 

Rääkimise nupp 

5 cm kaugusel 
suust 

1. Vajutage ja hoidke all rääkimise nuppu Talk. 
2. Rääkige tavalise häälega kui mikrofon on suust umbes 5 cm 

kaugusel. 
3. Laske lõpetades rääkimise nupp Talk lahti ja 

kuulake vastust. 
Rääkimise nupu Talk allhoidmise ajal ei saa 
ülekandeid vastu võtta. 

Mõlemad raadiod peavad side pidamiseks 
olema häälestatud samale kanalile/
privaatsuskoodile. 

Kanali valimine • 

Kanali nupp 

T 

   

 Kanali number 

Kui raadio on sisse lülitatud, siis valige ükskõik milline 8 kanalist, 
vajutades kanalites üles- või allaliikumise nuppu.  

Mõlemad raadiod peavad side 
pidamiseks olema häälestatud samale 
kanalile. 

CTCSS 

Tühjenev patarei

Vox

Patarei säästmise režiim

CH
AN

NE
L
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MEM 
ESC       WATCH    SCAN

Vastuse kuulamine • 

Kuulamine Laske sissetulevate edastuste vastuvõtmiseks lahti rääkimise 
nupp Talk. Teie microTALK®-i raadio on ooterežiimis alati, kui 
rääkimise või edastamise nuppe Talk või Call ei vajutata. 

Helitugevuse kohandamine • 

Helitugevuse nupp Vajutage heli lisamise või vähendamise nuppe Volume Up või  
Volume Down.  

T 

  

Helitase  

Minimaalse ja maksimaalse helitugevuse (1 kuni 8) 
näitamiseks kasutatakse topeltpiiksu. 

Edastamise nupp • 

Edastamise nupp 

MODE 

Vajutage ja laske lahti edastamise nupp Call. 
Teine inimene kuuleb kolme sekundi pikkust tooni. Seda tooni 
kasutatakse ainult kõneside loomiseks. 

Vaadake lk 14, kuidas valida 10 toonisätte hulgast. 

LED-i/SOS-i taskulamp • 

LED-i/SOS-i taskulamp Vajutage ja laske lahti LED-taskulambi nupp nupu TALK all, et 
kasutada raadio alumises osas olevat LED-taskulampi. 
SOS-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all LED 
taskulambi nuppu. Taskulambi või SOS-funktsiooni 
väljalülitamiseks vajutage ja laske lahti. 

CALL

CALL

VO
LUM

E
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Automaatne mürablokeering / maksimaalne ulatus • 
Teie microTALK®-i raadio elimineerib automaatselt nõrgad ülekanded ja 
soovimatu müra, mis tuleneb maastikust, tingimustest või sellest, kui olete 
jõudnud oma maksimaalse ulatuse piirini. 
Automaatse mürablokeeringu saab ajutiselt välja lülitada 
maksimaalse ulatuse laiendamisega, mis võimaldab kõik 
signaalid vastu võtta ja laiendada raadio maksimaalset ulatust. 
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Lukustamise nupp 

  
  MODE

Automaatse mürablokeeringu ajutine 
väljalülitus:Vajutage nuppu Max Range 
vähemalt kolm sekundit. 
Maksimaalse ulatuse laiendaja väljalülitamine: 

- vajutage ja hoidke all nuppu Max Range või muutke kanaleid. 

Lukustusfunktsioon • 
Lukustamise funktsioon lukustab nupud Channel Up, Channel 
Down, Volume Up, Volume Down, TRI Watch, MEM/ESC,  
Scan and Mode/Power, et vältida juhuslikke toiminguid.  

Luku sisse- või väljalülitamine: 
– Vajutage ja hoidke kolm sekundit all 

lukustamise nuppu Lock. 
Helisignaali kasutatakse sisse- või väljalülitamise 
kinnitamiseks. Lukustusrežiimis kuvatakse luku ikoon. 

mikroTALK®-i ulatus • 
Ulatus sõltub maastikust ja tingimustest. 

Lamedal ja avatud maal töötab raadio 
maksimaalses ulatuses. 
Signaali teel olevad hooned või lehestik võivad 
raadio ulatust vähendada. 

MODE 

 

         MODE 

Tiheda lehestiku ja künkliku maastiku korral 
väheneb raadio ulatus veelgi. 

Pidage meeles, et maksimaalse ulatuse saate 
saavutada maksimaalse ulatuse laiendajat 
kasutades. Täpsemat teavet vt lk 6. 

!  

Vähene/max 
ulatus

MEM ESC
TRI WATCH

SCAN MAXGE

MEM       TRI     

Lukuikoon

       

Maksimaalne ulatus

TRI 

Vähendatud ulatus

Vähendatud ulatus

VO
L
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Režiimifunktsioonide sirvimine • 

Režiimi funktsioonis kerides saate 
microTALK®-i raadiol valida või sisse lülitada eelistatud funktsioone. 
Režiimi funktsioonis kerimisel kuvatakse raadio 
funktsioonid samas kindlaksmääratud järjekorras: 

CTCSSi privaatsuskoodide seadmine 
DCSi privaatsuskoodide seadmine  
Voxi sisse/välja lülitamine 
Voxi tundlikkuse seadmine 
Edastustoonide 1-10 seadmine 
VibrAlerti sisse/välja lülitamine 
Vastuvõtmise piiksu sisse/välja lülitamine  
Nuputoonide sisse/välja lülitamine 

Privaatsuskoodid • 
Teie microTALK-i raadios on kaks moodsat kodeeritud mürablokeerimise 
süsteemi, mis aitavad mis tahes kanalil vähendada häireid, mis tulenevad 
teistest kasutajatest. CTCSS (pideva tooniga kodeeritud mürablokeerimise 
süsteem) pakub 38 privaatsuskoodi ja DCS (digitaalselt kodeeritud  mürablokeerimine) 
83 privaatsuskoodi. See annab kokku 121 privaatsuskoodi. Kõigi kanalite jaoks võib 
kasutada ühte süsteemi, kuid mõlemat süsteemi ei saa samal kanalil kasutada korraga. 

!  

Kood 00 ei ole privaatsuskood, vaid võimaldab signaale kuulda 
kanalil, mis on seadistutud 00 juurde 
nii CTCSS-i ja DCS-i süsteemi puhul.

A

VO
LUM

E

L

Privaatsuskoodi abil edukalt edastamiseks peab nii edastav 
kui ka vastuvõttev raadio olemas häälestatud samale 
kanalile ning samale privaatsuskoodi süsteemile (CTCSS või 
DCS) ja privaatsuskoodi numbrile. Iga kanal salvestab viimase 
valitud privaatsuskoodi süsteemi ja numbri.

Režiim/toide 

MODE

CALL
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HI MED LO 

E 

CTCSS-i privaatsuskoodide seadmine • 

Režiim/toide 

MODE 

Privaatsuskood 

 TW   

CTCSS       Scan Mem 

 

 

CTCSSi privaatsuskoodi valimine: 

1. Pärast kanali valimist vajutage  
nuppu Mode/Power, kuni kuvatakse CTCSS-i ikoon ja 
ekraanil vilguvad kanali numbri kõrval olevad väikesed 
numbrid. 

Kui DCS on valitud kanalil sisse lülitatud, siis vilgub 
ekraanil CTCSS-i ikoon ja märge „OFF“. DCS-ilt 
CTCSS-ile lülitamiseks vajutage ülesliikumise nuppu 
Channel Up või allaliikumise nuppu Channel Down, 
ekraan vilgub märge „OFF“. Ekraanil kuvatakse 
siis väikesed numbrid, mis vilguvad, seejärel 
saate jätkata 2. sammu. 

2. Vajutage privaatsuskoodi valmiseks ülesliikumise nuppu 
Channel Up või allaliikumise nuppu Channel Down. 
Kiiresti edasi minemiseks võite üles- või allaliikumise 
nuppu all hoida. 

3. Kui kuvatakse soovitud CTCSS-i privaatsuskood, 
siis valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude sättesse sisenemiseks nuppu Mode/

Power ja minge seejärel muude funktsioonide 
juurde; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 
sekundi jooksul nuppe mitte vajutada. 

Kanali nupp

T

CALL

CH
AN

NE
L
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HI MED LO 

WATCH RANGE

Režiim/toide
CH

AN
NE

L

DCS-i privaatsuskoodi seadmine • 
DCS-i privaatsuskoodi valimine: 
1. Pärast kanali valimist vajutage nuppu Mode/Power, kuni 

kuvatakse DCS-i ikoon ja ekraanil vilguvad väikesed 
numbrid (01 kuni 83). 

Kui CTCSS on valitud kanalil sisse lülitatud, siis 
hakkab ekraanil vilkuma DCS-i ikoon ja märge 
„OFF“. CTCSS-ilt DCS-ile üleminekuks vajutage 
ülesliikumise nuppu Channel Up või allaliikumise 
nuppu Channel Down, kui ekraanil vilgub märge 
„OFF“. Ekraanil kuvatakse 

T väikesed vilkuvad numbrid ja seejärel saate 
jätkata 2. sammuga. 

2. DCS-i privaatsuskoodi valimiseks vajutage kanalites üles- või allaliikumise 
nuppu. Kiiresti edasi minemiseks võite üles- või allaliikumise nuppu all hoida. 

3. Kui kuvatakse DCS-i privaatsuskood, siis valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude sättesse sisenemiseks nuppu Mode/Power ja minge seejärel 

muude funktsioonide juurde; 
b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk/Call; 
c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi jooksul nuppe mitte vajutada. 

Väline kõlar/mikrofon/laadimispistik • 
Raadio laadimispistik Teie    Oma mikroTALK-i raadiole saab paigaldada valikulise 

välise kõlari/mikrofoni (ei kuulu komplekti), mis vabastab 
käed muude tegevuste jaoks. 
Välise kõlari/mikrofoni või laadija kinnitamine 

1. Avage laadimisesakk raadio ülaosas. 
2. Pistke pistik pessa. 

MÄRKUS: Kõrvaklappide ja kuularite liigne helirõhk võib põhjustada 
kuulmiskahjustusi. 

MODE

DCSi privaatsuskood

Kanali nupp

CALL
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VOX (häälaktiveerimisega edastus) • 
VOX-i režiimis saab mikroTALK®-i raadiot kasutada vabade kätega: 
edastamine toimub rääkides automaatselt. Saate VOX-i tundlikkuse taseme seada 
oma hääle valjuse juurde ja vältida taustmüra tõttu käivitumist. 

 

Režiim/toide 

MODE 

VOXi ikoon 

Vox 

 

T 

 

Kanali nupp 

   

T 

   

VOXi režiimi sisse- või väljalülitamine: 
1. Vajutage nuppu Mode/Power, kuni ekraanil vilgub VOX-i 

ikoon. Kuvatakse kehtiv sisse- või väljalülitamise säte. 

2. Vajutage kanali valimiseks kanali üles- ja allaliigutamise nuppe, 
et VOX sisse või välja lülitada. 

3. Valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude sättesse sisenemiseks nuppu Mode/

Power ja minge seejärel muude funktsioonide 
juurde; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

VOX-i tundlikkuse seadmine: 
1. Vajutage nuppu Mode/Power, kuni vilgub VOX-i ikoon ja 

kuvatakse kehtiv tundlikkuse tase. 

Kehtiv VOXi tundlikkuse tase kuvatakse tähega „L“ 
ja numbritega 1–5, number 5 on kõige tundlikum 
tase ja number 1 on kõige vähem tundlik tase. 

2. Vajutage kanali valimiseks kanali üles- ja allaliigutamise nuppe, 
et seadeid muuta. 

3. Valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude sättesse sisenemiseks nuppu Mode/

Power ja minge seejärel muude funktsioonide 
juurde; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

Kanali nupp

Režiim/toide

MODE

 VOX-i 
tundlikkustase

CALL

CALL

CH
AN

NE
L

CH
AN

NE
L
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TRI MAX 

WATCH     SCAN    RANGE

X

C

WATCH RANGE

10 mäluasukohta • 
Teie microTALK-i raadiol on 10 mäluasukohta 
kõige sagedamini kasutatavate kanalite ja kanali/privaatsuskoodi kombinatsioonide 
salvestamiseks. Neid mäluasukohti saab valida ükshaaval või skannida. (Vt 
mäluasukohtade skannimist lk 18.) 

 

Mäluasukoha programmeerimine:Vajutage ja hoidke all 
nuppu MEM/ESC. Ekraanil vilguvad mälu ikooni ja 
mäluasukoht. 1.Mäluasukoha (0–9) valimiseks vajutage kanalites 

üles- või allaliikumise nuppu. 

Kui asukoht on varem programmeeritud, siis 
kuvatakse ekraani l sel lega seotud kanal/
privaatsuskood. 

 Kanali nupp  

   

T 

   

 
!  

3. Vajutage nuppu MEM/ESC. Ekraanil vilguvad 
kanali numbrid. 

4. Kanali (1–8) valimiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. 

5. Vajutage nuppu MEM/ESC. Ekraanil hakkavad vilkuma 
CTCSS-i ikoon ja 

MEM ESC 

T 

 

TRI WATCH 
SCA 

privaatsuskoodi numbrid. 

6. Valige üks järgmistest: 

a. kanali jaoks CTCSS-i privaatsuskoodi (00 kuni 38) 
valimiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu; 

b. CTCSS-ilt DCS-ile liikumiseks vajutage nuppu MEM/
ESC. Ekraanil hakkavad vilkuma DCSi ikoon ja 
privaatsuskoodi numbrid. Siis saab 

CTCSS Mem 

 Kanali nupp  

kanalites üles- või allaliikumise nuppu kasutada kanali jaoks 
DCS-i privaatsuskoodi (00 kuni 83) valimiseks. 

MEM/ESC nupp

MEM ESC TRI 
WATCH SCAN

MEM/ESC nupp

Mäluasukoht
CTCSS  Mem

Kanali nupp

Mälukanal
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T 

Kui privaatsuskoodi numbrite asemel vilgub „OFF“, siis on 
privaatsuskood juba määratud vastupidises süsteemis (CTCSS 
või DCS). Vastupidise koodi tühistamiseks vajutage kanalites 
üles- või allaliikumise nuppu ning valige privaatsuskood valitud 
kanali aktiivsest süsteemist. 

7. Valige üks järgmistest: 
a. valitud mäluasukohas kanalisse/privaatsuskoodi sisenemiseks vajutage 

nuppu MEM/ESC. Raadio läheb siis järgmisesse mäluasikohta, mis vilgub; 

b. vajutage ja hoidke all nuppu MEM/ESC, et salvestada seatud mälufunktsiooni 
staatus ja ooterežiimi tagasi minemiseks vajutage nuppu MEM/ESC. 

Märkus: Kui 12 sekundi jooksul ei vajutata ühtki nuppu, siis läheb seade automaatselt 
meenutusrežiimi. 

Mällu salvestatud kanali asukoha leidmiseks: 
1. Vajutage nuppu MEM/ESC. Ekraanil kuvatakse mälu 

ikoon ja mälu asukoha number. 2.Mäluasukoha (0–9) valimiseks vajutage kanalites 
üles- või allaliikumise nuppu. 

Kui asukoht on varem programmeeritud, siis 
kuvatakse ekraani l sel lega seotud kanal/
privaatsuskood. 

Vajutage ja hoidke all nuppu Talk, et teise inimesega 
suhelda nagu tavaliselt. 

 Kanali nupp  

   

T 

Ooterežiim 
Vox 

CTCSS 

3. Hoidke valitud mäluasukohas ooterežiimi tagasi 
minemiseks nuppu MEM/ESC. 

Mäluasukoha saab uuesti programmeerida alati, 
kui see kuvatakse. Alustamiseks vajutage nuppu 
MEM/ESC. 

CH
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NE
L

MEM/ESC nupp

MEMESC       WATCH    SCANTRI

Mälukanal
CTCSS Mem
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Kümne edastustooni seaded • 
Edastamiseks saate valida kümne erineva edastustooni vahel. 

Režiim/toide 

MODE 

Edastudtooni seadmine 

 

Edastustoon seadete muutmine: 
1. Vajutage nuppu Mode/Power, kuni kuvatakse täht 

„C“ ja kehtiva edastustooni number (01 kuni 10). 
Kehtiv edastustoon kõlab kolme sekundi jooksul. 

2. Muude toonide kuulmiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. 

3. Valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude sättesse sisenemiseks ja teiste 

funktsioonide juurde liikumiseks nuppu Mode/
Power; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

VibrAlert ja kõnealarm 
Teie MicroTALK-i raadio saab teavitada sissetulevatest 
signaalidest, mängides kuuldava edastustooni või 
kuuldava tooni VibrAlert®-iga. 
Edastamise seadete muutmine: 
1. Vajutage režiimi nuppu Mode, kuni ekraanil kõne sätete 

ikoon Call Setting. Kuvatakse kehtiv säte („01“ värin ja 
helin, „02“ ainult helin). 

2. Edastussätete muutmiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. 

3. Valige üks järgmistest: 

a. vajutage uude sättesse sisenemiseks nuppu 
Mode ja minge seejärel muude funktsioonide 
juurde; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

Kanali nupp

T

Edastaimise 
toon sees / 

T X
R

      

Edastustoon 
sees/

T X
R

CALL
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Režiim/toide
CALL

Vastuvõtmise piiksu kinnitustoon • 
Kuulaja kuuleb kuuldavat tooni, kui lasete lahti rääkimise nupu Talk. 
See teatab teisele poolele, et olete rääkimise lõpetanud ja nad tohivad vastata. 

!  

 
Piiks väljalülitatud 

 

T 

Vastuvõtmise piiksu sisse- või väljalülitamine: 
1. Vajutage nuppu Mode/Power, kuni vilgub 

vastuvõtmise piiksu ikoon Roger Beep. 
Kuvatakse kehtivad sees või väljas olemise 
sätted. 

2. Vastuvõtmise piiksu sisse- või väljalülitamiseks vajutage 
kanalites üles- või allaliikumise nuppu. 

3. Valige üks järgmistest: 
a. vajutage uude seadesse sisenemiseks nuppu Mode/

Power ja minge seejärel muude funktsioonide 
juurde; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

Klahvitoon sees/väljas • 
Kui klahvitoonid on sees, siis kostub toon iga 
nupuvajutusega. 

Režiim/toide 

MODE 

Kanali nupp 

 

Nuputoonide sisse-ja väljalülitamine: 
1. Vajutage nuppu Mode/Power, kuni kuvatakse nuputooni 

ikoon. Vilgub kehtiva nuputooni sees/väljas olemise 
staatus. 

2.Nuputoonide sisse-ja väljalülitamiseks vajutage kanalites 
üles- või allaliikumise nuppu. 

3. Valige üks järgmistest: 

a. vajutage ooterežiimi sisenemiseks 
nuppu Mode/Power; 

b. vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Talk 
või Call; 

c. ooterežiimi tagasi minemiseks võib ka 12 sekundi 
jooksul nuppe mitte vajutada. 

MODE 

  

Kanali nupp

CALL

CH
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Vo

WATCH RANGE

Kanali skannimine • 
Teie microTALK raadio saab automaatselt kanaleid skannida. 

Skannimise nupp 

MAX 

Kanalite skannimine: 
1. Vajutage ja laske lahti nupp Scan, kuni ekraanil kuvatakse 

SCAN 

 

RANGE ikoon Scan ja kanali numbrid. 2.Kanalite skannimise alustamiseks vajutage ja hoidke 
all nuppu Scan. 

Raadio ignoreerib kanalite skannimise ajal 
teatud privaatsuskoode. 

Skannimise sisselülitamise ajal kuvatakse jätkuvalt 
skannimise ikooni. Raadio jätkab kõikide kanalite skannimist 
ja peatub, kui tuvastab sissetuleva edastuse. Raadio jääb 
sellele kanalile 6 sekundiks. 

Skaneerimise ajal (sissetuleva ülekande saamisel) saate valida järgmiste 
valikute vahel: 

a. Sellel kanalil suhtlemiseks vajutage ja hoidke all rääkimise nuppu Talk. Raadio 
jääb sellele kanalile ja läheb tagasi ooterežiimi. 

b. Kanalite skannimise jätkamiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. 

c. Vajutage ooterežiimi tagasi minemiseks nuppu Scan. 

SkannimiskanalidSca

Kanali nupp

CH
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Privaatsuskood skannimine • 
Teie microTALK-i raadio saab ühel kanalil automaatselt privaatsuskoode (kas 
CTCSS 01–38 või DCS 01–83) skannida. Korraga saab skannida ainult ühte 
privaatsuskoodide komplekti (CTCSS või DCS). 
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WATCSCAN

Skannimise nupp 

I MAX 

CH RANGE 

T 

Privaatsuskoodide skannimine: 
1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis kaks korda all nuppu  

2. Scan (CTCSS) või kolm korda (DCS), kuni vilguvad 
CTCSS-i või DCS-i ikoon ja numbrid. 

3. Hoidke valitud kanalil privaatsuskoodide skannimise 
alustamiseks nuppu Scan. 

 

Kanali valimine  
Scan 

  

Privaatsuskoodide skannimine 

DCS Sca 

Privaatsuskoodide skannimise sisselülitamise ajal kuvatakse jätkuvalt skannimise 
ikooni. Raadio jätkab privaatsuskoodide skannimist ja peatub, kui tuvastatakse 
sissetulev edastus. Raadio jääb sellele kanalile/privaatsuskoodile 6 sekundiks. 

Skaneerimise ajal (sissetuleva ülekande saamisel) saate valida järgmiste valikute 
vahel: 

a. Sellel kanalil/privaatsuskoodil suhtlemiseks vajutage ja hoidke all rääkimise nuppu 
Talk. Raadio jääb sellele kanalile/privaatkoodile ja läheb tagasi ooterežiimi. 

b.Privaatsuskoodide skannimise jätkamiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, jätkab 
raadio automaatselt privaatsuskoodide skannimist. 

c. Ooterežiimi tagasi minemiseks vajutage nuppu Scan. 

al
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Mälu skannimine • 
Teie microTALK-i raadio skannib automaatselt salvestatud 
mäluasukohti. (Vt mäluasukohtade seadistamist lk 12) 

Mäluasukohtade skannimine: 1.Veenduge, et programmeeritud on juba 
2 või rohkem mäluasukohta. 

2. Ooterežiimist mälurežiimi minemiseks vajutage ja laske lahti 
nupp MEM/ESC. 

Ekraanil kuvatakse mälu ikoon ja mäluasukoht. 

3. Vajutage ja laske lahti nupp Scan. Ekraanil kuvatakse 
skannimise ikoon ja algab salvetatud mäluasukohtade 
skannimine. 

T 

Mälu skannimise ajal kuvatakse jätkuvalt 
skannimise ikoon. 

Raadio jätkab mäluasukohtade skannimist ja lõpetab, kui 
tuvastatakse sissetulev ülekanne. Raadio jääb sellele 
salvestatud kanalile/privaatsuskoodile 6 sekundiks. 

MEM/ESC nupp

MEMESC       WATCH    SCANTRI

Skannimine nupp

H    SCAN    RANGE

MAX

Kanali nupp

CH
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Tri-Watchi nupp

EM TRI 

EM TRI 
SC WATCH

Tri-Watchi nupp
EM TRI 
SC WATCH

Tri-Watchi seadistamine • 
Oma microTALK®-i raadio saate seadistada kolme 
lemmikkanali tegevust skannima. 

Tri-Watch kanalite programmeerimine või redigeerimine: 
1. Tri-Watch seadistamise aktiveerimiseks vajutage ja 

hoidke ooterežiimis kahe (2) sekundi jooksul all TRI-
WATCHi nuppu. Ekraanil olev TW ikoon lülitub sisse. 

 
Kanali asukoha tähistamiseks hakkab 
vilkuma peamise kanali number. 

2. Vajutage soovitud Tri-Watchi kanali valimiseks kanalites 
üles- või allaliikumise nuppu. 

Kanali nupp 

3.
 

Valiku kinnitamiseks vajutage ja laske lahti 
TRI-WATCHI nuppu. 

4. Ülejäänud täiendavate Tri-Watchi mälukanalite 
programmeerimiseks korrake samme 2 ja 3. 

5. P ä r a s t m õ l e m a Tr i - Wa t c h i m ä l u k a n a l i 
programmeerimist aktiveerib raadio kohe Tri-Watchi 
režiimi. 

S 
Tri-Watchi kasutamine: 
1. Vajutage ooterežiimis TRI-WATCHi nuppu. Koos Tri-Watchi 

mälusse salvestatud kolme kanaliga ilmub ekraanile TW. 

Kanali nupp 

S 2. Raadio skannib läbi kolme (3) Tri-Watchi 
mälukanali. 

3. Signaal ühel (1) kolmest (3) kanalist peatab skannimise 6 
sekundiks, et saaksite kuulata heli 
selles asukohas. 

Kui Tri-Watchi skannimine peatab kanali seire, 
jätkab raadio automaatselt Tri-Watchi kanalite 
skannimist, kui 6 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi 
nuppu. 

!  !   S       4. Tri-Watchi kanalite skannimise jätkamiseks või skannimise 
suuna muutmiseks vajutage kanalites üles- või 
allaliikumise nuppu. 

5. Tri-Watchi skannimisest väljumiseks vajutage uuesti TRI-
WATCHi nuppu ning raadio läheb tagasi ooterežiimi. 

Tri-Watchi nupp

EM 
SC

TRI 
WATC S

Tri-Watchi režiim
T
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BURP • 
BURPi funktsioon võimaldab kasutajal kõlarist vett 
väljutada. See on kasulik, kui raadio kukub vette ja vesi võib jääda kõlarisse ja 
heli summutada. 

 

BURPi aktiveerimine:Vajutage ja laske samal ajal lahti nuppe MEM/
ESC 

ja Max Range. 

1.BURPi toon(id) kostuvad sisemisest kõlarist 
maksimumvaljusel 8 sekundi jooksul. Ekraanile ilmub BURP. 

2.Hoidke raadiot kõlariga allpool, et vesi saaks välja voolata. 
3.8 sekundi möödudes läheb raadio tagasi ooterežiimi. 

MEM/ESC nupp

MEM 
ESC

TRI 
WATCH

SCAN
MAX 
RANGE

BURP-i ikoon

BURP
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Vastavusdeklaratsioon

Meie, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA,                       Garantii ja klienditeenindus 

kinnitame oma vastutust järgmiselt: 
isiklik kaasaskantav seade (PMR 446) - raadiosaatja kahesuunaline 
raadio 

Mudel: AM1035 FLT, 

mida see deklaratsioon käsitleb, on kooskõlas kõikide oluliste nõuetega ja 
RED-direktiivi (2014/53/EL) muude asjaomaste nõudmistega. Toode on 
kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normatiivsete 
dokumentidega: 

tervishoid (artikli 3.1 punkt a): 

EN50566:2013 

ohutus (artikli 3.1 punkt a): 

EN60950-1:2006/A2:2013 

elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3.1 punkt b): 

EN301 489-1 V2.1.1(2017-02) 

EN301 489-5 V2.1.1(2016-11) 

spektrum (artikkel 3.2): 

EN300 296 V2.1.1(2016-03) 

Toode on kooskõlas komisjoni 6. aprilli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
278/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/32/EÜ seoses ökodisaininõuetega välistoiteallikate 
elektrienergiatarbimisele koormamata seisundis ja 

tööseisundi keskmisele kasutegurile, ning on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiviga 2011/65/EL teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. 

Raadio ei täida standardit pinge korral, mis on väiksem kui 3 V DC. 

 

Berkeley Lake, GA, USA 13. juuni 2017 

Bernard Auyang 

(tegevjuht) 

Garantii ja klienditeeninduse kohane teave: 

www.cobrapmr.com 

ELi riikides kehtivad kohalikud seadused ja regulatsioonid. 

CEEL on Cobra Electronics Europe, Ltd. registreeritud 
kaubamärk. 

Snake Design ja microTALK on Cobra Electronics Corporation, USA 
registreeritud kaubamärgid. 

©2017 Altis Global Limited, Berkeley Lake, 
GA, 30071 USA 
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