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Det är enkelt och bekvämt att hålla kontakten vid användning 
av din microTALK®-radio. Några av de många 
användningsområden som du kommer att upptäcka 
inkluderar:
Kommunicering med andra vid promenad, cykling och arbete; håll koll på 

vänner och familj vid offentliga händelser med mycket 
folk; hålla kontrollen med resekompanjoner; få kontakt 
med grannar; arrangera mötesplatser med andra under 
shopping i ett köpcentrum; prata med dina kollegor i 
butiker eller lagerplatser.

Säkerställ din microTALK®-radio när du är i 
farten.
Det är enkelt att bära din microTALK®-radio när du 
använder hölstret.
Hölstret monteras enkelt till ditt bälte, väska eller 
ryggsäck.

Introduktion

Göra livet enklare och säkrare

Hölstret

A-1 A-2

        VARNING! Viktiga säkerhetsanvisningar för batteriet
Läs igenom alla instruktioner 
• Bränn inte upp batteriet, även om det är allvarligt skadat eller helt uttjänt.
• Kasta inte batteriet i en öppen eld. Batteripacket kan explodera om det kastas i en 

eld.
• Byt inte ut batteriet i ett område som är märkt "Farlig atmosfär". En gnista som 

skapas i en eventuellt explosiv atmosfär kan orsaka en explosion eller eld. 
• Ta inte isär, krossa, punktera, strimla eller på något annat sätt ändra batteriets 

form.
• Torka inte ett vått eller fuktigt batteriet med en apparat eller värmekälla som t.ex. 

hårtorkare eller mikrovågsugn.
• Ett mindre läckage av vätska från battericellerna kan inträffa vid extrem 

användning eller extrema temperaturförhållanden. Detta är inte en felfunktion. Du 
får inte öppna, deformera eller förvanska batteriet eftersom det kan innehålla 
frätande material som kan skada ögon eller hud, samt vara giftigt att förtära. 

Om den yttre förseglingen går sönder och läckaget hamnar på din hud:
a. Tvätta snabbt med tvål och vatten.
b. Neutralisera med en mild syra som t.ex. citronjuice eller vinäger.
c. Om batterivätska hamnar i dina ögon, skölj dem med rent vatten i minst tio 
minuter och uppsök omedelbart läkare.
Denna produkt innehåller litiumpolymerbatteri. Transportera inte om förpackningen 
är trasig eftersom en brandrisk kan förekomma.

Återvinna batteriet 
En korrekt disponering av detta batteri kommer att hjälpa till att spara värdefulla 
resurser och förhindra eventuella negativa effekter för hälsa och miljö, vilket kan 
uppstå från en felaktig avfallshantering. Kontakta din återförsäljare eller leverantör 
för återvinningsråd.

1. Använd endast de tillbehör som är inkluderade i detta paket eller anges av 
tillverkaren tillsammans med radion. 5V micro-USB-laddningsporten är 
kompatibel med de �esta högkvalitativa micro-USB-laddare som helt uppfyller 
USB-standarder. 

2. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel vid rengöring av radions utsida. 
Använd endast en fuktig eller torr trasa. 

3. Utsätt inte denna produkt för stänk eller droppande vatten.
4. Försök inte att utföra service på mottagaren själv. Garantin upphävs om höljet 

tas bort. Ändringar eller modi�kationer som inte uttrycklingen godkänts av 
Cobra kan ogiltigförklara användarens behörighet som beviljats av FCC att 
använda denna enhet och får därför inte utföras.

5. Anslut inte väggadaptern till strömuttaget om uttaget är vått. 
6. Använd inte en portabel radio som har en skadad antenn. Om en skadad 

antenn kommer i kontakt med din hud kan det leda till mindre brännskador.

VARNING! Viktiga säkerhetsanvisningar

Innan du använder radion, läs igenom alla 
säkerhetsanvisningar och användningsinstruktioner. Spara 
alla instruktioner på en säker plats för framtida bruk.
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Introduktion

Produktegenskaper
Kundsupport

Försiktighetsåtgärder vid användning
Exponering av höga ljudvolymer kan leda till tillfällig eller permanent skada på 
din hörsel. Även om det inte �nns 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.
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.
3. Begränsa tiden som headsets eller hörlurar används med hög ljudvolym.
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 �ygplan.

6. Om du upplever irriterad hud efter användning av denna produkt, sluta 
använda produkten och uppsök läkare.

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.

Elektromagnetisk störning
Nästan alla elektroniska enheter är mottaglig för elektromagnetiska störningar 
(EMI) om de inte är lämpligt sköldade, utvecklade eller på annat sätt 
kon�gurerade 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.
• 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.

A-3 A-4

1. Antenn

2. Upp-knapp

3. Ned-knapp

4. Mikrofon

5. Call-/Lås-knapp

6. Uttag för laddare

7. Spärr till batterilock

8. Högtalare

9. Läges-knapp

10. Bakgrundsbelyst 
LCD-skärm

11. Talk-napp

12. Ström på/av/ 
Volymreglage

13. Uttag för extern 
högtalare/mikrofon

14. Hölster med 360 ° 
vridbar klämma

15. Batterifack

8 PMR-kanaler. Användaren kan 
utöka till 16 kanaler i länder där 
det tillåts av myndigheterna. 

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

Max. SAR-värden: 0.264 W/kg för

FM 12,5 KHz

Frekvensband: 446 MHz.

Genomsnittlig och högsta 
radiofrekvenseffekt: 162 mW.



Ledningsinriktning

USB-kompatibel

Batterikontakt

1

2

Ta bort hölstret

Bakgrundsbelyst LCD-skärm

1 2

Skötsel av din microTALK®-radio  

Din microTALK®-radio kommer att ge dig �era år av bekymmersfri 
användning vid korrekt skötsel. Hantera radion försiktigt. Håll radion borta 
från damm. Placera aldrig radion i vatten eller på en fuktig plats. Undvik att 
exponera den för extrema temperaturer. 

Montera batteriet 

1. Ta bort hölstret genom att frigöra bältesklämman och 
skjut hölstret nedåt.

2. Skruva upp de två skruvarna på undersidan med en 
korrekt skruvmejsel och öppna sedan batteriluckan. 
Anslut batterikontakten till radiokontakten på insidan 
av batterifacket.

3. Placera batteriet inuti batterifacket och rikta in 
ledningen enligt bilden.

 (Kontrollera att ledningen inte blockerar skruvhålen)

4. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva fast skruvarna 
försiktigt.

 (Skruvmuttrarna kan skadas om skruvarna dras åt för 
hårt)

5. Fäst hölstret på plats igen.

Så här laddar du batterierna i radion:

1. Kontrollera att batterierna har satts i ordentligt. 

2. För in kabeln i laddningsuttaget ovanpå radion. 

3. Sätt i kabeln i en USB-kompatibel strömkälla.

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

Cobra rekommenderar att radion är avstängd under tiden den laddas.

1
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1. Låssymbol

2.  Symbol för sändning

3.  Symbol för mottagning

4. Indikator för batterinivå

5.  Symbol för VOX

6.  DCS-symboler

7.  CTCSS-symboler

8.  DCS-/CTCSS-privatkodsnummer

9.  Symbol för energisparläge 
(Power Saver)

10. Kanalnummer

Spärr till batterilock

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.

Funktioner
• 16 kanaler  

(1-8/ 1-16*)

• 121 privatkoder 
 (38 CTCSS-koder/ 
83 DCS-koder)

• Handsfree (VOX)

• Bakgrundsbelyst 
LCD-skärm

• Anropsavisering

• Knapplås

• Uttag för högtalare/-
mikrofon/laddare

• Klarsignal 

• Batteri-/energisparläge 

• Knappljud

• Indikator för batterinivå

• Ljudvarning för låg 
batterinivå

• Automatisk bruskontroll

• Hölster



Låg batterinivå  

 När batterinivån är låg blinkar den sista pinnen i symbolen 
Låg batterinivå och en ljudton hörs två gånger innan 
radion stängs av. Batterierna måste laddas upp.

Automatiskt batterisparläge  

 Om det inte sker några sändningar på 10 sekunder går 
radion automatiskt in i batterisparläget och symbolen 
Energisparläge (Power Saver) blinkar på skärmen. Detta 
påverkar inte radions förmåga att ta emot inkommande 
sändningar.

Kommunicera med en annan person

 1 Tryck och håll in knappen Talk.

 2 Prata i normalt röstläge med mikrofonen ca 5 cm från 
munnen.

 3 Släpp knappen Talk när du har pratat färdigt och 
lyssna efter ett svar.

 Du kan inte få inkommande anrop när knappen Talk är 
intryckt.

3 4

Låg batterinivå

5 cm från munnen

Batterisparläge

Talknapp

Drift

Använda radion

Slå på din microTALK®-radio 

Vrid        medsols för att slå på radion och motsols för att stänga av radion.

1. I det påslagna läget, radion piper och visar kort alla funktionsikoner som är 
tillgängliga på radion.

2. Displayen visar aktuell kanal, kod och alla funktioner som aktiverats.

Snabbstart

1. Vrid volymreglaget medsols för att slå på radion och motsols för att 
stänga av den.

2. Välj en önskad kanal.

3. Tryck in och håll ner Talk-napp medan du pratar in i mikrofonen.

4. När du har pratat klart, släpp upp Talk-napp och lyssna efter ett 
svar.

Båda radioapparaterna måste vara inställda på 
samma kanal/privatkod för att kommunicera.

Så här laddar du microTALK®-radion i laddningsstället:

1. Sätt i radion i laddningsstället som på bilden. 

2. För in mikro-USB-kabeln i uttaget på baksidan av 
laddaren.

3. För in kabeln i ett USB-kompatibelt nätuttag.

För anslutningsbar utrustning måste strömuttaget �nnas i 
närheten av utrustningen och vara lättåtkomlig.

Om laddningslampan inte är tänd kontrollerar du att radion sitter rätt. Radion 
skall stå upprätt. Laddningslampan är tänd så länge radion 

är i laddningsstället, och lampan släcks när laddningen är klar.

Obs! Om du ska ladda en enda radio behöver du inte använda laddningsstället, 
utan för helt enkelt in i mikro-USB-kontakten i uttaget ovanpå radion.

På radions skärm blinkar batterisymbolen när den laddas.

Cobra rekommenderar att radion stängs av när den laddas.

Båda apparaterna måste vara på samma 
kanal/privatkod för att kunna kommunicera.

Denna radio är utrustad med en privatkod som standard för varje 
kanal för att minimera oönskade signaler från andra. Se sida 9 
och 10 för hur man ändrar radion från standard privatkod till en 
annan privatkod eller inaktivering av privatkod. 

På radions skärm blinkar batterisymbolen 
när den laddas.



Lyssna efter ett svar

 Släpp knappen Talk för att ta emot inkommande 
sändningar. Din microTALK® är alltid i viloläget när 
knappen Talk eller Call inte är intryckta.

Justera volymen

1. Vrid         medsols för att höja volymen.

2. Vrid         motsols för att sänka volymen.

Håll inte radion nära örat. Om volymen är inställd på en obekväm nivå kan det 
skada ditt öra.

Anropsknappen

 Tryck in och släpp knappen Call. 

 Den andra personen kommer att höra tre sekunder lång 
anropssignal. Denna signal används endast för att 
upprätta röstkommunikation.

Bruskontroll

Din microTALK® stänger automatiskt av svaga sändningar och oönskade ljud 
orsakade av terräng, förhållanden begränsa.

Låsfunktion

 Låsfunktionen låser knapparna Upp, Ned och Läges för 
att förhindra oavsiktlig användning. 

 Aktivera och inaktivera låsfunktionen:

 – Tryck och håll in låsknappen i tre sekunder.

 En dubbel pipsignal bekräftar begäran om lås på eller av. 
I låsläget visas låssymbolen.

Räckvidd för microTALK®

 Räckvidden varierar beroende på terräng och 
förhållanden.

 På plan, öppen mark når radion sin maximala räckvidd.

 Räckvidden kan minska när byggnader och växtlighet är i 
vägen för radiosignalen.

 Tät växtlighet och backig terräng försvagar signalen 
ytterligare.
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Lyssnar

Låssymbol

Välja en kanal

 Tryck en gång på lägesknappen, tryck sedan på Upp- 
eller Ned-knappen.

Kanalnummer

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 in och håll ner Läges-knappen, och då Slå på apparaten 
med volymreglaget.

• 8 ch eller 16 ch visas på displayen i två sekunder (8 ch och 16 
ch står för 8-kanaligt och 16-kanaligt läge).

• Upprepa stegen ovan för att växla mellan 8-kanaligt eller 
16-kanaligt läge.

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.

Båda apparaterna måste vara på samma 
kanal för att kunna kommunicera.

Se sida 8 för scheman över 
frekvensallokering.

Upp och Ned knapp

Callknap

Låsknapp

Maximal räckvidd

Minskad räckvidd

Minskad räckvidd



Kanal  16 kanaler med privatkod 
som standard*

VOX på/av  På eller av visas på LCD:n

VOX-känslighet 5 nivåer

Inställning av CTCSS-kod 38 koder för inställning

Inställning av DCS-kod  83 koder för inställning

7 8

Läges-knappen

Drift

Lägesfunktionen

Privatkoder

Din microTALK®-radio har två avancerade kodade bruskontrollsystem som kan 
bidra till att minska störningar från andra användare på en viss kanal. CTCSS 
(Continuous Tone Coded Squelch System) har 38 privatkoder och DCS (Digitally 
Coded Squelch) har 83 privatkoder.  Detta ger totalt 121 privatkoder. Bägge 
systemen kan användas på alla kanaler, men inte på samma kanal samtidigt.

För enkel användning och för att reducera störningar från andra användare har 
de 16 kanalerna på din radio anpassats. Se tabell för Kanal och privatkod 
som standard.

Du kan ändra radions privatkoder för att fungera med andra 
radioapparater med annorlunda privatkoder eller radioapparater utan 
privatkoder. Se sida 9 och 10 för procedurer.

Bläddra igenom lägesfunktionen

Genom att bläddra igenom lägesfunktionen kan du välja eller aktivera 
funktionerna på microTALK®-radion. Medan du bläddrar igenom 
lägesfunktionen visas radions funktioner i samma fastställda ordning:

Tabell för kanal och privatkod som standard

Kanal  Freq.(MHz)
  Privatkoder

   Typ  Siffra

 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

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.

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.



Ställa in DCS-privatkoder

 Använda radion

 1. När du har valt en kanal trycker du på knappen Läges 
tills DCS-symbolen visas och de små siffrorna blinkar på 
skärmen (01 till 83).

    

    

2. Tryck på Upp eller Ned för att välja en DCS-privatkod. Du kan hålla ned Upp 
eller Ned för att bläddra snabbare.

3. När DCS-privatkoden visas väljer du ett av följande:

a. Tryck på knappen Läges för att ange den nya inställningen och gå vidare till 
andra funktioner.

b. Tryck på Talk för att återgå till viloläget. 

c. Tryck inte på några knappar under 6 sekunder för att återgå till viloläget.

Ställa in CTCSS-privatkoder

 Så här väljer du CTCSS-privatkod:

 1. När du har valt en kanal trycker du på knappen Läges 
tills CTCSS-symbolen visas och de små siffrorna 
bredvid kanalnumret blinkar på skärmen.

2. Tryck på Upp eller Ned för att välja en privatkod. Du kan hålla ned Upp eller 
Ned för att bläddra snabbare.

3. När den CTCSS-privatkod som du vill ha visas väljer du ett av följande:

a. Tryck på knappen Läges för att ange den nya inställningen och gå vidare till 
andra funktioner.

b. Tryck på knapparna Talk för att återgå till viloläget. 

c. Tryck inte på några knappar under 6 sekunder för att återgå till viloläget.

 

 

Privatkod DCS-privatkod

Upp och Ned knapp Upp och Ned knapp

9 10

Om DCS sätts på för den valda kanalen blinkar 
CTCSS-symbolen och ”OFF”. Växla från DCS 
till CTCSS genom att trycka på Upp eller Ned 
när ”OFF” blinkar på skärmen. De små 
siffrorna blinkar då och du kan gå vidare till 
steg 2.

Om CTCSS sätts på för den valda kanalen 
blinkar DCS-symbolen och ”OFF”. Växla från 
CTCSS till DCS genom att trycka på Upp eller 
Ned när ”OFF” blinkar på skärmen. De små 
siffrorna blinkar då och du kan gå vidare till 
steg 2.

För en framgångsrik kommunikation med en privatkod, måste 
både sändande och mottagande radioapparater vara inställda på 
samma kanal och till samma privatkodsystem (CTCSS eller DCS) 
och privatkodsnummer. Varje kanal kommer ihåg senaste 
privatkodsystem och nummer som valts.

Privatkoden 00 är inte en privatkod, men tillåter alla signaler att 
höras på en kanal som är inställd på 00 på både CTCSS- och 
DCS-system.

Läges-knappen Läges-knappen



Röstaktiverad sändning (VOX)

I VOX-läget kan microTALK® användas ”handsfree” och automatiskt sända när 
du pratar.  Du kan ställa in känslighetsnivån för VOX efter din röststyrka för att 
undvika sändningar orsakade av bakgrundsljud. 

 Så här aktiverar eller avaktiverar du VOX-läget:

 1. Tryck på knappen Läges tills VOX-symbolen blinkar på 
skärmen. Den aktuella inställningen På eller Av visas.

 2. Tryck på Upp eller Ned för att sätta På eller stänga av 
Av VOX-läget.

 3. Välj något av följande:

 a. Tryck på knappen Läges för att ange den nya 
inställningen och gå vidare till andra funktioner.

 b. Tryck på knapparna Talk eller Call för att återgå till 
viloläget. 

 c. Tryck inte på några knappar under 6 sekunder för att 
återgå till  viloläget.

Ställa in VOX-känslighet:

1. Tryck på knappen Läges tills VOX -symbolen blinkar 
och den aktuella känslighetsnivå visas. 

2. Tryck på Upp eller Ned för att ändra inställningen.

3.  Välj något av följande:

a. Tryck på knappen Läges för att ange den nya 
inställningen och gå vidare till andra funktioner.

b. Tryck på knapparna Talk för att återgå till viloläget. 

c. Tryck inte på några knappar under 6 sekunder för att 
återgå till  viloläget.

Anropsavisering

Din microTALK®-radio kan informera dig om inkommande signaler genom en 
hörbar anropssignal. 

Klarsignal, bekräftelseton

Din lyssnare kommer att höra en ljudsignal när du släpper knappen Talk.  
Detta meddelar lyssnaren att du har pratat klart och att det är OK för honom 
eller henne att prata.

Knappljud

Knappljud är en ljudton som ljuder varje gång som en knapp trycks ned.
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Symbol för VOX

Upp och Ned knapp

Känslighetsnivå 
för VOX

Upp och Ned knapp

Den aktuella känslighetsnivån för VOX 
visas med bokstäverna ”L” och en siffra 
mellan 1 och 5, där 5 är den mest 
känsliga nivån och 1 är den minst 
känsliga nivån.

Läges-knappen

Läges-knappen



13 14

Anslut ljudtillbehöret* (GA-SV01)

*NOTERA :
För användning med microTALK® 2-vägsradio med SINGLE-PIN-högtalare / mikrofonuttag.

Mikrofonjacka

Anslut hörlurar / mikrofon till radio.

Placera hörlurar i örat.

Bära

VOX-funktion

Slå på ditt VOX-läge på rad.

Välj VOX-läge på headsetet.

VO
X

PP
T

VOX

VOX-knappen

Välj PTT-läge på headsetet.

VO
X

PT
T

PTT

PTT-läget

PTT-funktion

Placera mikrofonen ungefär 2 tum från din mun.

PTT:

Tryck för att prata.PTT

PTT-knappen

Två inches från
munnen

Anslut ljudtillbehöret

Symbol för VOX
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Försäkran om överensstämmelse

Vi, företaget,  Altis Zenus BV in the Netherlands
  Wassenaarseweg 57, 
  2596CL The Haugue
  Niederlande/ Netherlands
   
deklarerar under eget ansvar att följande produkt
Typ av produkt :    Walkie Talkie
Varumärke :  Cobra
Modell :  PU500
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  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 V2.1.1
EN 301 489-5 V2.1.1
EN 50581:2012

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

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

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