
LCD 

Difuzor/
Microfon/
Jack încărcare

Buton de apel

Discuţie Button

Display LCD cu iluminare din spate

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a
comunica cu ceilalti. Cu microfonul de
aproximativ cinci cm (2 inchi) de la
gură, vorbeşte cu o voce normală. 

Eliberati butonul Talk atunci când eşti
terminat de vorbit şi ascultaţi pentru
un răspuns. Nu puteţi primi apeluri în
timp ce apăsaţi butonul Talk.

NOTĂ Ambele radiouri trebuie
să fie reglate pe acelaşi canal
pentru a comunica.

Press and release to alert 
others that you are calling.

Declaratie de conformitate (DoC) / 
Garantie si Customer Service
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TWO WAY-RADIO MODEL

MT115
Nimic nu se apropie de o cobra®

Controale Radio şi Indicatori
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Baterie Minima Icon

Clipeşte atunci cand nivelul bateriei este scăzut.

Radioul microTALK® are un circuit unic conceput 
pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. Dacă nu
există transmisii timp de 10 secunde, radioul va trece
automat la modul de baterie Salvare. Acest lucru nu
va afecta capacitatea de radio de a recepţiona
mesaje.

Număr canal

În timp ce în modul de aşteptare sau atunci când
selectarea unui canal, prezinta canalul curent (1 prin 8).

Când reglarea volumului, prezinta nivelul actual 
(1 prin 8).

Canal/volum Indicator

"CH" este vizibilă atunci când în modul de aşteptare
sau atunci când selectarea unui canal.

"LE" este vizibilă atunci când reglarea volumului.

Transmit Icon

Primiti Icon

Vizibil când se transmite 
un mesaj.

Vizibil atunci când 
primesc un mesaj.

Mod / Buton 
de alimentare

SUS/JOS

Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
pentru a porni aparatul de
radio on sau off.

Comunicat de presă şi
pentru a intra pe funcţia de
mod pentru a schimba
canalele.

Numerele de canal se va
clipi atunci când acest
mod este selectat. Utilizaţi
butoanele Sus/Jos pentru
a selecta un canal.

Comunicat de presă şi 
pentru a regla volumul.

În timp ce în funcţie de
modul, apăsaţi şi de 
presă pentru a schimba
canalele.

Noi, Cobra Electronics Europe Limited of 
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

declară pe proprie răspundere că produsul: 
Radio privare de mobil (PMR 446)

Model: MT 115
la care se referă această declaraţie este în conformitate
cu cerinţele esenţiale şi alte cerinţe relevante din Directiva
R & TTE (1999/5/EC). Produsul este în conformitate cu
următoarele standarde şi / sau alte documente normative:

Expunerea RF: EN 62311 (2008)
Siguranţa electrică: EN 60950-1:2006 + A1:2010
EMC: EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Spectru: EN 300 296-1 V1.2.1 (2009-02)

EN 300 296-2 V1.2.1 (2009-02)

Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) nr
278/2009 din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a
Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecolog-
ică pentru fără sarcină consumul de energie electrică şi efi-
cienţa condiţie medie activă a livrările externe de alimentare.

Dublin, Irlanda 1 August 2011

JEAN-LOUIS POOT

Managing Director

Pentru utilizarea în ţările UE, sub rezerva legilor şi
regulamentelor locale. 

CEEL™ este o marcă înregistrată a firmei Cobra
Electronics Corporation, Statele Unite ale Americii. 

Designul Snake şi microTALK® sunt mărci comerciale
înregistrate ale firmei Cobra Electronics Corporation,
Statele Unite ale Americii.

©2011 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com

Garantie & Customer Service
Pentru garanţie şi informaţii de servicii pentru
clienţi, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local.

Instalarea bateriilor

Compartimentul
bateriei Capac

Antenă

Belt Clip

Baterii

Pentru a instala sau a înlocui bateriile:
1. Scoateţi agrafa de curea prin eliber

area de clemă pentru curea şi blocare
glisante clip sus.

2. Trageţi în sus pe zăvorul uşii
bateriei pentru a scoate capacul
compartimentului pentru baterie.

3. Introduceţi trei baterii alcaline AAA 
(nu este furnizat). Poziţia bateriile 
conform semnelor de polaritate.

4. Înlocuiţi capacul compartimentului 
pentru baterii şi agrafa de curea.

Introduceţi bateriile

Pull Up zăvor

Scoateţi centura clip

NOTĂ: presiune sunet
excesiv de la căşti şi căşti
poate cauza pierderea
auzului.
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