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pistikupesa laadimiseks
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4. Kutsunginupp
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7. Valjuhääldi / Mikrofon
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9. LED-valguse nupp
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20. Lukustusklahv
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 Toote omadused
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Omadused
• 8 kanalit

• 121 privaatkoodi (38 
CTCSS- ja 83 DCS-koodi)

• Vabakäetoimingud 
(VOX)

• VibrAlert® (vibratsioon)

• Kanalite otsimine,
privaatkoodid

• Taustavalgustusega 
LCD-ekraan 

• LED-taskulamp

• Kutsungiteavitus
Kümme valitavat tooni

• Klahvilukk

• Valjuhääldi / mikrofon / 
laadimise pistikupesa

• Lõpetussignaal 
sees/väljas

• Aku/energiasääst

• Klahvivajutustoonid

• Akutaseme indikaator

• Aku tühjenemisel 
kuuldav märguanne

• Mürablokeering

• Maksimaalse 
tööraadiuse 
suurendaja

• Vööklamber 

Maksimumaalne tööraadius võib varieeruda ja 
põhineb saatjatevaheliste takistusteta 
kommunikatsioonil ideaalsetes tingimustes.

Taustavalgustusega LCD-ekraan

1. Akutaseme indikaator
2. Lõpetussignaali ikoon
3. VOXi ikoon
4. VibrAlert ® / kutsungiteavitus
5. Lukustusikoon
6. Klahvitooni ikoon
7. DCS/CTCSS ikoonid
8. Skaneerimise/mälu ikoon
9. Mälukanali number
10. DCS/CTCSS privaatkanali numbrid
11. Energiasäästufunktsiooni ikoon
12. Kanalite numbrid
13. Vastuvõtmise/edastuse ikoon
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Tooteinfo Raadiosaatja eest hoolitsemine
See MicroTALK® raadiosaatja vastab kõikidele PMR 
446 sagedusi kasutavate raadioseadmete 
standarditele. Kahesuunaline raadiosaatja nõuab 
avaliku õhuruumi kasutamist ning selle tööd võivad 
reguleerida kohalikud seadused või regulatsioonid. 
Lisateave saamiseks võtke ühendust oma 
raadiosaatja litsentseerimisasutusega.

Teie MicroTALK® raadio töötab aastaid ilma 
probleemideta, kui seda korralikult hooldate.
Siin on mõned soovitused:

• Käsitlege raadiot õrnalt.
• Hoidke seda tolmust eemal.
• Ärge pange raadiosaatjat kunagi vette või 

niiskesse kohta.
• Vältige kokkupuudet äärmuslike 

temperatuuridega. 

* Te ei tohi Prantsusmaal kasutada kanaleid 1 ja 2.
See olukord võib muutuda ning lisateave saamiseks 
võtke ühendust Prantsusmaa raadio 
litsentseerimisasutusega.



Product Features Toimingud
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Patareide paigaldamine •
Patareide paigaldamine või vahetamine:

1.  Eemaldage vööklamber vabastades vööklambri 
kaas ning libistage klamber üles.

2. Eemaldage patareipesa kaas akuklapi kinnitust 
üles tõmmates.

3. Sisestage kaasasolevad kolm AA taaslaetavat 
patareid või mittelaetavat leelispatareid.

4. Paigutage patareid vastavalt polaarsuse tähistele.

5. Pange patareipesa kaas ja vööklamber tagasi.
• Ärge üritage leelispatareisid laadida.
• Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
• Ärge segage leeliselisi, tavalisi (süsinik-tsink) 

ega laetavaid (Ni-Cd, Ni-MH jne) patareisid.  

Ettevaatust – tule- või plahvatusoht, kui patarei on 
asendatud valet tüüpi patareiga. Vabanege 
kasutatud patareidest vastavalt juhistele.

 Raadiosaatjas patareide laadimine:
1. Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
2. Sisestage kaabel raadiosaatja ülaosas 

asuvasse laadimispesasse.
3. Ühendage kaabel USBga ühilduva 

toiteallikaga.

Kasutage Cobra microTALK raadiosaatja laadimiseks ainult tootja 
poolt antud patareisid ja laadijat.

Cobra soovitab teil raadiosaatja laadimise ajaks välja lülitada.

Raadiosaatjas võib kasutada ka mittelaetavaid leelispatareisid.

Maksimaalne/minimaalne temperatuurivahemik: -20°C kuni +45°C.

Suurimad SAR-i väärtused: 0.934W/kg FM 25kHz.
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Eemaldage vööklamber

Tõmmake lukustuskaas üles

Sisestage patareid
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Raadiosaatja laadimispesa



MicroTALK® raadiosaatja sisse lülitamine •

Kiirelt kasutusse
1. Raadio sisse lülitamiseks vajutage ja 

hoidke all režiimi/toitenuppu.
2. Vajutage kanal üles või kanal alla 

nuppu, et kanal valida. 

3. Mikrofoni rääkides vajutage ja 
hoidke rääkimisklahvi all.

4. Kui olete rääkimise lõpetanud, 
vabastage rääkimisklahv ja 
kuulake vastust. 

M»lemad raadiosaatjad peavad omavahel 
suhtlemiseks olema hªªlestatud samale 
kanalile/privaatkoodile.

MicroTALK saatjate laadimine laualaadijas:
1. Sisestage raadio(d) laualaadijasse, nagu näidatud.
2. Sisestage mikro-USB kaabel laadija tagaküljel 

olevasse pistikupessa.
3. Ühendage kaabel USBga ühilduva toiteallikaga.

Vooluvõrku lülituvate seadmete jaoks peab pistik 
olema lähedal ning kergesti kättesaadav. 

Kui laadimistuli ei põle, kontrollige raadio asendit. Raadio peaks olema 
püstiasendis. Laadimistuli põleb, kui raadiosaatja on laadimispesas, 
ning kustub, kui laadimine on lõppenud.
Märge: Ühe raadiosaatja laadimisel ei ole teil vaja laualaadijat 
kasutada, võite lihtsalt sisestada micro-USB ühenduse raadiosaatja 
üleval asuvasse laadimispesasse.
Raadiosaatja näitab laadimise ajal vilkuva aku ikooni.
Cobra soovitab teil raadiosaatja laadimise ajaks välja lülitada.

Raadiosaatja kasutamine

eesti keel4
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Režiim/toide
Vajutage ja hoidke režiimi/toitenuppu all kuni 
kuulete helisignaalide toone, mis teavitavad, et 
raadio on sisse lülitatud.
Teie microTALK® raadiosaatja on nüüd 
ooterežiimil, edastuste vastuvõtuks valmis. 
Raadio on alati ooterežiimis, välja arvatud 
juhul, kui rääkimise-, helistamise- või 
režiimi/toiteklahvid on alla vajutatud.



Akutase madal •
Kui akutase on madal, siis vilgub ainus madala 
akutaseme ikooni pulk ja helisignaal kostub kaks 
korda enne, kui raadio end välja lülitab. Patareid tuleb 
asendada või uuesti laadida, kui kasutate laetavaid 
patareisid.

Automaatne aku säästmine •
Kui 10 sekundi jooksul ei ole edastusi, lülitub saatja 
automaatselt aku säästurežiimi ja energiasäästu 
ikoon vilgub ekraanil. See ei mõjuta raadio võimet 
sissetulevaid ülekandeid vastu võtta.

Teise isikuga suhtlemine •1. Vajutage ja hoidke rääkimisklahvi all.
2. Hoidke mikrofoni umbes 5 cm kaugusel suust 

ja rääkige tavalise hääletooniga.
3. Vabastage rääkimisklahv, kui olete rääkimise 

lõpetanud ja kuulake vastust. 
Te ei saa rääkimisklahvi hoidmisel sissetulevaid 
kõnesid vastu võtta. 

Akutase madal

Aku säästurežiim
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Rääkimisklahv

Suust 5 cm kaugusel 
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Kanali number

Raadiosaatja näitab laadimise ajal 
vilkuvat aku ikooni.

Using Your Radio
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Kanali valimine •
 Raadio töös olles valige ükskõik milline 8-st 
kanalist vajutades kanal üles või kanal alla klahvi.

Mõlemad raadiosaatjad peavad omavahel 
suhtlemiseks olema häälestatud samale 
kanalile.

Mõlemad raadiosaatjad peavad omavahel 
suhtlemiseks olema häälestatud samale 
kanalile/privaatkoodile.



Raadio kasutamine
Vastuse kuulamine •

Vabastage sissetulevate ülekannete vastu 
võtmiseks rääkimisklahv. Kui rääkimis- ja 
helistamisklahv ei ole alla vajutatud, on teie 
microTALK® raadiosaatja alati ooterežiimis.

Helitugevuse reguleerimine •

Kutsunginupp •
Vajutage ja hoidke kutsungiklahvi.
Teine inimene kuuleb kolmesekundilist kutsungitooni.
Seda tooni kasutatakse ainult kõneside loomiseks.

Vt lk 14, et näha kuidas kümne 
kutsungitooni vahel valida.
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Kutsunginupp

Kuulamine

Helitugevus

LED/SOS taskulamp •
Vajutage ja vabastage raadio allosas 
rääkimisklahvi all asuv LED-taskulambi klahv.

SOS-funktsiooni aktiveerimiseks hoidke LED-
taskulambi klahv all. Vajutage ja vabastage 
klahv, et taskulamp või SOS-funktsioon välja 
lülitada.

Mürablokeering/Maksimaalne tööraadius •
Teie microTALK® raadiosaatja lülitab automaatselt välja 
nõrgad signaalid ja soovimatu müra, mis on tingitud maastikust, 
tingimustest või maksimaalse tööraadiuseni jõudmisest.

Teatud ajaks võib automaatse mürablokeeringu välja lülitada, et 
maksimaalset ulatust laiendada ja võimaldada kõikide signaalide 
vastuvõttu.
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LED/SOS taskulamp
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Vajutage helitugevus üles või alla klahve.

Topelpiiks näitab minimaalset ja maksimaalset 
helitugevust (1 kuni 8).



Using Your Radio

Lukustusfunktsioon    •
Lukustusfunktsioon lukustab kanal üles, kanal 
alla, helitugevus üles ja alla ning režiimi/
toitenupu, et vältida juhuslikku kasutamist.

Lukustuse sisse- ja väljalülitamine:
- Vajutage ja hoidke lukustusklahvi kolm 
sekundit.

Topelpiiksu kasutatakse teie lukustuse sisse- 
ja väljalülitamise taotluse kinnitamiseks. 
Lukustusrežiimis kuvatakse lukustusikoon.

Lukustusikoon
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Tuli/max raadius
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Lukustusfunktsioon    

MicroTALK®-i tööraadius •
Teie tööraadius sõltub maastikust ja tingimustest.

Tasasel, avatud maal töötab raadiosaatja 
maksimaalses tööraadiuses.
Signaali ette jäävad hooned ja taimestik 
võivad signaali raadiust vähendada.
Tihe taimestik ja künklik maastik vähendavad 
tööraadiust veelgi.

Pidage meeles, et maksimaalse 
tööraadiuse võite saavutada kasutades 
maksimaalset tööraadiuse suurendust.
Lisainformatsiooni leiate lk 6.

HI / LO SCAN

HI / LO SCAN

HI / LO SCAN

Suurim tööraadius

Vähendatud tööraadiust

Vähendatud tööraadius

English eesti keel 7

Ajutine mürablokeeringu väljalülitamine:
Vajutage maksimaalse tööraadiuse nuppu 
vähemalt kolm sekundit.

Maksimaalse tööraadiuse suurendamise 
väljalülitamine:
Vajutage ja hoidke maksimaalse tööraadiuse 
nuppu vähemalt kolm sekundit all.

Miski ei ole Cobra®-ga ligilähedane



Raadio kasutamine
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Režiimifunktsioonidest läbi kerimine •
Režiimifunktsioonist läbi kerides saate raadio eelistatud 
funktsioone valida või sisse lülitada. Režiimifunktsioonist läbi 
kerides kuvatakse raadio funktsioone samas ettemääratud 
järjekorras:

Määrake CTCSS-privaatkoodid 
Määrake DCS-privaatkoodid 
Määrake Vox sisse/välja 
Määrake Voxi tundlikkus 
Määrake kutsungitoonid 1-10 
Seadke VibrAlert sisse/välja 
Määrake lõpetussignaal sisse/välja 
Määrake klahvitoonid sisse/välja

Privaatkoodid •
Teie microTALK raadio sisaldab kahte mürablokeerimissüsteemi, 
mis aitavad kanalil vähendada häireid teiste kasutajate poolt. 
CTCSS mürablokeerimissüsteem pakub 38 privaatkoodi ja DCS 
(digitaalselt kodeeritud mürablokeerimissüstem) annab 83 
privaatkoodi. Nii saate kokku 121 privaatkoodi. Kumbagi 
süsteemi saab kasutada kõikidel kanalitel, kuid mõlemat süsteemi 
ei saa samal kanalil korraga kasutada.

Et privaatkoodi kasutades edukalt suhelda, peavad nii 
saatev kui vastuvõttev raadio olema häälestatud samale 
kanalile ja samale privaatkoodisüsteemile (CTCSS või 
DCS) ja privaatkoodile. Iga kanal jätab viimasena valitud 
privaatkoodisüsteemi ja privaatkoodi meelde.

Privaatkood 00 ei ole privaatkood, kuid võimaldab 
kuulda kõiki signaale kanalil, mis on seatud 00 kanalile 
nii CTCSS kui ka DCS süsteemis.
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CTCSS-privaatkoodide määramine •
 CTCSS-privaatkoodi valimine:
1.  Pärast kanali valimist vajutage
režiimi/toitenuppu kuni CTCSS-ikoon ilmub ja 
väiksed numbrid kanali numbri kõrval vilguvad 
ekraanil.

Kui DCS on valitud kanalil sisse 
lülitatud, siis ekraanil vilgub CTCSS 
ikoon ja „OFF“. DCSilt CTCSSile 
ümberlülitumiseks vajutage kanal üles 
või kanal alla klahvi kui ekraanil vilgub 
"OFF". Ekraan näitab seejärel vilkuvaid 
numbreid ja teil on võimalik liikuda 
sammu 2.

2. Vajutage privaatkoodi valimiseks kanal üles 
või kanal alla klahvi. Kiireks edasiliikumiseks 
võite üles või alla klahvi all hoida.

3.  Kui soovitud CTCSS-privaatkood ekraanile 
ilmub, valige üks järgmistest:
a.  Vajutage uue seade valimiseks režiimi/

toitenuppu ja liikuge teiste funktsioonide 
juurde.

b. Vajutage rääkimis- või helistamisklahvi, 
et ooterežiimile tagasi pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks ärge 
vajutage 6 sekundi jooksul ühtegi nuppu. 

Privaatkood
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 Režiim/toide
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DCS-privaatkoodi valimine    •

2. Vajutage nuppu kanal üles või kanal alla klahvi, et valida DCS-
privaatkood. Kiireks edasiliikumiseks võite üles või alla klahvi all hoida.

3. Kui DCS-privaatkood ekraanile ilmub, valige üks järgmistest:
a. Vajutage uue seade valimiseks režiimi/toitenuppu ja liikuge 

teiste funktsioonide juurde.
b. Vajutage rääkimis- või helistamisklahvi, et ooterežiimile

tagasi pöörduda.
c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks ärge vajutage 6 sekundi 

jooksul ühtegi nuppu.
Väline kõlar/mikrofon/laadimispesa •

Teie microTALKi raadiole on võimalik soovi 
korral lisada väline kõlar/mikrofoni (ei kuulu 
komplekti), mis vabastab käed muudeks 
ülesanneteks.
Selleks, et lisada väline kõlar/mikrofon või 
laadija:

1. Avage laadimisosa raadio ülaosas.
2. Sisestage juhe pesasse.

DCS Privacy Code Kui CTCSS on valitud kanalil sisse 
lülitatud, siis vilgub ekraanil DCSi 
ikoon ja "OFF". CTCSSilt DCSile 
üleminekuks vajutage kanal üles 
või kanal alla nuppu kui ekraanil 
vilgub "OFF". Ekraan näitab 
seejärel väikseid vilkuvaid numbreid 
ja saate sealt jätkata sammu nr 2.
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Režiim/toide

Raadio laadimispesa 
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Raadio kasutamine
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MÄRGE: Liigne kõrvaklappide helitugevus võib 
põhjustada kuulmiskahjustusi. 

DCS-privaatkoodi valimine:
1. Pärast kanali valimist vajutage režiimi/

toitenuppu kuni DCS ikoon ilmub ja 
väiksed numbrid ekraanil vilguvad (01-83). 

eesti keel



      If CTCSS is turned on at the channel     
      selected, the display will flash the DCS 
      icon and “OFF.” To switch from CTCSS to 
      DCS, press the Channel Up or Channel 
      Down button while the display is flashing 
      “OFF.” The display will then show the   
      small numbers flashing and you will then 
      be able to proceed to step 2.

Häälaktiveerimisega edastamine (VOX) •
VOX-režiimis saate oma microTALK® raadiosaatjat kasutada vabakäe režiimis,  
edastus toimub rääkimisel automaatselt. VOX-tundlikkuse saate määrata nii, et 
see sobiks teie hääletugevusega ning ei alustaks edastust taustamüra tõttu.

 VOX-režiimi sisse- või väljalülitamine:
1. Vajutage režiimi/toitenuppu kuni VOX ikoon 

ekraanil vilgub. Kuvatakse hetkel kehtiv sees või 
väljas seadistus.

2. Vajutage kanal ülesse või kanal alla klahvi.
3. Valige üks järgmistest:

a. Vajutage uue seade valimiseks režiimi/
toitenuppu ja liikuge teiste 
funktsioonide juurde. 

b.

c.

Vajutage rääkimis- või helistamisklahvi, 
et ooterežiimile tagasi pöörduda.
Ooterežiimi tagasi pöördumiseks ärge 
vajutage 6 sekundi jooksul ühtegi nuppu. 

VOXi tundlikkuse määramine:
1. Vajutage režiimi/toitenuppu kuni VOXi ikoon 
ekraanil vilgub ja näidatakse hetkel kehtivat 
tundlikkust.

2. Seadete muutmiseks vajutage kanal üles või
kanal alla klahve.

3. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage uue seade valimiseks režiimi/

toitenuppu ja liikuge teiste funktsioonide 
juurde.

b. Vajutage rääkimis- või helistamis-
klahvi, et ooterežiimile tagasi 
pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks ärge 
vajutage 6 sekundi jooksul ühtegi nuppu.

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

VOXi ikoon  

VOXi tundlikkuse tase
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Raadio kasutamine
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10 mälukohta  •
MicroTALK raadiosaatjal on kõige sagedamini kasutatavate kanalite ja 
nende privaatkoodide kombinatsioonide jaoks 10 mälukohta. Neid 
mälukohti saab valida eraldi või neid saab skaneerida.
(Vt lk 18 mälukohtade skaneerimise kohta.)

 Mälukoha programmeerimine:
1. Üue mälukoha sisestamiseks või juba 

programmeeritud mälukoha muutmiseks 
vajutage MEM/ESC-klahvi.

Kui asukoht on juba programmeeritud, 
siis kuvatakse ekraanil temaga 
seonduv kanal/privaatkood.

3.  Uue mälukoha sisestamiseks või juba 
programmeeritud mälu asukoha muutmiseks 
vajutage MEM/ESC-klahvi.

4. Vajutage mälukoha valimiseks kanal üles või 
kanal alla klahvi.

5.

6.

7.

Vajutage MEM/ESC-klahvi. Kanali numbrid 
vilguvad ekraanil.
 Vajutage kanali (1 kuni 8) valimiseks kanal 
üles või kanal alla klahvi.
Vajutage MEM/ESC-klahvi. CTCSS ikoon ja 
privaatkoodi numbrid vilguvad ekraanil.

8. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage CTCSS privaatkoodi (00-38) 

valimiseks kanal ülesse või kanal alla klahvi.
b.  Vajutage CTCSSilt DCSile minekuks MEM/

ESC-klahvi. DCS ikoon ja privaatkoodi numbrid 
vilguvad ekraanil. Vajutage DCS-privaatkoodi 
(00-83) valimiseks kanal ülesse või kanal alla
klahvi.
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2.Vajutage kanal üles/alla klahvi mälukoha valimiseks.
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Kui „oF“ vilgub privaatkoodi asemel, siis on 
vastassüsteemis (CTCSS või DCS) juba privaatkood 
seatud. Vajutage vastandkoodi katkestamiseks ja 
kanalile aktiivsest süsteemist privaatkoodi 
valimiseks kanal ülesse või kanal alla klahve.

9. Valige üks järgmistest:
a.

    b

  Vajutage valitud mälukohale kanali/privaatkoodi 
sisestamiseks MEM/ESC-klahvi. Raadio liigub 
seejärel järgmisesse mälukohta, mis vilgub.
Hetke mälufunktsiooni seadmise seisundi salvestamiseks 
vajutage ja hoidke MEM/ESC-klahvi all ning tagasi 
ooterežiimi liikumiseks vajutage uuesti MEM/ESC-klahvi.

Salvestatud mälukanali asukoha meenutamine:

1. Vajutage MEM/ESC-klahvi kuni mälu- 
ikoon ning mälu asukoha number 
hakkavad ekraanil vilkuma.

2. Vajutage mälukoha (0 kuni 9)
valimiseks kanal üles või kanal alla 
klahvi.

Kui asukoht on juba programmeeritud, 
siis kuvatakse ekraanil temaga 
seonduv kanal/privaatkood.

Vajutage ja hoidke rääkimisklahvi, et 
teise isikuga suhelda nagu tavaliselt

3.  Vajutage ja hoidke MEM/ESC-klahvi, et 
valitud mälukohast ooterežiimi naasta.

Kui mälukoht kuvatakse, saab selle 
alati ümber programmeerida.
Vajutage alustamiseks MEM/ESC-
klahvi.
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Miski ei ole Cobra®-ga ligilähedane
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VibrAlert ® ja kutsungiteavitus •
Teie microTALK® raadio saab teid 
sissetulevatest signaalidest  teavitada kuuldava 
kutsungitooniga või nii helisignaali kui ka 
VibrAlert®-iga.

Kümme kutsungitooni seadet •
Võite kutsungi saatmisel valida kümne erineva kutsungitooni seade 
vahel. 

 Kutsungitooni seadistuse muutmine:
1. Vajutage režiimi/toitenuppu, kuni täht „C“ ja 

hetkel kehtiva kutsungitooni number (01 kuni 
10)  kuvatakse. Hetkel kehtiv kutsungitoon 
kõlab kolm sekundit.

2. Vajutage teiste kutsungitooni seadete 
kuulmiseks kanal üles või kanal alla klahvi.

3. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage uue seade valimiseks 

režiimi/toitenuppu ja liikuge teiste 
funktsioonide juurde.

b. Vajutage rääkimis- või 
helistamisklahvi, et ooterežiimile
tagasi pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks 
ärge vajutage 6 sekundi jooksul 
ühtegi nuppu.

Kutsungitooni seade
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Kutsungitoon sees/
 vibratsioon sees

Kutsungitoon sees/
 vibratsioon väjas

Kutsungiseadete muutmine:
1. Vajutage režiimiklahvi kuni kutsungiseadete

ikoon ekraanil vilgub. Kuvatakse praegune 
seade ( „01“ vibratsioon + toon, „02“ ainult 
toon).

2. Vajutage kutsungiseadete muutmiseks kanal 
üles või kanal alla klahvi.

3. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage uue seade valimiseks 

režiimiklahvi ja liikuge teiste 
funktsioonide juurde.

b. Vajutage rääkimis- või 
helistamisklahvi, et ooterežiimile
tagasi pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks 
ärge vajutage 6 sekundi jooksul 
ühtegi nuppu.
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Roger Beep kinnitustoon •
Teie kuulaja kuuleb helisignaali, kui te rääkimisnupu kahti lasete.
See annab teisele osapoolele teada, et olete rääkimise lõpetanud ja
nad võivad rääkima hakata.

 Lõpetussignaali sisse- või väljalülitamine:
1. Vajutage režiimi/toitenuppu kuni 

lõpetussignaali ikoon ekraanil vilgub. 
Kuvatakse hetkel kehtiv sees või väljas 
seadistus.

2. Vajutage lõpetussignaali valimiseks 
kanal üles või kanal alla klahvi.

3. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage uue seade valimiseks 

režiimi/toitenuppu ja liikuge 
teiste funktsioonide juurde.

b. Vajutage rääkimis- või 
helistamisklahvi, et ooterežiimile 
tagasi pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks 
ärge vajutage 6 sekundi jooksul 
ühtegi nuppu.

Lõpetussignaal väljas
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 Klahvitoon sees/väljas   •
Kui klahvitoon on sees, siis kostub iga nupuvajutusega heli.

 Klahvitooni sisse- või väljalülitamine:
1. Vajutage režiimi/toitenuppu kuni klahvitooni 

ikoon ekraanil vilgub. Hetkel kehtiv 
klahvivajutuse tooni staatus on/off hakkab 
vilkuma.

2. Vajutage klahvitooni oleku valimiseks kanal 
üles või kanal alla klahvi.

3. Valige üks järgmistest:
a. Vajutage ooterežiimi tagasi minekuks

režiimi/toitenuppu.
b. Vajutage rääkimis- või helistamis-

klahvi, et ooterežiimile tagasi 
pöörduda.

c. Ooterežiimi tagasi pöördumiseks ärge 
vajutage 6 sekundi jooksul ühtegi nuppu.
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Miski ei ole Cobra®-ga ligilähedane
Miski ei ole Cobra®-ga ligilähedane



Raadio kasutamine

eesti keel16

Kanalite skaneerimine   •

1.

2.

Vajutage ja vabastage skaneerimisklahv 
kuni skaneerimisikoon ja kanali numbrid 
ekraanile ilmuvad.
Kanalite skaneerimise alustamiseks 
vajutage ja hoidke skaneerimisklahvi 
all. 

Raadiosaatja ignoreerib skaneerimise 
ajal teatud skaneerimiskanaleid.

Skaneerimisikoon kuvatakse jätkuvalt ka siis, 
kui skaneerimine on sisse lülitatud. Teie 
raadio jätkab kõigi kanalite skaneerimist ja 
peatub, kui avastatakse sissetulev signaal. 
Saatja jääb sellele kanalile 2 sekundiks.

Skaneerimise ajal (sissetuleva ülekande ajal), saate valida 
järgmiste võimaluste vahel:

a. Vajutage ja hoidke rääkimisklahvi, et sellel kanalil suhelda. Teie 
saatja jääb sellele kanalile ja naaseb ooterežiimi.

b. Vajutage kanalite skaneerimisele naasmiseks kanal üles või 
kanal alla klahvi.

c. Ooterežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke skaneerimisklahvi
all.

Kanalite skaneerimine
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MicroTALK®-i raadio suudab automaatselt kanaleid skaneerida.
Kanalite skaneerimine:Skaneerimisklahv
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Privaatkoodi skaneerimine •
MicroTALK®-i raadio suudab automaatselt privaatkoode (CTCSS 
01–38 või DCS 01–83) ühe kanali raames skaneerida. Korraga saab 
skaneerida vaid ühte privaatkoodi komplekti (CTCSSi või DCSi).

Privaatkoodide skaneerimine:
1. Ooterežiimis vajutage ja vabastage 

skaneerimisklahv kaks (CTCSS) või kolm 
(DCS) korda kuni CTCSS või DCS ikoon ja 
numbrid vilguvad.

2. Vajutage ja hoidke skaneerimisklahvi all, 
et alustada valitud kanalil privaatkoodide 
skaneerimist. 

Skaneerimise ajal (sissetuleva ülekande ajal), saate valida 
järgmiste võimaluste vahel:

a. Vajutage ja hoidke rääkimisklahvi, et sellel kanalil/
privaatkoodil suhelda. Teie saatja jääb sellele kanalile/
privaatkoodile ja naaseb ooterežiimi.

b. Vajutage kanalite privaatkoodide skanekaneerimisele 
naasmiseks kanal üles või kanal alla klahvi. Kui te ei 
vajuta ühtegi nuppu 10 sekundi jooksul, jätkab 
raadiosaatja automaatselt privaatkoodide skaneerimist.

c. Ooterežiimi naasmiseks vajutage skaneerimisklahvi.

Kanali valimine

Privaatkoodide 
skaneerimine
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Skaneerimisikoon kuvatakse jätkuvalt ka siis, 
kui skaneerimine on sisse lülitatud.
Teie raadio jätkab privaatkoodide skaneerimist 
ja peatub, kui avastatakse sissetulev signaal. 
Saatja jääb sellele kanalile/privaatkoodile 6 
sekundiks.
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Mälu skaneerimine •
Teie microTALK®-i raadio suudab automaatselt salvestatud 
mälukohti skaneerida. (Vt lk 12 mälukohtade seadistamiseks)

 Mälukohtade skaneerimine:
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MEM/ESC-klahv
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1. Veenduge, et 2 või enam mälukohta on 
juba programmeeritud.

2. Ooterežiimist mälurežiimi sisenemiseks 
vajutage ja vabastage MEM/ESC-klahv.
Mäluikoon ja mälukoht kuvatakse 
ekraanil.

3. Vajutage ja vabastage skaneerimisklahv,
skaneerimisikoon hakkab ekraanil vilkuma. 
Seejärel vajutage skaneerimisklahvi uuesti, 
skaneerimisikoon ja mäluikoon vilguvad 
ekraanil samaaegselt.

4. Vajutage salvestatud kanalikohtade 
skaneerimiseks kanal üles või kanal alla
klahvi. 
Skaneerimisikooni kuvatakse jätkuvalt ka 
siis, kui mälu skaneerimine on sisse 
lülitatud.

Teie raadio jätkab mälukohtade 
skaneerimist ja peatub, kui avastatakse 
sissetulev signaal. Saatja jääb sellele 
kanalile/privaatkoodile 6 sekundiks. 
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Declaration of Conformity(DoC)
We, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA

declare under our side responsibility that the product: 
Private Mobile Radio (PMR 446) - Walkie Talkie 
Two-way Radio

Model: AM845

to which this declaration relates is in confirmity with 
all the essential requirements and other relevant 
requirements of the R&TTE Directive (1995/5/CE). The 
product is in conformity with the following standards 
and/or other normative documents:

Health (Article 3.1(a)):   EN50566:2013

Safety (Article 3.1(a)):   EN60950-1:2006/A2:2013

EMC (Article 3.1(b)):     EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)             
 EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (Article 3.2): EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

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

The radio will not comply with the standard at voltage 
below 3.4V.

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 registered trademark of Cobra 
Electronics Europe, Ltd.

Snake design and microTALK are registered 
trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.

©2016 Altis Global Limited,  
Berkeley Lake, GA, 30071 USA

Berkeley Lake, GA, USA         1 OCT 2016

Bernard Auyang

CEO

KEM-ML38403
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