Stație De EmisieRecepție, Portabilă
Contribuie la o viață mai ușoară și mai sigură
Mențineți legătura atunci când utilizați stația
de emisie-recepție microTALK®.
Indicator LED

Utilizarea
radioemiţătorului dvs

Precauții în funcționare
Clemă de
centură rotativă

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.

Difuzor
încorporat

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.

Buton
Convorbire

Butoane
de
volum/
canal
(+) și (–)

Butoane de
Alimentare/
Meniu

Microfon
încorporat

Încărcare prin
micro USB/Jack audio

STAȚIE RADIO EMISIE-RECEPȚIE

AU220
Nothing Comes Close to a Cobra®
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Butoane de
Alimentare/
Meniu

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
țările în care aceste
frecvențe sunt permise de
autoritățile
guvernamentale.

Butoane de
volum/canal
(+) și (–)

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.

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

• 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.

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.

• 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.

• Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul Convorbire pentru a
comunica cu alte persoane.
• Microfonul trebuie să fie la aproximativ 15 centimetri
de la gură.
• Când discutaţi, vorbiţi cu voce normală.

Doi inci de la gură

• Eliberaţi butonul Convorbire când aţi terminat de
vorbit și ascultaţi un răspuns de la cealaltă persoană.
• Nu puteţi primi răspuns în același timp în care
butonul Convorbire este apăsat.

Bandă de frecvență:
446 MHz.

NOTĂ: Ambele staţii de emisie-recepţie trebuie să fie
reglate pe același canal pentru a comunica.

Putere medie și maximă
de radiofrecvență: 25 mW.
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Odată ce unitatea este pornită, LED-ul verde se aprinde
intermitent la fiecare 5 secunde.

Butonul Convorbire

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.

Valori SAR maxime: 0.108
W/kg pentru FM 12,5 KHz

Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul de Alimentare timp
de 4 secunde pentru a porni sau a opri staţia de
emisie-recepţie.

Butonul Convorbire

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

Gama de funcționare
maximă/minimă: de la
-20°C la +45°C.

butonul de
alimentare/Meniu

• 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.

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

Buton
Convorbire

Butonul de Alimentare

Interferenţa electromagnetică

AVERTIZARE - RISC DE SUFOCARE - PIESE MICI.
Nerecomandat pentru copii sub 3 ani. Acest produs nu este destinat utilizării ca
jucărie sau ca obiect de joacă.
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Utilizarea
radioemiţătorului dvs

Declaraţie de
conformitate (DoC)
Încărcare prin micro USB
Conectaţi cablul USB la portul de alimentare compatibil
Încărcare prin micro
USB/Jack audio
USB, apoi introduceţi conectorul micro-USB direct în
portul de încărcare situat în partea de jos a unităţii.
• O încărcare completă va dura aproximativ 5 ore.
• Se recomandă să opriţi dispozitivul în timpul încărcării.

Butoane de volum/canal (+) și (–)
Butoane de
Apăsaţi pe butonul + sau - pentru a crește sau a
volum/canal
micșora volumul. Există 12 niveluri de volum diferite.

Pentru a selecta un canal
Pentru a schimba canalul, apăsaţi pe butonul de
Butonul de canal
Alimentare/Meniu o dată, se afișează numărul de
canal curent. Apoi, apăsaţi pe butoanele + sau – pentru
a selecta canalul și puteţi:
1. Să apăsaţi repede pentru a omite comenzile vocale
ale fiecărui număr de canal.
2. Să apăsaţi și să ţineţi apăsat pentru omitere rapidă.
Acesta va ieși din modul de selectare a canalului dacă nu este apăsat butonul +
sau - timp de 5 secunde. Sau pur și simplu apăsaţi pe butonul de
Alimentare/Meniu sau pe butonul Convorbire o dată, pentru a reveni
imediat în modul în așteptare.
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:
Să apăsaţi și să ţineţi apăsat butonul Convorbire și apoi să porniţi staţia de
emisie-recepţie apăsând simultan pe butonul de Alimentare/Meniu timp de 4
secunde.
"8 canale" sau "16 canale" vor fi indicate alternativ pentru modul introdus.
Repetaţi pașii de mai sus pentru a comuta între modul cu 8 canale sau cu 16 canale.
Română
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Informații despre acumulator
Acumulatorul nu este încărcat înainte de livrare, prin urmare vă rugăm să
încărcaţi acumulatorul pentru prima utilizare. Dacă acumulatorul nu este
utilizat de mult timp sau acumulatorul este consumat, încărcaţi-l înainte de
utilizare. Încărcaţi / descărcaţi de două sau de trei ori alternativ pentru a se
obţine performanţa optimă.
Notă:
• Nu provocaţi niciun scurtcircuit la acumulator și nu aruncaţi acumulatorul în
foc.
• În timpul încărcării, asiguraţi-vă că staţia de emisie-recepţie este oprită,
pentru a vă asigura că aceasta poate fi complet încărcată.
• Nu lăsaţi staţia de emisie-recepţie sau acumulatorul în încărcător după ce
acesta este încărcat complet. Încărcarea constantă inutilă va scurta durata de
viaţă a acumulatorului.
• Nu puneţi acumulatorul complet încărcat la reîncărcare, întrucât acest lucru
poate scurta durata de viaţă a acumulatorului.
• Încercaţi să păstraţi acumulatorul într-un mediu de interior la aproximativ
25°C. Acumulatorul se poate defecta ușor după ce a fost ţinut într-un mediu
sub -10°C pentru o perioadă lungă de timp.
Română

7

Garanţia şi serviciile
pentru clienţi
Marcă

Noi, compania

• La temperaturi mai mari de 35°C sau sub -10°C, puterea de descărcare a
acumulatorului poate scădea din cauza proprietăţilor fizice ale
acumulatorului cu litiu.
Indicator LED
Când apăsaţi și ţineţi apăsat
butonul Convorbire
Modul în așteptare
Baterie descărcată

LED-ul verde este aprins.
LED-ul verde se aprinde intermitent la
fiecare 5 secunde.
LED-ul roșu se aprinde intermitent la
fiecare 5 secunde.

Opriţi dispozitivul în timpul încărcării
În timpul încărcării - culoare
Roșu constant (Fără intermitenţe)
constantă
Complet încărcată
Verde constant (Fără intermitenţe)

Asigurarea stației dvs. de emisie-recepție microTALK®
Transportarea staţiei de emisie-recepţie microTALK® cu
dvs. este ușoară atunci când utilizaţi clema de centură
rotativă la 360°, care se atașează ușor la pulover,
centură sau rucsac.

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 :
AU220
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
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Snake design şi microTALK® sunt mărci comerciale înregistrate ale Cobra
Electronics Corporation, SUA.

Garanţia 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

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

The Hague,
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CEEL™ este o marcă comercială înregistrată a Cobra Electronics Europe, Ltd.

30-10-2018
……………
Date

…………………………..
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