Bärbar
Walkie Talke
Gör livet enklare och säkrare

Försiktighetsåtgärder
vid användning
Svängbar
bältesklämma

Håll kontakten med din microTALK®-radio.

1. Ställ in volymkontrollen i lågt läge och använd en så låg ljudvolym som möjligt.
2. Undvik att höja volymen för att blockera högljudda omgivningar. Använd alltid, om
möjligt, din radio i en tyst miljö med lågt bakgrundsbrus.
Talk-napp

3. Begränsa tiden som headsets eller hörlurar används med hög ljudvolym.

Talk-napp
Volym/
Kanal
(+) och (–)
Ström/
Menyknappen

Inbyggd
mikrofon

Micro USB-laddning/
ljuduttag

TVÅVÄGSRADIO

AU220
Nothing Comes Close to a Cobra®

KEM-ML41401-05
Svenska

Volym/
Kanal
(+) och (–)

Ström/
Menyknappen

Obs! Endast kanal 1 till 8
är tillgänglig som standard.
Kanal 9 till 16 måste
aktiveras av användaren
innan de kan väljas.
Kanal 9 till 16 bör endast
användas i länder där
dessa frekvenser är tillåtna
av myndigheterna.

4. Vid användning av radion utan ett headset eller hörlurar, placera inte radions
högtalare direkt mot örat.
5. Observera alla symboler och instruktioner som kräver att en elektrisk enhet eller
RF-radio stängs av i särskilda områden som t.ex. bensinstationer, sjukhus,
sprängområden, potentiellt farliga atmosfärer och flygplan.
6. Om du upplever irriterad hud efter användning av denna produkt, sluta använda
produkten och uppsök läkare.

Max./min. drifttemperatur:
-20 C till +45 C.

Ström på/av

Elektromagnetisk störning

Exponering av höga ljudvolymer kan leda till tillfällig eller permanent skada på din
hörsel. Även om det inte finns någon enstaka inställning av ljudvolymen som är
lämplig för alla, bör din radio användas med en låg ljudvolym och långvarig
exponering av höga ljudvolymer bör undvikas.

Inbyggd
högtalare

LED-indikator

Använda radion
Nästan alla elektroniska enheter är mottaglig för elektromagnetiska störningar (EMI)
om de inte är lämpligt sköldade, utvecklade eller på annat sätt konfigurerade för
elektromagnetisk kompabilitet. Stäng av radion på anläggningar där du instrueras
att göra så. Dessa anläggningar kan omfatta sjukhus eller sjukvårdsfaciliteter som
använder utrustning som är känslig för extern RF-energi.

Ström på/av

Tryck och håll in strömknappen i fyra sekunder
för att slå på eller stänga av radion.
När enheten är påslagen blinkar den gröna
LED-indikatorn var femte sekund.

• När du ombeds att göra så, stäng av dina radioapparater när ombord ett flygplan.
All användning av en RF-enhet måste vara i enlighet med gällande lagar,
föreskrifter och instruktioner från flygpersonalen.
• Vissa radioapparater kan störa vissa hörapparater. Vid händelse av sådana
störningar, rådfråga tillverkaren av din hörapparat eller en läkare för att diskutera
dina alternativ.
• Om du använder någon annan personlig medicinsk apparat, rådfråga tillverkaren
av din enhet för att fastställa om den är tillräckligt skärmad mot RF-energi. En
läkare kan hjälpa dig att erhålla denna information.

Talknappen
Talknappen

• Tryck och håll in Talknappen för att
kommunicera med andra.
• Mikrofonen bör vara cirka 15 cm från munnen.
• Tala med normalt röstläge.

7. Om produkten eller laddaren: överhettas; har en skadad kabel eller kontakt; har
tappats eller skadats; har tappats i vatten, koppla ur laddaren från
strömförsörjningen och sluta använda produkten.

15 cm från munnen

• Släpp upp talknappen när du pratat klart och
lyssna efter svar från den andra personen.
• Du kan inte ta emot tal när du håller in
talknappen.

Max. SAR-värden:
0.108 W/kg för
FM 12,5 KHz
Frekvensband: 446 MHz.
Genomsnittlig och högsta
radiofrekvenseffekt:
25 mW.
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OBS! Båda radioenheterna måste vara inställda på
samma kanal för att kommunicera.

VARNING - RISK FÖR KVÄVNING - INNEHÅLLER SMÅDELAR.
Ej lämplig för barn under tre år. Denna produkt är inte avsedd för
användning som en leksak.
Svenska
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Försäkran om
överensstämmelse

Använda radion
Volym/kanal (+) och (–)
Volym/kanal
Tryck på + eller – för att höja eller sänka volymen.
(+) och (–)
Det finns tolv olika volymnivåer.

Välja en kanal
Kanal (+) och (–)

För att byta kanal, tryck en gång på
Ström/meny-knappen och aktuell kanal aviseras.
Tryck sedan på + eller – för att välja kanal och du
kan nu:
1. Trycka snabbt för att hoppa över
röstmeddelandet för varje kanalnummer.
2. Trycka och håll in för att snabbt hoppar över.
Kanalläget avslutas om varken + eller − trycks in
under fem sekunder. Eller tryck en gång på
Ström/meny- eller talknappen för att omedelbart
återgå till standbyläget.

Obs! Din radio har åtta kanaler som standard. I länder där 16 kanaler är
tillåtna kan du aktivera kanal 9 till 16 via följande steg:
Tryck och håll in talknappen och slå sedan på radion genom att trycka och
hålla in Ström/meny-knappen i fyra sekunder.
"8 kanal" eller "16 kanal" kommer att anges omväxlande för det inmatade
läget.
Upprepa stegen ovan för att växla mellan 8-kanaligt eller 16-kanaligt läge.
Svenska
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Micro USB-laddning
Micro USB-laddning Anslut USB-kabeln till den USB-kompatibla
strömporten, för sedan in Micro-USB-kontakten
direkt i laddningsporten som hittas på undersidan
av enheten.
• Det tar cirka fem timmar att ladda enheten fullt.
• Det rekommenderas att stänga av enheten
under laddning.
Batteriinformation
Batteriet är inte uppladdat vid leverans, ladda därför batteriet före första
användning. Om batteriet inte ska användas under en längre tid eller är
urladdat, ladda upp det före användning. Ladda/urladda två eller tre
gånger växelvis för att uppnå optimal prestanda.
Obs!
• Du får inte kortsluta någon batterikontakt och inte heller kasta
batteriet i en eld.
• Vid laddning, se till att radion är avstängd för att garantera en full
laddning.
• Lämna inte radion eller batteriet i laddaren efter att den är fulladdad.
Onödig och konstant laddning kommer att förkorta batteriets
livslängd.
• Placera inte ett fulladdat batteri på laddning eftersom det kan förkorta
batteriets livslängd.
• Försök hålla batteriet i en inomhusmiljö vid en temperatur på cirka
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Vi, företaget,

25 °C. Batteriet kan försämras om det förvaras i en miljö under
-10 °C under en längre tid.
• I temperaturer över 35 °C eller under -10 °C, kan batteriets
urladdningsbara effekt minskas på grund av litiumbatteriets
fysikaliska egenskaper.

När du trycker och
håller in talknappen

Grön LED-indikator lyser

Grön LED-indikator lyser

Grön LED-indikator blinkar var femte sekund

Svagt batteri

Röd LED-indikator blinkar var femte sekund

Stäng av enheten under laddning
Fast röd sken (blinkar inte)

Fulladdad

Fast grönt sken (blinkar inte)

Säkra din microTALK -radio
®

Det är enkelt att bära din microTALK®-radio med
den 360 graders svängbara bältesklämman, som
enkelt monteras på din tröja, bälte eller
ryggsäck.
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Garanti och kundtjänst
Om du vill ha information om garanti, kontakta din återförsäljare.

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 :
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

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

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

Auktoriserad person för teknisk dokumentation :
Namn, Position : Jaap Derk Buma, Direktör
The Hague,
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Orm-designen och microTALK® är registrerade varumärken som tillhör Cobra
Electronics Corporation, USA.

deklarerar under eget ansvar att följande produkt
Typ av produkt :
Walkie Talkie
Varumärke :
Cobra
Modell :
AU220
Ytterligare detaljer :
Batteridriven, 446MHz

LED-indikator

Under laddning, fast sken

Garanti och kundtjänst
Varumärke
CEEL™ är ett registrerat varumärke som tillhör Cobra Electronics Europe, Ltd.

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

30-10-2018
……………
Datum

…………………………..
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