
Batterier

Sätta i eller byta batterier:
1.  Ta bort bältesklämman genom 

att frigöra dess lås och skjuta 
klämman uppåt.

2.  Skjut batteriluckan uppåt för att 
avlägsna den.

3.  Sätt i de tre medföljande 
laddningsbara AAA-batterierna 
(fungerar även med icke-
laddningsbara alkaliska batterier). 
Placera batterierna enligt 
polmarkeringarna.

4.  Sätt tillbaka batterilocket och 
bältesklämman.

•  Försök inte att ladda alkaliska 
batterier.

•  Blanda inte gamla och nya 
batterier.

•  Blanda inte alkaliska, standard 
(kol-zink), eller laddningsbara  
(Ni Cd, Ni-MH, osv.) batterier.

•  Radion är inte avsedd att 
användas medan den laddas.

Maximum / minimum vid drift: -20 ° C till +45 ° C.
Varning - risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
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Tryck in knappen och håll den 
intryckt när du vill kommunicera. 
Tala i normalt röstläge med 
mikrofonen cirka fem centimeter 
från munnen. 

Släpp Tala-knappen när du har 
pratat färdigt, och invänta svar. 
Du kan inte ta emot inkommande 
samtal medan Tala-knappen 

        OBS! Båda radioapparaterna 
måste vara inställda 
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Tryck och släpp för att 
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2 Svenska

KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 

AM245
Nothing Comes Close to a Cobra® Svenska

Radiokontroller 
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Svagt batteri-symbol

Blinkar när batteriet är svagt.

Din microTALK®-radio har en unik krets som 
förlänger batteriets livslängd. Om inga överföringar 
görs inom 10 sekunder, så växlar radion automatiskt 
över till batteri-sparläge. Detta påverkar inte radions 
förmåga att ta emot inkommande överföringar.

Kanalnummer

I standby-läge eller under kanalval visas den 
aktuella kanalen (1 till 8).

Under volymjustering visas den aktuella kanalen 
(1 till 8).

Kanal/volymindikator

”CH” visas i Standby-läge eller vid val av kanal.

”LE” visas vid volyminställning.

Mottagningssymbol

Sändningssymbol

Visas vid sändning 

Visas vid inkommande 
meddelande.

Lägesknapp/strömbrytare

Tryck på knappen och håll 
den intryckt när du vill sätta 
på eller stänga av radion.

Tryck och släpp för att gå 
till lägesfunktion och ändra 
kanaler.
Kanalnumren blinkar när det 
läget väljs. Använd Upp/Ned-
knapparna till att välja kanal.

Upp/Ned-knappar

Tryck in och släpp för 

Tryck och släpp 

OBS! Alltför starkt ljudtryck från hörsnäckor eller 
hörlurar kan orsaka hörselskada.

USB-
laddningsanslutning

Använd endast de medföljande laddningsbara batterierna och laddaren 
när du laddar Cobra microTALK®-radion.

Max SAR-värden: 0,637 W / kg för FM 12.5kHz (Kroppsburen).
Frekvensband: 446MHz.
Genomsnittlig och maximal radiofrekvens effekt: 410mW.KEM-ML38104-05B

Försäkran om överensstämmelse

Vi, företaget, Altis Zenus BV in the Netherlands
 Wassenaarseweg 57, 
 2596CL The Hague
 Niederlande/ Netherlands
   
deklarerar under eget ansvar att följande produkt
Typ av produkt :    Walkie Talkie
Varumärke : Cobra
Modell : AM245
Ytterligare detaljer : Batteridriven, 446MHz  

uppfyller de väsentliga kraven i följande EU-direktiv :
2014/53/EU Direktivet för att göra radioutrustning tillgänglig på 

marknaden
2011/65/EU Bilaga II Ändring Bilaga (EU) 2017/2102  

Direktivet för begränsning av användning av vissa 
farliga ämnen i elektrisk

Elektronisk utrustning och tillämpar standarder och föreskrifter :
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IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015
IEC 62321-8:2017

Auktoriserad person för teknisk dokumentation :
Namn, Position : Jaap Derk Buma, Direktör

The Hague,  30-10-2018
 ………………… ……………………
 Datum Signatur 

Varumärke

CEEL™ är ett registrerat varumärke som tillhör 
Cobra Electronics Europe, Ltd.

Orm-designen och  microTALK® är registrerade 
varumärken som tillhör Cobra Electronics 
Corporation, USA.

Garanti och kundtjänst 

Om du vill ha information om garanti, kontakta din 
återförsäljare.

För användning i EU-länder, i enlighet med lokala 
lagar och bestämmelser.
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