
De�nir códigos de privacidade CTCSS
 Para selecionar um código de privacidade CTCSS:
 1.  Depois de selecionar um canal, prima o botão 

Modo/Alimentação até aparecer o ícone CTCSS e os 
pequenos números junto do número de canal 
piscarem no visor.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior 
para selecionar um código de privacidade. Pode 
manter premido o botão Seguinte ou Anterior para 
um avanço rápido.

 3.  Quando o código de privacidade CTCSS pretendido 
for exibido, efetue uma das seguintes ações:

    a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a 
nova de�nição e prosseguir para outras funções.

     b.  Prima Falar ou Chamar para voltar ao modo 
Standby. 

 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 
voltar ao modo Standby.
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De microTALK®-radio inschakelen   

 Houd de Modo/Alimentação-toets ingedrukt tot er een 
aantal pieptonen klinken. Deze geven aan dat de radio 
ingeschakeld is.

 De microTALK®-radio staat nu in de Standby-modus en 
kan berichten ontvangen. De radio bevindt zich altijd in 
de Standby-modus, tenzij de Falar-, Chamar- of 
Modo/Alimentação-toets wordt ingedrukt.

De�nir códigos de privacidade DCS
 Para selecionar um código de privacidade DCS:
 1.  Depois de selecionar um canal, prima o botão 

Modo/Alimentação até o ícone DCS aparecer e os 
pequenos números piscarem no visor (de 01 a 83).

2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para selecionar um 
código de privacidade DCS. Pode manter premido o botão Seguinte ou 
Anterior para um avanço rápido.

3.  Quando for exibido o código de privacidade DCS, efetue uma das 
seguintes ações:

a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a nova de�nição e 
prosseguir para outras funções.

b.  Prima o botão Falar/Chamar para voltar ao modo Standby. 
c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo 

Standby.

Entrada de altifalante externo/microfone/carregamento
 O seu rádio microTALK® pode ser equipado com um 

altifalante externo/microfone (não incluído), libertando 
as suas mãos para outras tarefas.

 Para ligar um altifalante externo/microfone ou 
carregador

 1.  Abra a patilha de carga na parte superior do rádio.
 2.  Introduza a �cha na entrada. 
   
NOTA: Uma pressão sonora excessiva nos auscultadores e auriculares pode 

causar perda auditiva.

10 Localizações de memória

O seu rádio microTALK® tem 10 Localizações de memória para guardar os 
seus canais utilizados com mais frequência e combinações de código de 
privacidade/canal. Estas Localizações de memória podem ser selecionadas 
individualmente ou pesquisadas. (Consulte a página 18 para busca de 
localização de memória.)

 Para programar uma localização de memória:

 1.  Prima e mantenha premido o botão memória/sair. O 
ícone Memória e o ícone Localização da memória 
piscam no ecrã.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior 
para selecionar a localização da memória (de 0 a 9).

 

 3.  Prima o botão memória/sair. Os números do canal 
irão piscar no visor.

 4.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior 
para selecionar um canal (de 1 a 8). 

 5.  Prima o botão memória/sair. O ícone CTCSS e os 
números de código de privacidade irão piscar no 
visor.

 6.  Efetue uma das seguintes ações:

 a.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior 
para selecionar um código de privacidade CTCSS (de 
00 a 38) para o canal.

 b.  Prima o botão memória/sair para alternar entre o 
CTCSS e o DCS. O ícone DCS e os números de código 
de privacidade irão piscar no visor. Pode utilizar o 
botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
selecionar um código de privacidade DCS (de 00 a 
83) para o canal.

Transmissão ativada por voz (VOX)
No modo VOX, o seu rádio microTALK® pode ser utilizado com a função 
“mãos-livres”, transmitindo automaticamente quando fala. Pode de�nir o nível 
de sensibilidade do VOX para se ajustar ao volume da sua voz e evitar 
transmissões acionadas pelo ruído de fundo. 
  Para ativar ou desativar o VOX:
 1.  Prima o botão Modo/Alimentação até o ícone VOX 

piscar no visor. É apresentada a atual de�nição Ligado 
ou Desligado.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
Ativar ou Desativar o VOX.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
 a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a 

nova de�nição e prosseguir para outras funções.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby. 

 Para de�nir a sensibilidade do VOX:
 1.  Prima o botão Modo/Alimentação até o ícone VOX 

piscar e ser exibido o nível de sensibilidade atual. 

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
alterar a de�nição.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
 a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a 

nova de�nição e prosseguir para outras funções.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby.

Percorrer a função Modo
Ao percorrer a função Modo, poderá selecionar ou ativar as funcionalidades 
preferidas para o seu rádio microTALK®. Quando percorrer a função Modo, as 
funcionalidades do seu rádio serão apresentadas na mesma ordem 
predeterminada:
 De�nir Códigos de privacidade CTCSS
 De�nir Códigos de privacidade DCS
 De�nir Ligar/Desligar Vox 
 De�nir Sensibilidade do Vox
 De�nir Tons de chamada 1-10 
 De�nir Ligar/Desligar VibrAlert
 De�nir Ligar/Desligar bip de receção
 De�nir Ligar/Desligar tons de tecla

Códigos de privacidade
O seu rádio microTALK integra dois sistemas avançados de silenciador 
codi�cado que ajudam a reduzir as interferências de outros utilizadores ou de 
qualquer canal. O CTCSS (Sistema de silenciador de codi�cação contínua por 
tons) fornece 38 códigos de privacidade e o DCS (Sistema de silenciador de 
codi�cação digital) fornece 83 códigos de privacidade. Assim, é fornecido um 
total de 121 Códigos de privacidade. É possível utilizar cada um dos 
sistemas em todos os canais, embora ambos os sistemas não possam ser 
utilizados simultaneamente no mesmo canal.

 Para desativar temporariamente o silenciador 
automático:

 Prima o botão Alcance máximo durante, pelo menos, 
três segundos. 

 Para desativar o extensor de alcance máximo:
 – Prima sem soltar o botão Alcance máximo ou mude de 

canais.

Função Bloquear
 A função Bloquear bloqueia os botões Canal seguinte, 

Canal anterior, Aumentar volume, Reduzir volume, 
Três canais, Memória/Sair, Procurar e 
Modo/Alimentação para evitar um funcionamento 
acidental. 

 Para ativar ou desativar o bloqueio:
 – Prima sem soltar o botão Bloquear durante
 três segundos.
 No modo Bloquear, será exibido o ícone Bloquear.

Alcance microTALK®

 O seu alcance irá variar consoante o terreno e as 
condições.

 Num campo aberto plano, o seu rádio irá funcionar com o 
alcance máximo.

 Os edifícios e a vegetação no caminho do sinal podem 
reduzir o alcance do rádio.

 Uma vegetação densa e um terreno montanhoso irão 
reduzir ainda mais o alcance do rádio.

Aguardar uma resposta 
 Solte o botão Falar para receber transmissões. O seu 

rádio microTALK® está sempre no modo Standby 
enquanto não premir os botões Falar ou Chamar.

Para ajustar o volume
 Prima o botão Aumentar volume ou Reduzir volume. 
 Será emitido um aviso sonoro duplo para indicar os níveis 

mínimo e máximo de volume (de 1 a 8).

Botão Chamar
 Prima e solte o botão Chamar. 
 A outra pessoa irá ouvir um tom de chamada de três 

segundos. Este tom é apenas utilizado para estabelecer 
as comunicações de voz.

LED/SOS Luz
 Prima e solte o botão Luz LED sob o botão Falar para 

utilizar a luz LED situada na parte inferior do rádio.
 Para ativar a função SOS, prima sem soltar o botão Luz 

LED para ligar. Prima e solte para desligar a luz ou a 
função SOS.

Silenciador automático/Alcance máximo
O seu rádio microTALK® irá desligar automaticamente transmissões fracas e 
ruídos indesejados resultantes do terreno e das condições ou se tiver atingido 
o limite de Alcance máximo.
Pode desativar temporariamente o silenciador automático para obter uma 
extensão de alcance máximo que permita a receção de todos os sinais e a 
expansão do alcance máximo do seu rádio.

Bateria fraca
 Quando a bateria estiver fraca, a barra �nal do ícone 

Bateria fraca irá piscar e será emitido um aviso sonoro 
duas vezes antes de o rádio se desligar. Substitua ou 
recarregue as suas pilhas caso utilize pilhas 
recarregáveis. 

Economizador automático de bateria
 Se não houver qualquer transmissão durante 10 

segundos, o rádio passará automaticamente para o 
modo Economizar bateria e o ícone Economizador de 
energia irá piscar no visor. Isto não irá afetar a 
capacidade do rádio de receber transmissões.

Comunicar com outra pessoa
 1. Prima sem soltar o botão Falar.
 2. Fale com uma voz normal, mantendo o microfone a 

cerca de 5 cm da sua boca.
 3. Solte o botão Falar quando tiver concluído e aguarde 

uma resposta.
 Não pode receber chamadas enquanto premir o botão 

Falar.

Para selecionar um canal  
 Com o rádio ligado, selecione um dos 8 canais, 

premindo o botão Canal seguinte ou Canal anterior.

Início rápido
1.  Prima sem soltar o botão Modo/Alimentação para ligar o 

seu rádio.
2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 

selecionar um canal.

3.  Prima sem soltar o botão Falar enquanto fala ao microfone.
4.  No �m, solte o botão Falar e aguarde uma resposta.

Instalar as pilhas
Para instalar ou substituir as pilhas:
 1.  Retire a presilha de cinto, soltando a patilha da mesma e 

fazendo-a deslizar para cima. 

 2.  Desaperte os dois parafusos superiores e inferiores na parte 
traseira do rádio para retirar a tampa do compartimento das 
pilhas. DICA: Os parafusos deverão estar su�cientemente 
folgados (e �xados) para conseguir usá-los para puxar a tampa 
do compartimento das pilhas para fora, se necessário.

 3.  Introduza as três pilhas recarregáveis AA fornecidas ou pilhas 
alcalinas não recarregáveis. Coloque as pilhas de acordo com as 
indicações de polaridade.

 4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, enrosque 
os parafusos e volte a �xar o clipe para o cinto.  

 •   Não tente carregar pilhas alcalinas.

 •   Não misture pilhas usadas com novas.

 •   Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou 
recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

 5. Aperte os parafusos usando a ponta do clipe para o cinto para 
�xar a tampa do compartimento das pilhas no rádio. Não aperte 
demasiado. Use apenas a ponta do clipe para o cinto para 
apertar os parafusos.

 Cuidado – Risco de incêndio ou de explosão se as pilhas forem 
substituídas por pilhas de tipo incorreto. Descarte as pilhas usadas 
de acordo com as instruções.

Laad de batterijen als volgt op in de radio:

1.  Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst. 

2.  Steek de kabel in de voedingsingang aan de bovenkant van de radio. 

3.  Steek de kabel in een voor USB geschikte stroombron.

Utilize apenas as pilhas recarregáveis fornecidas e o carregador para carregar o seu rádio 
Cobra microTALK®.

A Cobra recomenda desligar o rádio enquanto este estiver a carregar.

Também pode utilizar pilhas alcalinas não recarregáveis para o seu rádio.

Habitualmente, leva cerca de 15 horas para carregar por completo as pilhas.

Intervalo de funcionamento máximo/mínimo: -20 °C a +45 °C.
Valores máximos SAR: 0.488W/kg para 12.5 KHz FM (junto ao corpo).
Banda de Frequência: 446MHz.
Potência média e máxima de radiofrequência: 350mW.
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1.  Antena
2. Entrada de altifalante externo/ 

microfone/carregamento USB
3. Botão Modo/Alimentação
4. Botão Chamar 
5. Botões Canal seguinte/anterior 
6. Visor LCD retroiluminado
7. Altifalante/Microfone
8. Botões Aumentar/Reduzir volume
9. Botão Luz LED

10. Botão Falar
11.  Botão Memória/Sair
12.  Botão Tri-Watch (Três Canais)
13.  Botão Pesquisar
14.  Botão Alcance máximo
15.  Ligação da correia de pulso
16.  Presilha de cinto 
17.  Compartimento das pilhas
18.  Parafusos da tampa do compartimento 

das pilhas (2)
19.  Fixadores de borracha
20.  Luz LED
21.  Botão Bloquear

Características do produto Funcionamento
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Utilizar o seu rádio

 

        

 

Utilizar o seu rádio
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Botão memória/sair

Utilizar o seu rádio (continuou no verso)

Características
• 8 canais* 

• 121 códigos de 
privacidade (38 códigos 
CTCSS/83 códigos DCS)

• Funcionamento 
mãos-livres (VOX)

• VibrAlert®

• Três canais

• Pesquisa de canais, 
códigos de privacidade

• Visor LCD retroiluminado

• Luz LED

• Aviso de chamada  
Dez tons selecionáveis

• Botão Bloquear

• Entrada de altifalante/ 
microfone/ carregamento 
USB

• Bip de receção 
selecionável Ligar/Desligar

• Economizador de 
bateria/alimentação 

• Tons de tecla

• Indicador de nível de 
bateria

• Aviso sonoro de bateria 
fraca

• Silenciador automático

• Extensor de alcance 
máximo

• Presilha de cinto

1. Indicador de nível de bateria
2. Ícone Bip de receção
3. Ícone VOX
4. VibrAlert®/Ícone Aviso de chamada
5. Ícone Bloquear
6. Ícone Tom de tecla
7. Ícones DCS/CTCSS
8. Ícone Pesquisar/Memória
9. Número de canal de memória
10. Números de código de privacidade DCS/CTCSS
11. Ícone Economizador de energia
12. Números de canal
13. Ícone Receber/Transmitir 
14. Medidor de Intensidade do Sinal
15. Ícone BURP
16. Ícone Tri-Watch

O alcance máximo pode variar e assenta numa 
comunicação em linha de vista desobstruída sob 
condições ideais. 

* Não é possível utilizar os canais 1 e 2 em França. Esta situação 
poderá ser alterada; contacte a autoridade de licenciamento de rádio 
francesa para mais informações.

Informações sobre o produto
Este rádio microTALK® foi fabricado para cumprir 
todas as normas de equipamento rádio, utilizando 
446 frequências PMR, conforme autorizado. A 
utilização deste rádio bidirecional implica a 
utilização das bandas públicas sujeita às leis ou 
regulamentações locais. Contacte a sua autoridade 
de licenciamento de rádio para mais informações.

Cuidar do seu rádio
O seu rádio microTALK® irá funcionar sem quaisquer 
problemas durante vários anos se cuidar dele 
corretamente. Veja abaixo algumas sugestões:
• Manuseie o rádio com cuidado.
• Mantenha-o afastado de poeiras.
• Nunca coloque o rádio dentro de água ou num 

local húmido.
• Evite expô-lo a temperaturas extremas.

Este rádio funciona com as pilhas NiMH incluídas. 
Pode não funcionar com outras pilhas AA.

 Para carregar um ou vários rádios microTALK num 
carregador de mesa:

 1. Coloque o(s) rádio(s) num carregador de mesa, como 
apresentado. 

 2. Introduza o cabo micro-USB na entrada da parte traseira 
do carregador.

 3. Ligue o cabo a uma porta de alimentação compatível 
com USB. Para equipamentos conectáveis, a tomada de 
parede deve estar perto do equipamento e ser de fácil 
acesso.

Se a luz do indicador de carga não estiver acesa, veri�que a posição do rádio.
O rádio deve estar na vertical. A luz do indicador de carga �cará acesa 
enquanto o rádio estiver a carregar.
Nota: Para carregar um único rádio, pode ignorar o carregador de mesa e 
inserir o conector micro-USB diretamente na entrada de carregamento, na 
parte superior do rádio.
O ícone de bateria do rádio irá piscar durante o carregamento.
A Cobra recomenda desligar o rádio enquanto este estiver a carregar.

Para comunicar, ambos os rádios devem estar 
sintonizados no mesmo canal/código de privacidade.
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CTCSS 

Números de canal

A 5 cm da boca 

Botão Falar

Both radios must be tuned to the same 
channel/privacy code to communicate.
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Para uma comunicação ter êxito utilizando um código de 
privacidade, ambos os rádios de emissão e de receção devem estar 
sintonizados no mesmo canal e com o mesmo sistema de código de 
privacidade (CTCSS ou DCS) e número de código de privacidade. 
Cada canal irá memorizar o último sistema de código de privacidade 
e número que tiver selecionado.

O código de 00 não é um código de privacidade, mas permite 
ouvir todos os sinais num canal de�nido para 00 em ambos os 
sistemas CTCSS e DCS.

Se o DCS estiver ligado no canal selecionado, 
o ícone CTCSS e “DESLIGAR” irão piscar no 
visor. Para alternar entre o DCS e o CTCSS, 
prima o botão Canal seguinte ou Canal 
anterior enquanto “DESLIGAR” piscar no 
visor. De seguida, serão exibidos os pequenos 
números intermitentes no visor e poderá 
prosseguir para o passo 2.

    

Código de 
privacidade DCS Se o CTCSS estiver ligado no canal selecionado, 

o ícone DCS e “DESLIGAR” irão piscar no visor 
Para alternar entre o CTCSS e o DCS, prima o 
botão Canal seguinte ou Canal anterior 
enquanto “DESLIGAR” piscar no visor. De 
seguida, serão exibidos os pequenos números 
intermitentes no visor e poderá prosseguir para 
o passo 2.

Vox

Ícone VOX

VoxNível de 
sensibilidade VOX

O nível de sensibilidade atual do VOX é 
apresentado com as letras “L” e um número de 
1 a 5, sendo 5 o nível de maior sensibilidade e 
1 o nível de menor sensibilidade.

CTCSS  Mem

Localização da 
memória

CTCSS Mem

Canal de memória
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O ícone de bateria do rádio irá piscar 
durante o carregamento.

Para comunicar, ambos os rádios devem 
estar sintonizados no mesmo canal/código 
de privacidade.

Para comunicar, ambos os rádios devem 
estar sintonizados no mesmo canal.

Consulte a página 14 para saber como selecionar 
entre as dez de�nições de tom de chamada.

Lembre-se de que pode obter o alcance máximo 
ao utilizar um extensor de alcance máximo. 
Consulte a página 6 para obter detalhes.

Se uma localização já tiver sido programada, 
o seu canal/código de privacidade associado 
será apresentado no visor.



7. Efetue uma das seguintes ações:
a.  Prima o botão memória/sair para introduzir o canal/código de privacidade 

na localização de memória selecionada. Em seguida, o rádio prossegue 
para a próxima localização de memória que irá piscar.  

b.  Prima sem soltar o botão memória/sair para guardar o atual estado 
De�nir função de memória e prima novamente o botão memória/sair para 
voltar ao modo Standby.

Nota: Se não premir qualquer botão no espaço de 12 segundos, entra 
automaticamente no modo de relembrar memória.

 Para lembrar uma localização de canal de memória:
 1.  Prima o botão memória/sair. O ícone Memória e o 

número de localização da memória são apresentados 
no ecrã. 

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
selecionar uma localização de memória (de 0 a 9). 

 

 Prima sem soltar o botão Falar para comunicar com 
outra pessoa, como habitualmente 

 3.  Prima sem soltar o botão memória/sair para voltar ao 
modo Standby na localização de memória 
selecionada.

BURP   

A opção BURP permite ao utilizador libertar a água do interior da grelha do 
altifalante. Isto é útil se deixar cair o rádio dentro de água. A água pode �car 
presa dentro da grelha do altifalante e abafa o som do rádio.

 Para ativar BURP

 1.  Prima e liberte os botões Memória/Sair e Max 
Range em simultâneo.

 2.  Ouvirá os sons de Burp no nível máximo durante 
segundos provenientes do altifalante interno Durante 
este tempo, BURP aparece no ecrã.

 3.  Segure o rádio com a grelha do altifalante para baixo 
para que a água saia. 

 4. Passados 8 segundos, o rádio volta ao modo inativo.

Con�guração do Tri-Watch 
O seu rádio microTALK® pode ser con�gurado para procurar três dos seus 
canais preferidos.
 Programar ou editar os canais Tri-Watch:
 1.   Prima e mantenha premido o botão Três canais 

durante dois segundos no modo Standby (Inativo) 
para ativar o modo Con�guração dos três canais 
ícone TW aparece no ecrã.

 
 2.  Prima o botão canal seguinte ou canal anterior 

para selecionar o canal desejado Três canais.
 3.  Prima e liberte o botão Três canais para con�rmar a 

entrada.
 4.  Repita os passos 2 e 3 para programar os restantes 

canais na memória Três canais.
 5. Após programar ambos os canais da memória Três 

canais, o rádio é ativado imediatamente no modo 
Três canais.

 Usar o Tri-Watch (Três canais):
 1.   No modo Standby (Inativo), prima o botão Três     

canais. TW aparece no ecrã, juntamente com os três 
canais guardados na memória Três canais.

 2.  O rádio corre os três canais de memória Três canais. 
 3.  Um sinal em qualquer um dos três canais pára a 

procura durante 6 segundos para lhe permitir escutar 
o trânsito nesse local.

 4.  Prima o botão canal seguinte ou canal anterior para 
continuar a procura nos canais Três canais ou para 
alterar a direção da procura.

 5.  Para sair da procura Três canais, prima de novo o 
botão Três canais e o rádio volta ao modo Standby 
(Inativo).

Pesquisa de memória 
O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente as localizações de 
memória armazenadas. (Consulte a página 12 para de�nir localizações de 
memória.) 
 Para pesquisar localizações de memória:

 1.  Certi�que-se de que 2 ou mais localizações de 
memória já estão programadas.

 2.  Prima sem soltar o botão memória/sairpara passar 
ao modo Memória a partir do modo Standby.

      O ícone Memória e a Localização de memória são  
apresentados no visor.

 3.  Prima e liberte o botão procurar. O ícone procurar 
aparece no ecrã e começa a correr os locais dos 
canais guardados.

 O ícone Pesquisar irá aparecer enquanto a Pesquisa 
de memória estiver Ativada.

 O seu rádio irá continuar a pesquisar localizações de 
memória e parar se for detetada uma transmissão de 
entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código 
de privacidade armazenado durante 6 segundos.

Pesquisa de códigos de privacidade 

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente os Códigos de 
privacidade (quer CTCSS de 01 a 38 ou DCS de 01 a 83) num determinado 
canal. Apenas é possível pesquisar um conjunto de códigos de privacidade 
(CTCSS ou DCS) de cada vez.

 Para pesquisar códigos de privacidade:

 1.  No modo Standby, prima e solte o botão Pesquisar 
duas (CTCSS) ou três (DCS) vezes até o ícone CTCSS 
ou DCS e os números piscarem.

 2.  Prima sem soltar o botão Pesquisar para começar a 
pesquisar códigos de privacidade no canal 
selecionado.

 O ícone Pesquisar irá aparecer enquanto a pesquisa de 
códigos de privacidade estiver ativada. O seu rádio irá 
continuar a pesquisar códigos de privacidade e parar se 
for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio 
irá permanecer nesse canal/código de privacidade 
durante 6 segundos. 

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), 
pode efetuar uma das seguintes ações:

a. Prima sem soltar o botão Falar para comunicar nesse canal/código de 
privacidade. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade 
e voltar ao modo Standby.

b. Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para retomar a pesquisa 
de códigos de privacidade. Se não premir qualquer botão durante 10 
segundos, o seu rádio irá retomar automaticamente a pesquisa de códigos 
de privacidade.

c. Prima o botão Pesquisar para voltar ao modo Standby.

Pesquisa de canais   

O seu rádio microTALK® pode pesquisar canais automaticamente.

 Para pesquisar canais:

 1.  Prima e solte o botão Pesquisar até o ícone 
Pesquisar e os números de canal aparecerem no 
visor.

 2.  Prima sem soltar o botão Pesquisar para começar a 
pesquisar canais.  

 O ícone Pesquisar irá aparecer enquanto a pesquisa 
estiver ativada. O seu rádio irá continuar a pesquisar 
todos os canais e parar se for detetada uma transmissão 
de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal 
durante 6 segundos. 

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), 
pode efetuar uma das seguintes ações:

a.  Prima sem soltar o botão Falar para comunicar nesse canal. O seu rádio 
irá permanecer nesse canal e voltar ao modo Standby.

b.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para retomar a pesquisa 
de canais.

c.  Prima sem soltar o botão Pesquisar para voltar ao modo Standby.

Tom de con�rmação do bip de receção
O seu ouvinte receberá um aviso sonoro quando soltar o botão Falar. Esta 
ação avisa a outra parte de que acabou de falar  e de que essa pessoa pode 
agora falar.
 Para ativar ou desativar o bip de receção:
 1.  Prima o botão Modo/Alimentação até o ícone Bip de 

receção piscar. É apresentada a atual de�nição 
ativado ou desativado.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
selecionar ativar ou desativar o bip de receção.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
 a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a 

nova de�nição e prosseguir para outras funções.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby.

Tom de tecla ativado/desativado
Quando o Tom de tecla estiver Ativado, será emitido um aviso sonoro sempre 
que carregar num botão.
 Para ativar ou desativar o tom de tecla:
 1.  Prima o botão Modo/Alimentação até o ícone Tom 

de tecla piscar. O atual estado Ativado/Desativado do 
tom de tecla irá piscar.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
selecionar ativar ou desativar o tom de tecla.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
 a.  Prima o botão Modo/Alimentação para passar ao 

modo Standby.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby.

Dez de�nições de tom de chamada
Pode escolher entre dez De�nições de tom de chamada diferentes para 
transmitir um aviso de chamada.  
 Para alterar uma de�nição de tom de chamada:
 1.  Prima o botão Modo/Alimentação até a letra “C” e o 

número de tom de chamada atual (de 1 a 10) serem 
apresentados. O tom de chamada atual será emitido 
durante três segundos.

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
ouvir as restantes de�nições de tom de chamada.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
  a.  Prima o botão Modo/Alimentação para introduzir a 

nova de�nição e prosseguir para outras funções.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby.

VibrAlert® e aviso de chamada
 O seu rádio microTALK® pode avisá-lo de sinais de 

entrada ao emitir um tom de chamada ou um aviso 
sonoro com VibrAlert®. 

 Para alterar as de�nições de chamada:
 1.  Prima o botão Modo até o ícone De�nição de 

chamada piscar no visor. É apresentada a de�nição 
atual (“01”: vibrar + tocar, “02”: tocar apenas).

 2.  Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
alterar a de�nição de chamada.

 3.  Efetue uma das seguintes ações:
 a.  Prima o botão Modo para introduzir a nova de�nição e 

prosseguir para outras funções.
 b.  Prima o botão Falar ou Chamar para voltar ao modo 

Standby. 
 c.  Não prima qualquer botão durante 12 segundos para 

voltar ao modo Standby.
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Marca comercial
CEEL™ é uma marca comercial registada da Cobra Electronics Europe, Ltd.

O design de serpente e microTALK® são marcas comerciais registadas da Cobra 
Electronics Corporation, USA.

Garantia e Apoio ao cliente
Para informações sobre a garantia e o apoio ao cliente, entre em contato com seu 
revendedor.

Para utilização nos países da UE sujeita às leis e aos regulamentos locais.

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57, 
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands   
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declarar sob sua exclusiva responsabilidade que o seguinte produto

Tipo de produto :   Walkie Talkie
Marca : Cobra
Modelo : AM1035 FLT
Detalhes adicionais: Alimentado por bateria, 446MHz  

cumpre os requisitos essenciais das seguintes directivas da UE:

2014/53/EU A directiva para disponibilizar equipamento de rádio no mercado

2011/65 / UE Anexo II Alteração Anexo (UE) 2017/2102    
A directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas em

Equipamento eletrônico e aplica normas e regulamentos:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

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

Pessoa Autorizada de Documentação Técnica:

Nome, Cargo: Jaap Derk Buma, Diretor

 The Hague,  30-7-2018

  ………………… …………………………..

  Data Assinatura

Declaração de conformidade (DoC)

 

Se “oF” piscar em vez dos números de código de privacidade,
um código de privacidade já foi de�nido no sistema oposto (CTCSS 
ou DCS). Prima o botão Canal seguinte ou Canal anterior para 
cancelar o código oposto e selecionar um código de privacidade do 
sistema ativo para o canal selecionado.
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Modo/AlimentaçãoSe uma localização já tiver sido programada, o 

seu canal/código de privacidade associado será 
apresentado no visor.

É possível reprogramar uma localização de 
memória a qualquer momento. Prima o botão 
memória/sair para começar.
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