
LCD-ekraan

Väliskõlar/
mikrofon/
laadimispesa

Kõnenupp

Intro Operation Customer
Assistance

Warranty

Notice

Main Icons

Secondary Icons

Vajutage ja hoidke all, et teistega
suhelda. Hoidke mikrofoni suust
umbes viie sentimeetri (kahe tolli)
kaugusel ja rääkige tavalise
häälega.

Pärast rääkimise lõppu vabastage
kõnenupp ja kuulake vastust.
Sissetulevaid kõnesid ei saa vastu
võtta, kui vajutate kõnenuppu.

       NB! Mõlemad raadiosaatjad
peavad suhtlemiseks olema
häälestatud samale kanalile.

Helistamisnupp
Vajutage ja vabastage
teavitamaks teisi, et helistate.

KAHESUUNALINE RAADIOSAATJA, MUDEL

MT245VP
Miski pole võrdne Cobra®-ga Eesti

Raadiosaatja nupud
ja näidikud

 

Trükitud Hiinas
Osa nr 480-867-P

Versioon D

 

Režiimi-/toitenupp
Vajutage ja hoidke, et
raadiosaatja sisse või välja
lülitada.

 

Vajutage ja vabastage, et
siseneda kanalite vaheta-
miseks režiimifunktsiooni.
Kanalite numbrid vilguvad,
kui see režiim on valitud.
Kasutage ülemist ja
alumist noolenuppu, et
valida kanal.
 

Ülemine ja alumine
noolenupp
Vajutage ja vabastage,
et reguleerida heli-
tugevust.

 

Kanalite vahetamiseks
vajutage ja vabastage
nuppe režiimi-
funktsioonis olles.
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Akud

 
 

   

   

   

Maksimaalne/minimaalne toimimisvahemik: –20...+45 °C.

Ettevaatust! Valet tüüpi aku kasutamine põhjustab plahvatusohtu.
Kasutatud akud tuleb hävitada juhiste kohaselt.

Akud ja
laadimine 

Intro Operation Customer
Assistance

Warranty

Notice

Secondary Icons

Akupesa kaas

Antenn

Vööklamber

Sisestage akud

Tõmmake sulgur üles

Eemaldage vööklamber

2 Eesti

Mode/Power Button

Up/Down Buttons

Press and release to  
adjust the volume.

While in mode 
function, press and  
release to change  

MÄRKUS. Liigne helirõhk kõrvaklappidest ja kõlaritest
võib põhjustada kuulmislangust.
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Akude paigaldamine või 
asendamine

1. Eemaldage vööklamber, vabastades 
selle sulguri ja nihutades klambri üles.
2. Tõmmake akupesa sulgurit, et 
akupesa kaas eemaldada.
3. Sisestage kaasasolevad AAA-tüüpi 
laetavad akud (seade töötab ka 
ühekordsete leelispatareidega). 
Paigaldage akud polaarsusmärgistuse 
kohaselt.
4. Asetage akupesa kaas ja 
vööklamber tagasi.

• Ärge laadige leelispatareisid.
• Ärge kasutage koos vanu ja uusi 
akusid.
• Ärge kasutage koos leelispatareisid, 
tavalisi süsinik-tsinkpatareisid ja 
laetavaid (Ni-Cd, Ni-MH jne) akusid.
• Raadiosaatja ei ole ette nähtud 
kasutamiseks laadimise ajal.



To install or replace batteries:

Pull up on the battery door latch to 

-
able batteries (also works with non-

•  Do not attempt to charge 

Do not mix old and new batteries.

 
 

 

Maximum/Minimum Operating Range: -20°C to +45°C

Dispose of used batteries according to the instructions

LCD-ekraan
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Aku tühjenemise ikoon

Vilgub, kui aku hakkab tühjaks saama.
Teie raadiosaatjal microTALK® on ainulaadne
vooluring, mis pikendab aku tööiga. Kui 10
sekundi jooksul edastusi ei toimu, lülitub see
automaatselt säästurežiimi. See ei mõjuta
raadiosaatja suutlikkust sissetulevaid edastusi
vastu võtta.

Kanali number

Ooterežiimis või kanali valimisel kuvatakse
kasutatav kanal (1–8).

Helitugevuse reguleerimisel kuvatakse valitud
helitugevuse tase (1–8).

 

Kanali/helitugevuse ikoon

Ooterežiimis või kanali valimisel kuvatakse
ikoon „CH”.
Helitugevuse reguleerimisel kuvatakse
ikoon „LE”.

Vastuvõtuikoon

  Edastamisikoon 

Nähtav teate
edastamisel.

 

Nähtav teate vastu-
võtmisel.
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R&TTE direktiivi kohane
vastavusdeklaratsioon / Garantii
ja klienditeenindus
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DUBLIN, IIRIMAA 1. oktoober 2014

MARK CLOSE
tegevjuht

Garantii ja klienditeenindus
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Cobra Electronics Europe Limited, Dungar House, 
Northumberland Avenue, Dun Laoghaire, Iirimaa,
kinnitab ainuisikuliselt vastutades, et 
eraraadiosaatja (PMR 446)
mudel: MT 245,
millele see deklaratsioon viitab, vastab R&TTE 
direktiivi (1999/5/EÜ) esmatähtsatele ja muudele 
asjakohastele nõuetele. Toode vastab järgmistele 
standarditele ja/või muudele normatiivdokumen-
tidele:
tervisenõuded (artikkel 3.1(a)):
EN 62311 (2008)
ohutusnõuded (artikkel 3.1(a)):
EN 60950-1: 2006 / A12:2011
elektromagnetiline ühilduvus: (artikkel 3.1(b)): 
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
raadiosaatja spekter (artikkel 3.2):
EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)
See toode vastab komisjoni 6. aprilli 2009. aasta 
määrusele (EÜ) nr 278/2009, millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/125/EÜ seoses ökodisaininõuetega, mis on 
esitatud välistoiteallikate elektrienergia tarbimisele 
koormamata seisundis ja tööseisundi keskmisele 
kasutegurile, ning on kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta 
direktiiviga 2011/65/EL, mis käsitleb teatavate 
ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes.
Raadiosaatja ei vasta standardile pingel, mis jääb 
alla 3,4 V.

Kui soovite teavet garantii ja klienditeeninduse 
kohta, võtke palun ühendust kohaliku 
edasimüüjaga.

ELi riikides kasutatakse seadet kohalike 
seaduste järgi.
CEEL™ on Cobra Electronics Corporation, 
USA-le kuuluv kaubamärk.
Maokujutis ja microTALK® on Cobra Electronics 
Corporation, USA registreeritud kaubamärgid.
©2014 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com
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