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Gebruik uw microTALK® portofoon om op een eenvoudige en 
comfortabele manier in contact met anderen te blijven. 
Enkele van de vele functies die u zult ontdekken zijn:

Communiceren met anderen tijdens het wandelen, �etsen of werken; volgen 
van familie en vrienden tijdens een druk openbaar evenement; navragen bij 

reisgezellen; contact maken met de buren; bepalen van 
een ontmoetingsplaats met anderen tijdens het 
shoppen in een winkelcentrum; praten met uw 
collega’s in de winkel of supermarkt.

Beveilig uw microTALK® portofoon 
onderweg.

Het dragen van uw microTALK® is eenvoudig met 
gebruik van de holster.

De holster kan eenvoudig aan uw riem, handtas of 
rugzak worden vastgemaakt.

Invoering

Maakt het leven makkelijker en veiliger

Holster

A-1 A-2

        WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies voor de batterij
Lees alle instructies
• Gooi de batterij niet in vuur, zelfs al is deze ernstig beschadigd of volledig versleten.
• Gooi geen batterijen in vuur. De batterij kan exploderen in vuur.
• Vervang geen batterij in een ruimte aangegeven met “Gevaarlijke atmosfeer”. Elke vonk in 

een mogelijke explosieve atmosfeer kan een explosie of vuur veroorzaken.
• De batterij niet uit elkaar halen, verpletteren, doorboren, in stukken snijden of zijn vorm 

veranderen.
• Droog geen natte of vochtige batterij met een apparaat of een warmtebron, zoals een 

haardroger of magnetronoven.
• Een kleine lekkage van vloeistof uit de batterijcellen kan optreden bij overmatig gebruik of 

een extreme temperatuur. Dit wijst niet op een storing. Open, vervorm of beschadig de 
batterij niet, corrosief materiaal kan vrijkomen en tot oog- of huidschade leiden en kan 
giftig zijn wanneer ingeslikt.

Als de buitenste afdichting gebarsten is en de lekkende vloeistof komt in aanraking met uw 
huid:
a. Was snel met water en zeep.
b.  Neutraliseer met een mild zuur zoals citroensap of azijn.
c. Als batterijvloeistof in uw ogen komt, spoel gedurende minstens 10 minuten met schoon 
water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Dit product werkt op een lithium-polymeerbatterij. Transporteer de batterij niet als schade 
wordt waargenomen, er is brandgevaar.

De batterij recyclen
Deze batterij op een juiste manier weggooien draagt bij tot het beschermen van onze 
natuurlijke rijkdommen en vermijdt mogelijke negatieve effecten op de menselijke 
gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan wanneer het afval op een verkeerde wijze 
wordt behandeld. Neem contact op met uw handelaar of leverancier voor meer 
recyclingadvies.

1. Gebruik alleen de accessoires in deze verpakking of die door de fabrikant zijn aangegeven met de 
portofoon. De 5V micro USB-laadingang is compatibel met de meeste hoogwaardige micro 
USB-laders die volledig in overeenstemming zijn met de USB-normen.

2. Maak de buitenkant van de portofoon niet schoon met een reinigings- of oplosmiddel. Gebruik 
alleen een vochtige of droge doek.

3. Stel dit product niet bloot aan gedruppel of gespat.
4. Probeer nooit om de ontvanger zelf te repareren. Het verwijderen van het deksel maakt de 

garantie ongeldig. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Cobra zijn goedgekeurd  
kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker, dat door de FFC werd verleend, om dit 
apparaat te gebruiken vervalt en mogen dus niet worden gemaakt.

5. Steek de stekker van de wandadapter niet een stopcontact als het stopcontact nat is.
6. Gebruik geen draagbaar radiotoestel met een beschadigde antenne. Als een beschadigde 

antenne in contact komt met uw huid kan dit een lichte brandwonde veroorzaken.

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies

Voordat u de portofoon in gebruik neemt, lees alle veligheids- en 
gebruiksinstructies door. Bewaar deze gebruikershandleiding op 
een veilige plaats voor het geval u ze later nog eens nodig hebt.
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Invoering

Productkenmerken
Klantenservice

Waarschuwingen tijdens het gebruik
Een langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan uw gehoor tijdelijk of 
permanent beschadigen. Hoewel er geen enkele volumeniveau bestaat die voor 
iedereen gepast is, gebruik uw portofoon altijd op een laag volume en vermijd 
een langdurig gebruik aan een hoog volume.
1. Stel de volumeregelaar in op een lage stand en gebruik een zo laag mogelijk 

volume.
2. Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te blokkeren. Wanneer 

mogelijk, gebruik uw portofoon in een stille omgeving met een laag 
achtergrondgeluid.

3. Beperk de gebruikstijd van een headset of oortelefoon op een hoog volume.
4. Wanneer u de portofoon zonder een headset of oortelefoon gebruikt, plaats 

de luidspreker van de portofoon niet direct tegen uw oor.
5. Leef alle tekens en instructies die het uitschakelen van een elektrisch toestel 

of RF-radioapparaat in een bepaalde omgeving, zoals een benzinestation, in 
gebieden met explosiegevaar of in een vliegtuig, vereisen na.

6. Als er na het gebruiken van dit product huidirritatie optreedt, gebruik het niet 
langer en raadpleeg een arts.

7. Als het product of de lader: oververhit; een beschadigde snoer of stekker 
heeft; gevallen of beschadigd is; in het water is gevallen, ontkoppel de lader 
van de voeding en gebruik het product niet langer.

Elektromagnetische storing
Bijna elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing 
(EMI) wanneer onvoldoende afgeschermd, ongepast ontworpen of 
gecon�gureerd voor elektromagnetische compatibiliteit. Zet uw portofoon uit in 
een ruimte waar opgehangen mededelingen u vragen dit te doen. Deze ruimtes 
kunnen omvatten ziekenhuizen of gezondheidszorginstellingen die apparatuur 
gebruiken die voor externe RF-energie gevoelig is.
• Als u dit wordt gevraagd, zet uw portofoon uit wanneer aan boord van een 

vliegtuig.  Elk gebruik van een RF-apparaat moet in overeenstemming zijn 
met de geldende wetgeving, voorschriften en aanwijzingen van de 
vliegtuigbemanning.

• Bepaalde radiotoestellen kunnen de juiste werking van bepaalde 
gehoorapparaten verstoren. Als een dergelijke storing optreedt, neem 
contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat of arts om alternatieven 
te bespreken.

• Als u een ander medisch hulpmiddel gebruikt, raadpleeg de fabrikant van uw 
apparaat om na te gaan of het voldoende tegen RF-energie is afgeschermd. 
Uw arts kan u mogelijk helpen met het verkrijgen van de gepaste informatie.
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10 1. Antenna

2. Toetsen voor 
Omhoog

3. Toetsen voor 
Omlaag

4. Microfoon

5. Call-toets

6. Opladen via USB

7. Lipje Batterijdeksel

8. Speaker

9. Loc-toets

10. Mode-toets

11. Verlicht LCD-scherm

12. Talk toets

13. Aan / Uit / Volume 
knop

14. Ingang externe 
speaker/ Microfoon

15. Holster met 360° 
draaiende clip

16. Batterijenvak

8 PMR-kanalen. Uitbreidbaar door de 
gebruiker tot 16 kanalen waar 
toegestaan door de overheidsinstanties. 

Maximum/minimum bedrijfsbereik: 
-20C tot +45C.

Maximum SAR-waarden: 0.215W/kg 
voor FM 12.5KHz

Frequentieband: 446MHz.

Gemiddelde en maximum 
radiofrequentievermogen: 96mW.
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De uitlijning van
de draden

USB geschikte

Batterij connector

1

2

Verwijder de holster

Verlicht LCD-scherm

1 2

Uw microTALK® portofoon onderhouden

Onderhoud uw microTALK® portofoon op een juiste manier voor vele jaren 
probleemloos gebruik. Gebruik de portofoon altijd met de nodige 
voorzichtigheid. Houd de portofoon uit de buurt van stof. Plaats de portofoon 
nooit in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Stel het niet bloot aan 
extreme temperaturen.

De batterijen installeren 

1. Verwijder de holster door de grendel van de riemclip los 
te maken en schuif de holster omlaag.

2. Draai de schroeven aan de onderkant los met een 
gepaste schroevendraaier en open vervolgens het 
batterijdeksel. Sluit de connector van de batterij aan op 
de aansluiting van de portofoon binnenin het 
batterijvak.

3. Installeer de batterij in het batterijvak en breng de 
draad op één lijn, zoals afgebeeld.

 (Zorg dat de draad de schroefgaten niet blokkeert)

4. Breng het batterijdeksel opnieuw aan en draai de 
schroeven vast.

 (Draai de schroeven niet te vast aan om schade te 
vermijden)

5. Maak de holster opnieuw vast.

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.

Laad de Cobra microTALK®-radio uitsluitend op met behulp van de 
meegeleverde oplaadbare batterijen en oplader.

Cobra raadt u aan de radio tijdens het opladen uit te schakelen.

1
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1. Vergrendelingspictogram

2.  Pictogram voor zenden

3.  Pictogram voor ontvangen

4.  Batterij-indicator

5.  VOX-pictogram

6.  Pictogrammen voor DCS

7.  Pictogrammen voor CTCSS

8. Nummers van de DCS-/ 
CTCSS-privacycodes

9.  Pictogram voor 
energiebesparing

10. Pictogram voor VibrAlert®

11. Kanaalnummers

Lipje batterijdeksel

Opmerking: * Alleen kanalen 1 tot 8 zijn standaard beschikbaar. 
Kanalen 9 tot 16 moeten door gebruiker worden 
geactiveerd voordat ze geselecteerd kunnen worden.

 Kanalen 9 tot 16 mogen alleen worden gebruikt in 
landen waar deze frequenties door de 
overheidsinstanties zijn toegestaan.

Kenmerken
• 16 kanalen   

(1-8/ 1-16*)

•  121 privacycodes  
(38 CTCSS-codes/  
83 DCS-codes)

• Handsfree-bediening (VOX)

• Verlicht LCD-scherm

• Oproepsignaal 

• Toetsenvergrendeling

• Ingang voor speaker/ 
microfoon/ oplader

• Bevestigingstoon 

• Batterij-/ 
energiebesparingsfunctie 

•  Toetstonen

• Batterij-indicator

• Pieptoon bij lage 
batterijspanning

• Automatische 
ruisonderdrukking 

•  Holster 



Lage batterijspanning   

 Bij een lage batterijspanning zal het laatste streepje van 
het pictogram Lage batterijspanning knipperen en klinkt 
er tweemaal een pieptoon alvorens de radio wordt 
uitgeschakeld. Uw batterijen moeten worden opgeladen.

Automatische batterijbesparing  

 Indien er binnen 10 seconden geen berichten worden 
verzonden, schakelt de radio automatisch over naar de 
batterijbesparende modus. Op het scherm knippert nu 
het pictogram voor energiebesparing. De radio kan in 
deze modus nog steeds inkomende berichten ontvangen.

Communiceren met een andere gebruiker 

 1. Houd de Talk-toets ingedrukt.

 2. Houd de microfoon op circa 5 cm van uw mond en 
spreek met uw gewone stem.

 3. Laat aan het einde van uw bericht de Talk-toets los en 
wacht op antwoord.

 Zo lang de Talk-toets ingedrukt is, kunt u geen 
inkomende oproepen ontvangen.

3 4

Lage batterijspanning

Afstand tot 
de mond 5 cm

Tijdens het opladen knippert op de radio 
het batterijpictogram.

Batterijbesparende 
modus

Talk-toets

Werking

De radio bedienen

Uw microTALK® portofoon aanzetten 

Draai        met de klok mee om de portofoon aan te zetten en tegen de klok in 
om de portofoon uit te zetten.

1. Bij inschakeling hoort u geluidssignalen en worden alle beschikbare 
functiepictogrammen kort op het scherm van de portofoon weergegeven.

2. Het scherm toont vervolgens het huidig kanaal, de code en alle actieve 
functies.

Snelstart

1. Draai de AAN/UIT / VOL knop met de klok mee om de portofoon 
aan te zetten en tegen de klok in om uit te zetten.

2. Selecteer het gewenste kanaal.

3. Druk op de Talk knop en houd deze ingedrukt terwijl u in de 
microfoon spreekt.

4. Na het praten, laat de Talk knop los en luister naar een reactie.

Beide portofoons moeten op dezelfde kanaal/
privacycode zijn afgesteld om te communiceren.

De microTALK®-radio(’s) opladen in het oplaadstation:

1.  Plaats de radio(’s) volgens de afbeelding in het 
oplaadstation. 

2.  Steek de micro-USB-kabel in de ingang aan de 
achterkant van de oplader.

3.  teek de kabel in een geschikte USB-voedingsingang.

In het geval van insteekbare apparatuur dient de 
wandcontactdoos zich dichtbij de apparatuur te bevinden 
en eenvoudig toegankelijk te zijn.

Controleer de plaatsing van de radio indien het oplaadlampje niet oplicht. De 
radio moet rechtop staan. Het oplaadlampje blijft branden zolang de radio op 
het laadstation staat. Het lampje gaat uit als het opladen is voltooid.

Opmerking: Als er slechts één radio hoeft te worden opgeladen, is gebruik 
van het oplaadstation niet noodzakelijk. Steek in dit geval de micro-USB-stek-
ker direct in devoedingsingang aan de bovenkant van de radio.

Tijdens het opladen knippert op de radio het batterijpictogram.

Cobra raadt u aan de radio tijdens het opladen uit te schakelen.

Om te kunnen communiceren moeten 
beide radio’s afgesteld zijn op hetzelfde 
kanaal/dezelfde privacycode.

Deze portofoon is voorzien van een standaard privacycode op elk 
kanaal om ongewenste signalen van andere apparaten te 
minimaliseren. Zie bladzijde 9 en 10 voor het wijzigen of 
uitschakelen van de privacycode op uw portofoon.



Naar een antwoord luisteren

 Laat de Talk-toets los om inkomende berichten te 
ontvangen. Tenzij de Talk- of Call-toets wordt ingedrukt, 
bevindt de microTALK®-radio zich in de Standby-modus.

Het volume regelen

1. Draai        met de klok mee om het volume te verhogen.

2. Draai        tegen de klok in om het volume te verlagen.

Houd de portofoon niet te dicht tegen uw oor. Als het volume op een te hoog 
volume is ingesteld, kunt u gehoorschade oplopen.

Call-toets

 Druk kort de Call-toets in. 

 De andere gebruiker hoort nu gedurende drie seconden  
een oproeptoon. Deze toon wordt uitsluitend gebruik om 
spraakcommunicatie tot stand te brengen.

Automatische ruisonderdrukking

De microTALK®-radio blokkeert automatisch zwakke transmissies en 
ongewenste ruis als gevolg van het terrein of de weersomstandigheden of als 
voorwaarden limiet.

Vergrendelingsfunctie

 Om onbedoelde bediening te voorkomen biedt de 
Lock-toets de mogelijkheid om de toetsen Omhoog, 
Omlaag en Mode te vergrendelen. 

 Schakel de vergrendeling als volgt in of uit:

 – Houd de Lock-toets drie seconden lang ingedrukt.

 Er klinkt een dubbele pieptoon om de in- of uitschakeling 
van de vergrendeling te bevestigen. Als de Lock-modus 
actief is, wordt het vergrendelingspictogram getoond.

Bereik van de microTALK®

 Het bereik varieert afhankelijk van het terrein en de 
omstandigheden.

 Op een vlak, open terrein heeft de radio maximaal bereik.

 Gebouwen en begroeiing die zich in het pad van het 
signaal bevinden kunnen leiden tot een kleiner bereik.

 Bij dichte begroeiing en op heuvelachtig terrein wordt het 
bereik verder beperkt.

 

Maximaal bereik

Beperkt bereik

Beperkt bereik
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Call-toets

Lock-toets

Luisteren

Vergrendelingspictogram

Een kanaal selecteren

 Druk eenmaal op de Mode knop en druk vervolgens op 
de Omhoog of Omlaag knop.

Om te kunnen communiceren moeten beide 
radio’s afgesteld zijn op hetzelfde kanaal.

Zie bladzijde 8 voor de tabel met 
frequentietoewijzingen.

Omhoog en 
omlaag knop

Kanaalnummer

Opmerking: Uw portofoon heeft standaard 8 kanalen. In landen waar 
16 kanalen zijn toegestaan, kunt u kanalen 9 tot 16 activeren door 
de volgende stappen uit te voeren:

• Druk en houd de Mode knop, en dan Zet het toestel aan met de 
Volume knop.

• 8 ch of 16 ch wordt gedurende twee seconden op het scherm 
weergegeven. (8 ch en 16 ch staan respectievelijk voor de modus 
8 kanalen en 16 kanalen). 

• Herhaal bovenstaande stappen ingedrukt om tussen de modi 8 
kanalen en 16 kanalen te schakelen.

Opmerking: Alleen kanalen 1 tot 8 zijn standaard beschikbaar. 
Kanalen 9 tot 16 moeten door gebruiker worden geactiveerd voordat 
ze geselecteerd kunnen worden.

Kanalen 9 tot 16 mogen alleen worden gebruikt in landen waar deze 
frequenties door de overheidsinstanties zijn toegestaan.
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Mode -toets

Werking

Mode-functie

Kanaal 16 kanalen met standaard 
privacycode*

VOX aan/uit Aan of uit afgebeeld op LCD

VOX gevoeligheid 5 niveaus

VibrAlert® selectie 0: Uit, 1: Aan

CTCSS-code instelling 38 codes om in te stellen

DCS-code instelling 83 codes om in te stellen

Privacycodes

De microTALK®-radio beschikt over twee geavanceerde squelchsystemen op 
basis van codes, waarmee op elk willekeurig kanaal ruis van andere gebruikers 
kan worden onderdrukt. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) biedt 
38 privacycodes en DCS (Digitally Coded Squelch) biedt 83 privacycodes. Dit 
komt in totaal neer op 121 privacycodes. Elk systeem 

is op elk kanaal te gebruiken. Het is echter niet mogelijk om beide systemen 
gelijktijdig op hetzelfde kanaal te gebruiken.

Voor meer gebruiksgemak en om storing door andere gebruikers te beperken 
zijn de 16 kanalen van uw portofoon gepersonaliseerd, zie de Tabel Kanalen 
en standaard privacycodes.

U kunt de privacycodes in uw portofoon wijzigen om met andere 
portofoons met een verschillende privacycode of portofoons zonder 
privacycode te werken. Zie bladzijde 9 en 10 voor de juiste procedure.

Door de Mode-functie bladeren

Blader door de Mode-functie om voorkeursopties van de microTALK®-radio in 
te schakelen. Tijdens het bladeren door de Mode-functie worden de opties van 
de radio steeds in dezelfde, voorafbepaalde volgorde getoond:

Tabel met kanalen en standaard privacycodes

Kanaal Freq.(MHz)
  Privacycode

   Type  Aantal

 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

Opmerking: *Alleen kanalen 1 tot 8 zijn standaard beschikbaar. Kanalen 9 
tot 16 moeten door gebruiker worden geactiveerd voordat ze geselecteerd 
kunnen worden.

Kanalen 9 tot 16 mogen alleen worden gebruikt in landen waar deze 
frequenties door de overheidsinstanties zijn toegestaan.

 
Opmerking:  Alleen kanalen 1 tot 8 zijn standaard beschikbaar. Kanalen 9 
tot 16 moeten door gebruiker worden geactiveerd voordat ze geselecteerd 
kunnen worden.

Kanalen 9 tot 16 mogen alleen worden gebruikt in landen waar deze 
frequenties door de overheidsinstanties zijn toegestaan.



DCS-privacycodes instellen

 Selecteer als volgt een DCS-privacycode:

 1. Druk na de keuze van het kanaal de Mode-toets in tot 
het DCS-pictogram verschijnt en de kleine cijfers op het 
scherm gaan knipperen (01 t/m 83).   

    

2. Kies een DCS-privacycode met behulp van de toets Omhoog of Omlaag. 
Houd de pijltjestoets Omhoog of Omlaag ingedrukt om snel te bladeren.

3. Voer een van de volgende stappen uit zodra het scherm de gewenste 
DCS-privacycode aangeeft:

a. Bevestig de nieuwe instelling door op de Mode-toets te drukken en ga 
verder met een andere functie.

b. Druk op Talk om terug te keren naar de Standby-modus. 

c. Druk gedurende 6 seconden geen enkele toets in om terug te keren naar de 
Standby-modus..

CTCSS-privacycodes instellen

 Selecteer als volgt een CTCSS-privacycode:

 1. Houd na de keuze van het kanaal de Mode -toets 
ingedrukt tot het CTCSS-pictogram wordt getoond. Op 
het scherm knipperen nu ook de kleine cijfers naast het 
kanaalnummer.

 

2. Selecteer een privacycode met behulp van de toets Omhoog of Omlaag. 
Houd de pijltjestoets Omhoog of Omlaag ingedrukt om snel te bladeren.

3. Voer een van de volgende stappen uit zodra het scherm de gewenste 
CTCSS-privacycode aangeeft:

a. Bevestig de nieuwe instelling door op de Mode-toets te drukken en ga 
verder met een andere functie.

b. Druk op Talk om terug te keren naar de Standby-modus. 

c. Druk gedurende 6 seconden geen enkele toets in om terug te keren naar de 
Standby-modus.

 

 

Mode -toets

Privacycode DCS-privacycode

Omhoog en 
omlaag knop

Mode -toets

Omhoog en 
omlaag knop

9 10

Wanneer op het geselecteerde kanaal DCS 
actief is, geeft het scherm het 
CTCSS-pictogram weer, samen met de 
indicatie ‘OFF’. Druk terwijl het scherm ‘OFF’ 
aangeeft op de toets Omhoog of Omlaag om 
van DCS over te schakelen naar CTCSS. Op het 
scherm gaan nu de kleine cijfers knipperen. U 
kunt nu verder gaan met stap 2.

Wanneer op het geselecteerde kanaal CTCSS 
actief is, geeft het scherm het 
DCS-pictogram weer, samen met de indicatie 
‘OFF’. Druk terwijl het scherm ‘OFF’ aangeeft 
op de toets Omhoog of Omlaag om van DCS 
over te schakelen naar CTCSS. Op het 
scherm gaan nu de kleine cijfers knipperen. 
U kunt nu verder gaan met stap 2.

Om succesvol met gebruik van een privacycode te communice-
ren moeten zowel de zender als de ontvanger op hetzelfde 
kanaal, hetzelfde privacycodesysteem (CTCSS of DCS) en 
hetzelfde nummer van privacycode zijn afgesteld. Elk kanaal 
onthoudt het laatste privacycodesysteem en het door u gekozen 
nummer.

De privacycode 00 is geen privacycode, maar stelt u in staat om 
alle signalen te horen op een kanaal dat op 00 is ingesteld, dit 
zowel van het CTCSS en DCS-systeem.



Voice Activated Transmit (VOX)

De VOX-modus maakt het mogelijk om de microTALK®-radio handsfree te 
gebruiken en automatisch te laten uitzenden als u spreekt. De gevoeligheid van 
de VOX-modus kan worden afgestemd op uw stemgeluid om te voorkomen dat 
achtergrondgeluiden worden uitgezonden. 

 Schakel de VOX-modus als volgt in of uit:

 1. Houd de Mode -toets ingedrukt tot het VOX-pictogram 
knippert op het scherm. Er wordt aangegeven of de 
modus op dit moment aan of uit staat

 2. Schakel de VOX-modus in of uit door respectievelijk op 
Omhoog of Omlaag te drukken.

 3. Voer naar keuze een van de volgende stappen uit:

 a. Bevestig de nieuwe instelling door op de Mode-toets te 
drukken en ga verder met een andere functie.

 b. Druk op Talk om terug te keren naar de 
Standby-modus. 

 c. Druk gedurende 6 seconden geen enkele toets in om 
terug te keren naar de Standby-modus.

Stel als volgt de gevoeligheid van de VOX-modus in:

1. Houd de Mode-toets ingedrukt tot het VOX-pictogram 
knippert op het scherm en het huidige 
gevoeligheidsniveau wordt aangegeven.

2. Gebruik de toets Omhoog of Omlaag om de instelling 
te wijzigen.

3. Voer naar keuze een van de volgende stappen uit:

a. Bevestig de nieuwe instelling door op de Mode-toets te 
drukken en ga verder met een andere functie.

b. Druk op Talk om terug te keren naar de 
Standby-modus. 

c. Druk gedurende 6 seconden geen enkele toets in om 
terug te keren naar de Standby-modus.

VibrAlert® en oproepsignaal

De MicroTALK®-radio kan u attenderen op inkomende signalen met behulp van 
een oproeptoon of een oproeptoon gecombineerd met VibrAlert®. 

 Wijzig de oproepinstellingen als volgt:

 1. Houd de Mode-toets ingedrukt tot het pictogram 
Oproepinstellingen knippert op het scherm. De huidige 
instelling (“0” alleen oproeptoon, “1” trillen + 
oproeptoon) wordt getoond.

 2. Gebruik de toets Omhoog of Omlaag om de 
oproepinstelling te wijzigen.

 3. Voer naar keuze een van de volgende stappen uit:

 a. Bevestig de nieuwe instelling door op de Mode-toets te 
drukken en ga verder met een andere functie.

 b. Druk op Talk om terug te keren naar de 
Standby-modus. 

 c. Druk gedurende 6 seconden geen enkele toets in om 
terug te keren naar de Standby-modus.

Opmerking: VibrAlert® wordt tijdens het laden onderbroken.

Bevestigingstoon

Wanneer u de Talk-toets loslaat, hoort de luisteraar een pieptoon. Zo weet hij 
of zij dat u klaar bent met praten en hij of zij nu kan praten.

Toetstoon

Toetstoon is een pieptoon die u hoort telkens een knop wordt ingeduwd.
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Oproeptoon aan/
Trilfunctie uit

Oproeptoon aan/
Trilfunctie aanVOX-pictogram

Mode -toets

Omhoog en 
omlaag knop

Gevoeligheidsniveau
VOX

Mode -toets

Omhoog en 
omlaag knop

Het huidige gevoeligheidsniveau wordt 
aangegeven met de letter L en een nummer 
tussen 1 en 5. Hierbij is 5 de hoogste 
gevoeligheid en 1 de laagste.
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Surveillance Headset* (GA-SV01)

*NOTITIE :
Voor gebruik met microTALK® 2-weg radio met SINGLE-PIN luidspreker / 
microfoonaansluiting. 

Microfoonjack

Sluit oordopjes / microfoon aan op de radio.

Plaats de oordopjes in het oor.

vervelend

VOX-functie

Schakel uw radio-VOX-modus in.

Selecteer de VOX-modus op uw headset.

VO
X

PP
T

VOX

VOX-toets

Selecteer de PTT-modus op uw headset.

VO
X

PT
T

PTT

Toets PTT-modus

PTT-functie

Plaats de microfoon ongeveer 5 cm van uw mond.

PTT:

Push to Talk.PTT

PTT-toets

5 cm van 
uw mond

Sluit het audiotoebehoren aan

VOX-pictogram
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Conformiteitsverklaring

Wij, de onderneming  Altis Zenus BV in the Netherlands
   Wassenaarseweg 57, 
   2596CL The Haugue
   Niederlande/ Netherlands
   
verklaren hierbij op onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgend product
Type van product :    Walkietalkie
Handelsmerk :  Cobra
Model :  PU880
Verdere details : op batterijen aangedreven, 446MHz  

in overeenstemming is met de essentiële voorschriften van de volgende EU-richtlijnen :
2014/53/EU Richtlijn tot het beschikbaar stellen van radioapparatuur op de markt
2011/65/EU  Richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 

stoffen in elektrische en elektronische

apparatuur toepasselijke normen en voorschriften :
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

Persoon bevoegd voor de technische documentatie :
Naam, Positie: Jaap Derk Buma, Directeur

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

Handelsmerk
CEEL™ is een geregistreerd handelsmerk van Cobra Electronics Europe, Ltd.

Het slangontwerp en microTALK® zijn geregistreerde handelsmerken van Cobra 
Electronics Corporation, USA.

Garantie en service 
Ga voor informatie over garantie en, neem contact op met uw handelaar.
Voor gebruik in de landen van de EU, conform de plaatselijke wet- en regelgeving.

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



Notie
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