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Menținerea legăturii este convenabilă și ușoară atunci când 
utilizați stația radio microTALK®. Unele dintre numeroasele 
utilizări pe care le veți descoperi includ:
Comunicarea cu ceilalţi în timp ce faceţi drumeţii, ciclism și în timpul lucrului; 
menţinerea legăturii cu familia și prietenii la un eveniment public aglomerat; 

consultarea însoţitorilor de călătorie; conectarea cu vecinii; 
organizarea de locuri de întâlnire cu alte persoane în timp ce 
faceţi cumpărături la mall, efectuarea de convorbiri cu colegii 
dvs. în magazin sau în depozit.

Asigurați-vă stația radio microTALK® în timp 
ce vă deplasați.
Este ușor să transportaţi staţia radio microTALK® cu dvs. 
atunci când utilizaţi suportul.

Suportul se atașează cu ușurinţă de curea, geantă sau rucsac.

Introducere

Contribuția la o viață mai ușoară și mai sigură

Suportul
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        AVERTIZARE: Instrucţiuni importante de siguranţă pentru acumulator
Citiţi toate instrucţiunile.
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este deteriorat grav sau este uzat complet.

• Nu aruncaţi acumulatorul în foc. Acumulatorul poate exploda în foc.

• Nu înlocuiţi acumulatorul în nicio zonă numită „Atmosferă periculoasă”. Orice scântei create într-o 
atmosferă potenţial explozivă poate provoca o explozie sau un incendiu.

• Nu dezasamblaţi, nu zdrobiţi, nu perforaţi, nu rupeţi în bucăţi și nu încercaţi să schimbaţi forma 
acumulatorului.

• Nu uscaţi o baterie umedă utilizând un aparat sau o sursă de căldură, cum ar fi un uscător de păr sau 
un cuptor cu microunde.

• Se poate scurge puţin lichid din acumulator la utilizare extremă sau în condiţii de temperatură 
extremă. Acest lucru nu indică un defect. Nu deschideţi, nu deformaţi și nu mutilaţi acumulatorul, 
deoarece pot exista materiale corozive care pot provoca leziuni oculare sau ale pielii și pot fi toxice în 
caz de înghiţire.

Cu toate acestea, dacă sigiliul exterior este deteriorat și această scurgere vine în contact cu pielea 
dumneavoastră:

a. Spălaţi rapid cu săpun și apă.

b. Neutralizaţi cu un acid ușor, cum ar fi sucul de lămâie sau oţetul.

c. Dacă lichidul din acumulator intră în ochi, clătiţi-vă ochii cu apă curată timp de cel puţin 10 minute 
și solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Acest produs utilizează acumulator de litiu-polimer. Nu transportaţi ambalajul în caz de deteriorare, 
ar putea exista un pericol de incendiu.

Reciclarea acumulatorului
Eliminarea corectă a acestui acumulator va contribui la economisirea resurselor valoroase și la 
prevenirea eventualelor efecte negative asupra sănătăţii umane și a mediului, care ar putea rezulta 
din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Contactaţi distribuitorul sau furnizorul local pentru 
sfaturi privind reciclarea.

1. Numai accesoriile incluse în acest ambalaj sau specificate de producător trebuie să 
fie utilizate împreună cu staţia radio. Intrarea pentru încărcare micro-USB de 5V 
este compatibilă cu majoritatea încărcătoarelor micro-USB de înaltă calitate care 
se conformează în întregime standardelor USB.

2. Nu utilizaţi substanţe de curăţare sau solvenţi pentru a curăţa exteriorul staţiei 
radio. Utilizaţi numai o lavetă umedă sau uscată.

3. Nu expuneţi acest produs la stropi sau picături de apă.
4. Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră staţia de recepţie. Scoaterea capacului va 

anula garanţia. Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod 
expres de Cobra pot anula autoritatea utilizatorului acordată de FCC de a opera 
acest dispozitiv și nu ar trebui să fie făcute.

5. Nu conectaţi adaptorul de reţea la priză dacă priza este umedă.
6. Nu utilizaţi nicio staţie radio portabilă care are antena deteriorată. Dacă o antenă 

deteriorată intră în contact cu pielea, se poate produce o arsură minoră.

AVERTIZARE: Instrucţiuni importante privind siguranţa

Înainte de a utiliza stația radio emisie-recepție, citiți toate 
instrucțiunile de siguranță și de funcționare. Păstrați toate 
instrucțiunile într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
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Introducere

Caracteristici produs
Asistență pentru clienți

Precauții în funcționare
Expunerea la niveluri sonore ridicate poate provoca vătămări temporare sau 
permanente ale auzului. Deși nu există o singură setare a volumului potrivită pentru 
toată lumea, trebuie să utilizaţi întotdeauna staţia radio cu volumul setat la un nivel 
scăzut și să evitaţi expunerea prelungită la niveluri sonore ridicate.
1. Setaţi comanda de volum la un nivel scăzut și utilizaţi un volum cât mai mic posibil.
2. Evitaţi creșterea volumului pentru a împiedica zgomotul din mediul înconjurător. Ori 

de câte ori este posibil, utilizaţi staţia radio într-un mediu liniștit, cu zgomot de 
fundal scăzut.

3. Limitaţi durata de utilizare a căștilor externe sau a căștilor intraauriculare la niveluri 
ridicate ale volumului.

4. Când utilizaţi staţia radio fără căști externe sau căști intraauriculare, nu așezaţi 
difuzorul staţiei radio direct la ureche.

5. Respectaţi toate semnele și instrucţiunile care impun ca un dispozitiv electric sau un 
produs radio în RF să fie oprit în zone marcate, cum sunt staţiile de alimentare cu 
combustibil, spitalele, zonele de tragere, atmosferele cu potenţial exploziv sau 
aeronavele.

6. Dacă observaţi o iritare a pielii după folosirea acestui produs, întrerupeţi utilizarea și 
solicitaţi asistenţă medicală.

7. Dacă produsul sau încărcătorul se supraîncălzește; are un cablu sau o mufă 
deteriorată; a fost scăpat sau deteriorat; a fost scufundat în apă, deconectaţi orice 
încărcător de la sursa de alimentare, întrerupeţi utilizarea produsului.

Interferenţa electromagnetică
Aproape fiecare dispozitiv electronic este susceptibil la interferenţă electromagnetică 
(IEM) dacă este ecranat, proiectat sau configurat necorespunzător pentru 
compatibilitatea electromagnetică. Opriţi staţia dvs. radio în orice unitate în care 
anunţurile afișate vă recomandă să faceţi acest lucru. Aceste unităţi pot include spitale 
sau instituţii de asistenţă medicală care pot utiliza echipamente sensibile la energia de 
RF externă.
• Când sunteţi instruit să faceţi acest lucru, opriţi staţiile radio la bordul unei aeronave. 

Orice utilizare a unui dispozitiv în RF trebuie să fie în conformitate cu legile, 
reglementările și instrucţiunile echipajului aerian.

• Unele staţii radio pot interfera cu unele aparate auditive. În cazul unor astfel de 
interferenţe, vă recomandăm să consultaţi producătorul de proteze auditive sau 
medicul pentru a discuta despre alternative.

• Dacă utilizaţi orice alt dispozitiv medical personal, consultaţi producătorul 
dispozitivului dumneavoastră pentru a determina dacă acesta este protejat 
corespunzător de energia de RF. Medicul dumneavoastră sau medicul specialist vă 
poate ajuta să obţineţi aceste informaţii.
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10 1. Antenă

2. Buton sus

3. Buton jos

4. Microfon

5. Buton Apel 

6. Mufă de încărcare USB

7. Zăvor uşă baterie

8. Difuzor

9. Buton Blocare

10. Buton Mod

11. A�şaj LCD cu 
iluminare de fundal

12. Buton Convorbire 

13. Buton de 
pornire/oprire/ volum

14. Difuzor extern/ Mufă 
de microfon

15. Suport cu clemă 
rotativă la 360°

16. Compartiment baterie

8 canale PMR. Numărul se poate extinde 
de către utilizator până la 16 canale în țări 
în care autoritățile guvernamentale 
permit acest lucru.

Gama de funcționare maximă/minimă:  
de la -20°C la +45°C.
Valori SAR maxime: 0.215 W/kg pentru FM 
12,5 KHz
Bandă de frecvență: 446 MHz.
Putere medie și maximă de radiofrecvență: 
96 mW.



Aliniamentul cablurilor

Compatibilă USB

Conector pentru baterie

1

2

Scoateți suportul

A�şaj LCD cu iluminare de fundal

1 2

Îngrijirea staţiei radio microTALK®  

Staţia dvs. radio microTALK® vă va oferi ani de utilizare fără probleme dacă este 
îngrijită în mod adecvat. Manevraţi cu atenţie staţia radio. Ţineţi staţia radio la distanţă 
de praf. Nu amplasaţi niciodată staţia radio în apă sau într-un loc umed. Evitaţi 
expunerea la temperaturi extreme.

Instalarea acumulatorilor

1. Scoateţi suportul prin eliberarea încuietorii clemei de curea și 
glisaţi suportul în jos.

2. Deșurubaţi cele 2 șuruburi de la partea inferioară cu o 
șurubelniţă adecvată, apoi deschideţi capacul 
compartimentului pentru acumulator. Conectaţi conectorul 
acumulatorului la mufa radio din interiorul 
compartimentului pentru acumulator.

3. Așezaţi acumulatorul în compartimentul pentru acumulator 
și aliniaţi cablul așa cum este indicat.

 (Asiguraţi-vă că firul nu blochează găurile șuruburilor)

4. Repoziţionaţi capacul compartimentului pentru acumulator, 
înșurubaţi ușor șuruburile.

 (Capetele șuruburilor se pot deteriora dacă se aplică o forţă 
prea puternică la strângere)

5. Reatașaţi suportul

Pentru încărcarea bateriilor din radioemiţător:

1. Asiguraţi-vă că bateriile au fost introduse în mod 
corespunzător. 

2. Introduceţi cablul în mufa de încărcare amplasată în partea 
de sus a radioemiţătorului. 

3. Introduceţi cablul în sursa de alimentare compatibilă USB.

Utilizaţi numai bateriile reîncărcabile furnizate şi încărcătorul pentru reîncărcarea 
radioemiţătorului dvs. Cobra microTALK®.

Cobra recomandă oprirea radioemiţătorului dvs. în timpul încărcării.
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1. Pictogramă de blocare

2. Pictogramă de emisie

3. Pictogramă de recepţie

4. Indicator nivel baterie

5. Pictogramă VOX

6. Pictogramă DCS

7. Pictogramă CTCSS

8. Numere coduri de 
con�denţialitate DCS/CTCSS

9. Pictogramă economizor de 
energie

10. Pictogramă VibrAlert®

11. Numere canale

Zăvor uşă baterie

Notă: * Numai canalele de la 1 până la 8 sunt disponibile în mod implicit. 
Canalele de la 9 până la 16 trebuie să fie activate de utilizator 
înainte de a fi selectate.

 Canalele de la 9 până la 16 ar trebui utilizate numai în ţările în care 
aceste frecvenţe sunt permise de autorităţile guvernamentale.

Caracteristici
• 16 canale   

(1-8/ 1-16*)

• 121 coduri de 
confidenţialitate  
(38 coduri CTCSS /  
83 coduri DCS)

• Operare hands-free (VOX)

• Afişaj LCD cu iluminare de 
fundal

• Alertă de apel 

• Blocare buton

• Difuzor/ Microfon/ Mufă 
de încărcare

• Beep de confirmare 

• Economizor putere 
baterie 

• Tonuri de taste

•  Indicator nivel baterie

•  Alertă acustică baterie 
descărcată

•  Mod suprimare automată

•  Suportul



Baterie descărcată  

 Dacă încărcarea bateriei este redusă, atunci bara finală din 
pictograma Baterie descărcată va clipi şi un ton acustic va 
suna de două ori înainte ca radioemiţătorul să se oprească. 
Acumulatorii trebuie să fie reîncărcaţi.

Economisire automată baterie  

 Dacă nu există transmisii timp de 10 secunde, atunci 
radioemiţătorul va comuta automat la modul Economisire 
baterie şi pictograma Economizor baterie va clipi pe afişaj. 
Aceasta nu va afecta capacitatea radioemiţătorului de a primi 
transmisii.

Comunicarea cu o altă persoană 

 1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Convorbire .

 2. Cu microfonul la aproximativ doi inci (5 cm) de gură, vorbiţi 
cu o voce normală.

 3.  Eliberaţi butonul Convorbire după ce aţi terminat de vorbit 
şi ascultaţi un răspuns.

 Nu puteţi primi apeluri în timp ce apăsaţi butonul Convorbire.

3 4

Baterie descărcată

Doi inci  de la gură

Radioemiţătorul va afişa pictograma de baterie 
clipitoare în timpul încărcării.

Mod de economisire 
baterie

Buton Convorbire

Operarea

Utilizarea radioemiţătorului dvs.

Pornirea staţiei radio microTALK®

Rotiţi           în sensul acelor de ceasornic pentru a porni staţia radio și în sens invers 
acelor de ceasornic pentru a opri staţia radio.

1. În poziţia ON (activată), staţia radio emite un semnal sonor și prezintă pe scurt 
toate pictogramele caracteristice disponibile pe staţia radio.

2. Pe ecran se afișează apoi canalul curent, codul și toate caracteristicile care sunt 
activate.

Pornire rapidă
1.  Rotiţi butonul de pornire/oprire/volum în sensul acelor de ceasornic pentru a 

porni staţia radio și în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri staţia 
radio.

2. Selectaţi un canal dorit.

3. Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul Convorbire în timp ce vorbiţi la 
microfon.

4. Când aţi terminat de vorbit, eliberaţi butonul Convorbire și ascultaţi 
răspunsul.

Ambele staţii radio trebuie să fie reglate pe același cod de 
canal/confidenţialitate pentru a comunica.

Pentru încărcarea radioemiţătoarelor microTALK® la 
încărcătorul de birou:

1. Introduceţi radioemiţătoarele în încărcătorul de birou aşa cum 
este arătat. 

2. Introduceţi cablul micro-USB în mufa din spatele 
încărcătorului.

3. Conectaţi cablul la portul de alimentare compatibil USB.

Pentru echipamentul conectabil, priza va fi montată în apropierea 
echipamentului şi va fi uşor de accesat.

Dacă lumina de încărcare nu este aprinsă, verificaţi poziţia radioemiţătorului. 
Radioemiţătorul trebuie să fie în poziţie verticală. Lumina indicatorului de încărcare va 
rămâne aprinsă cât timp radioemiţătorul este în suportul de încărcare şi se va stinge 
când încărcarea este completă.

Notă: Pentru încărcarea unui singur radioemiţător, puteţi renunţa la încărcătorul de 
birou, introducând pur şi simplu conectorul micro-USB direct în mufa de încărcare 
amplasată în partea superioară a radioemiţătorului.

Radioemiţătorul va afişa pictograma de baterie clipitoare în timpul încărcării.

Cobra recomandă ca radioemiţătorul dvs. să fie oprit în timpul încărcării.

Ambele radioemiţătoare trebuie să fie pe acelaşi 
canal/cod de confidenţialitate pentru a comunica.

Această staţie radio este echipată cu cod de confidenţialitate prestabilit pe 
fiecare canal pentru a minimiza semnalele nedorite de la alte persoane. 
Consultaţi paginile de la 9 la 10 pentru procedurile de schimbare a staţiei 
radio de la codul de confidenţialitate prestabilit la alt cod de 
confidenţialitate sau pentru dezactivarea codului de confidenţialitate. 



Ascultarea unui răspuns 

 Eliberaţi butonul Convorbire pentru a primi transmisii. 
Radioemiţătorul dvs. microTALK® este întotdeauna în modul 
Aşteptare cât timp butoanele Convorbire sau Apelare nu 
sunt apăsate.

Reglarea volumului

1. Rotiţi           în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul.

2. Rotiţi           în sens invers acelor de ceasornic pentru a micșora volumul.

Nu ţineţi staţia radio aproape de ureche. Dacă volumul este setat la un nivel incomod, 
acesta vă poate afecta auzul.

Buton Apel

 Apăsaţi şi eliberaţi butonul Apel. 

 Cealaltă persoană va auzi un ton de apel de trei secunde. Acest 
ton este utilizat doar pentru stabilirea comunicaţiilor de voce.

Mod suprimare automată

Radioemiţătorul dvs. microTALK® va opri automat transmisiile slabe şi zgomotul 
nedorit cauzat de teren, condiţii limita.

Funcţia de blocare

 Funcţia Blocare blochează butoanele sus, jos şi Mod pentru a 
preveni operarea accidentală. 

 Pentru a activa sau dezactiva blocarea:

 –  Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Blocare timp 

 Un beep dublu este emis pentru a confirma solicitarea dvs. de 
blocare pornită sau oprită . Când sunteţi în modul Blocare , 
pictograma Blocare va fi afişată.

Raza de acţiune microTALK® 

 Raza dvs. de acţiune variază în funcţie de teren şi condiţiile 
atmosferice.

 Pe teren neted şi deschis, radioemiţătorul dvs. va funcţiona la 
raza maximă.

 Clădirile şi frunzişul din calea semnalului pot reduce raza de 
acţiune a radioemiţătorului.

 

 Frunzişul des şi terenul deluros va reduce şi mai mult raza de 
acţiune a radioemiţătorului.

 

Raza maximă de acţiune

Raza redusă de acţiune

Raza redusă de acţiune
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Buton Apel

Buton Blocare

Ascultarea

Pictogramă de blocare

Pentru a selecta un canal 

 Apăsaţi pe butonul Mod o dată, apoi apăsaţi pe butonul Sus 
sau butonul Jos.

butonul Sus & Jos

Număr canal

Notă: Staţia dvs. radio are 8 canale în mod implicit. În ţările în care sunt 
permise 16 canale, puteţi activa canalele de la 9 la 16, urmând pașii 
următori:

• Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul Mod și apoi Porniţi alimentarea de la 
butonul de volum.

• Pe ecran va apărea 8 ch sau 16 ch timp de două secunde. (8 ch și 16 ch 
reprezintă modul cu 8 canale și, respectiv, 16 canale.)

•  Repetaţi pașii de mai sus pentru a comuta între modul cu 8 canale sau 
cu 16 canale.

Notă: Numai canalele de la 1 până la 8 sunt disponibile în mod implicit. Canalele de la 9 
până la 16 trebuie să fie activate de utilizator înainte de a fi selectate.

Canalele de la 9 până la 16 ar trebui utilizate numai în ţările în care aceste frecvenţe 
sunt permise de autorităţile guvernamentale.

Ambele radioemiţătoare trebuie reglate pe 
acelaşi canal pentru a comunica.

Consultaţi pagina 8 pentru diagramele de 
alocare a frecvenţelor.
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Mod/Pornire

Operație

Funcţiei Mod

Canal  16 canale cu cod de 
confidenţialitate prestabilit*

Pornire/oprire VOX Pornit sau oprit afișat pe ecranul LCD

Sensibilitate VOX 5 niveluri 

Selectare VibrAlert®  0:Oprit, 1:Activat

Setarea codului CTCSS   38 coduri pentru setare

Setarea codului DCS  83 coduri pentru setare

Coduri de confidenţialitate

Radioemiţătorul dvs. microTALK® încorporează două sisteme avansate, codate, de suprimare 
a zgomotului care pot să reducă interferenţa de la alţi utilizatori pe orice canal dat. CTCSS 
(Sistem de suprimare codat cu tonuri continue) furnizează 38 coduri de confidenţialitate, iar 
DCS (Sistem de suprimare codat digital) furnizează 83 coduri de confidenţialitate. Aceasta 
asigură un total de 121 Coduri de con�denţialitate. Oricare sistem poate fi utilizat pe 
toate canalele, dar nu pot fi utilizate ambele sisteme pe acelaşi canal, în acelaşi timp.

Pentru ușurinţa utilizării și pentru a reduce interferenţele altor utilizatori, cele 16 canale ale 
staţiei dvs. radio au fost personalizate, consultaţi Tabelul de canale și coduri de 
con�denţialitate prestabilite.

Puteţi schimba codurile de confidenţialitate ale staţiei radio pentru a lucra cu alte 
staţii radio cu coduri de confidenţialitate diferite sau staţii radio fără coduri de 
confidenţialitate. Consultaţi paginile 9 și 10 pentru proceduri.

Derularea funcţiei Mod

Derulând funcţia Mod, veţi putea selecta sau porni caracteristicile preferate ale 
radioemiţătorului dvs. microTALK®. Dacă derulaţi funcţia Mod, caracteristicile 
radioemiţătorului dvs. vor fi afişate în aceeaşi ordine predeterminată:

Tabel de canale și coduri de confidenţialitate prestabilite

 Canal Freq.(MHz)
  Coduri de confidenţialitate

   Tip  Număr

 1 446.00625 DCS  1

 2 446.01875 DCS  11

 3 446.03125 DCS  22

 4 446.04375 DCS  33

 5 446.05625 DCS  44

 6 446.06875 DCS  55

 7 446.08125 DCS  66

 8 446.09375 DCS  77

 9 446.10625 DCS  1

 10 446.11875 DCS  11

 11 446.13125 DCS  22

 12 446.14375 DCS  33

 13 446.15625 DCS  44

 14 446.16875 DCS  55

 15 446.18125 DCS  66

 16 446.19375 DCS  77

 

Notă: *Numai canalele de la 1 până la 8 sunt disponibile în mod implicit. Canalele de la 
9 până la 16 trebuie să fie activate de utilizator înainte de a fi selectate.

Canalele de la 9 până la 16 ar trebui utilizate numai în ţările în care aceste frecvenţe 
sunt permise de autorităţile guvernamentale.

Notă: Numai canalele de la 1 până la 8 sunt disponibile în mod implicit. Canalele de la 9 
până la 16 trebuie să fie activate de utilizator înainte de a fi selectate.

Canalele de la 9 până la 16 ar trebui utilizate numai în ţările în care aceste frecvenţe 
sunt permise de autorităţile guvernamentale.



Setarea codurilor de confidenţialitate DCS

 Pentru a selecta un cod de confidenţialitate CTCSS:

 1. După selectarea unui canal, apăsaţi butonul Mod până când 
pictograma DCS apare şi numerele mici clipesc pe afişaj (între 
01 şi 83).

    

2. Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta un cod de confidenţialitate DCS. Puteţi 
menţine apăsat butonul sus sau jos pentru a avansa rapid.

3. După ce codul de confidenţialitate DCS este afişat, alegeţi una din următoarele:

a. Apăsaţi butonul Mod pentru a introduce noua setare şi a trece la celelalte funcţii.

b. Apăsaţi butonul Convorbire pentru a reveni la modul Aşteptare. 

c. Nu apăsaţi niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la modul Aşteptare.

Setarea codurilor de confidenţialitate CTCSS
 Pentru a selecta un cod de confidenţialitate CTCSS:

 1.  După selectarea unui canal, apăsaţi butonul Mod până când 
apare pictograma CTCSS şi micile numere situate alături de 
numărul canalului clipesc pe afişaj.

 

 2. Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta un cod de 
confidenţialitate. Puteţi menţine apăsat butonul Sus sau Jos 
pentru a avansa rapid.

3. Atunci când este afişat codul de confidenţialitate CTCSS pe care-l doriţi, alegeţi una 
din următoarele:

a. Apăsaţi butonul Mod pentru a introduce noua setare şi a trece la celelalte funcţii.

b. Apăsaţi butonul Convorbire pentru a reveni la modul Aşteptare. 

c. Nu apăsaţi niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la modul Aşteptare.

 

 

Butonul Mod

Cod de con�denţialitate
Nivel de sensibilitate VOX

Butonul Sus sau Jos 

Butonul Mod

Butonul Sus sau Jos 
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Dacă DCS este pornit la canalul selectat, atunci 
afişajul va arăta intermitent pictograma CTCSS şi 
„OPRIT”. Pentru a comuta de la  DCS la CTCSS, 
apăsaţi butonul sus sau jos în timp ce afişajul arată 
intermitent „OPRIT”. Afişajul va arăta apoi micile 
numere care clipesc şi veţi putea trece la pasul 2.

Dacă CTCSS este pornit la canalul selectat, afişajul 
va arăta pictograma DCS şi „OPRIT”. Pentru a 
comuta de la CTCSS la DCS, apăsaţi butonul sus 
sau jos în timp ce afişajul arată „OPRIT”. Afişajul 
va prezenta apoi mici numere care clipesc şi veţi 
putea trece la pasul 2.

Pentru a comunica cu succes folosind un cod de confidenţialitate, 
ambele staţii radio de emisie și de recepţie trebuie să fie reglate pe 
același canal și același sistem de coduri de confidenţialitate (CTCSS sau 
DCS) și același cod de confidenţialitate. Fiecare canal își va aminti ultimul 
sistem de coduri de confidenţialitate și numărul pe care îl selectaţi.

Codul de confidenţialitate 00 nu este un cod de confidenţialitate, dar 
permite ca toate semnalele să fie auzite pe un canal care este setat la 00 
pe ambele sisteme CTCSS și DCS.



Transmisia activată prin voce (VOX)

În modul VOX , radioemiţătorul dvs. microTALK® poate fi utilizat „hands-free”, 
transmiţând automat atunci când vorbiţi. Puteţi regla nivelul sensibilităţii VOX astfel 
încât acesta să corespundă volumului vocii dvs. şi să evitaţi transmisiile declanşate de 
zgomotul de fundal. 

 Pentru a porni sau opri modul VOX:

 1. Apăsaţi butonul Mod până când pictograma VOX clipeşte pe 
afişaj. Setarea curentă Pornit sau Oprit este afişată.

 2. Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a porni sau opri VOX.

 3.   Alegeţi una dintre următoarele:

 a. Apăsaţi butonul Mod pentru a introduce noua setare şi a 
trece la celelalte funcţii.

 b. Apăsaţi butonul Convorbire pentru a reveni la modul 
Aşteptare. 

 c. Nu apăsaţi niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la 
modul Aşteptare. 

Pentru a regla sensibilitatea VOX:

1. Apăsaţi butonul Mod până când pictograma VOX clipeşte şi 
nivelul sensibilităţii curente este afişat. 

2. Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a schimba setarea.

3.  Alegeţi una dintre următoarele:

a. Apăsaţi butonul Mod pentru a introduce noua setare şi a 
trece la celelalte funcţii.

b. Apăsaţi butonul Convorbire pentru a reveni la modul 
Aşteptare. 

c.  Nu apăsaţi niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni la 
modul Aşteptare.

VibrAlert® şi Alerta de apel

Radioemiţătorul dvs. MicroTALK® vă poate alerta cu privire la semnalele de intrare prin 
emiterea unui ton de apel sonor sau a unui ton sonor cu VibrAlert®. 

 Pentru a schimba setările de apel:

 1. Apăsaţi butonul Mod până când pictograma Setare apel  
 clipeşte pe afişaj. Setarea curentă („0” doar apel, „1” 
vibrare + apel) este afişată.

 2. Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a schimba setarea 
apelului.

 3. Alegeţi una dintre următoarele:

     a. Apăsaţi butonul Mod pentru a introduce noua setare şi a 
trece la celelalte funcţii.

     b. Apăsaţi butonul Convorbire pentru a reveni la modul 
Aşteptare. 

    c. Nu apăsaţi niciun buton timp de 6 secunde pentru a reveni 
la modul Aşteptare.

 Notă: VibrAlert® va fi suspendat în timpul încărcării

Ton de confirmare beep de confirmare

Ascultătorul dvs. va auzi un ton sonor atunci când eliberaţi butonul Convorbire. 
Aceasta anunţă cealaltă parte că dvs. aţi terminat de vorbit şi este OK să vorbească.

Tonul tastei 

Tonul tastei este un sunet sonor care se va auzi de fiecare dată când este apăsat un 
buton.
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Ton de apel pornit/
Vibrare oprită

Ton de apel pornit/
Vibrare pornitPictogramă VOX

Butonul Mod

Butonul Sus sau Jos

Nivel de sensibilitate VOX

Butonul Mod

Butonul Sus sau Jos

Nivelul sensibilităţii VOX curente este afişat cu 
literele „L” şi un număr între 1 şi 5, unde 
numărul 5 este cel mai sensibil nivel, iar numărul 
1 este cel mai puţin sensibil.
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Cască de supraveghere* (GA-SV01)

*NOTĂ :
Pentru utilizare cu radio microTALK® cu 2 căi cu mufă SINGLE-PIN pentru difuzoare / 
microfon.

Microfon Jack

Introduceţi căștile / microfonul în radio.

Așezaţi urechea în ureche.

Purtare

Funcţia VOX

Activează modul radio VOX.

Selectaţi modul VOX de pe setul cu cască.

VO
X

PP
T

VOX

Buton VOX

Selectaţi modul ASV pe setul cu cască.

VO
X

PT
T

PTT

Buton modului PTT

Funcţia PTT

Plasaţi microfonul la aproximativ 5 cm de la gură.

PTT:

Apăsaţi pentru a vorbi.PTT

Buton PTT

Două centimetri 
de gură

Conectați accesoriul audio

Pictogramă VOX
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Declaraţie de conformitate (DoC)
Marcă
CEEL™ este o marcă comercială înregistrată a Cobra Electronics Europe, Ltd.

Snake design şi microTALK® sunt mărci comerciale înregistrate ale Cobra Electronics 
Corporation, SUA. 

Aranţia şi serviciile pentru clienţi 
Pentru informaţii despre garanţia şi serviciile pentru, contactați distribuitorul local.

Destinat utilizării în ţările UE, cu respectarea legilor şi reglementărilor locale.

©2018 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57, 
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands 

Noi, compania  Altis Zenus BV in the Netherlands
  Wassenaarseweg 57, 
  2596CL The Hague
  Niederlande/ Netherlands
   
declarăm pe proprie răspundere că următorul produs
Tip de produs :    Walkie Talkie
Marcă comercială : Cobra
Model :  PU880
Detalii suplimentare : funcționare cu baterii, 446MHz  

îndeplinește cerințele esențiale ale următoarelor directive ale UE :
2014/53/EU Directiva privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
2011/65/EU Anexa II Amendamentul Anexă (UE) 2017/2102   

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice.

Standarde și reglementări aplicate :
EN 60950-1:2006+AC:2011+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2017
EN 303 405 V1.1.1 EN 300 296 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015
IEC 62321-8:2017

Persoana autorizată pentru documentația tehnică :
Numele, Poziția : Jaap Derk Buma, Director

 The Hague,  30-7-2018
  ……………………………. …………………………..
  Date  Semnătura  
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