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1. Антена
2. Външен говорител/ Микрофон/ 

USB жак за зареждане
3. Mode/Power (Режим/ Вкл./

изкл.) бутон
4. Call (Повикване)бутон
5. Channel Up/Down (Канал 

Нагоре/ Надолу)
бутони

6. Подсветка
7. Говорител/Микрофон
8. Volume Up/Down 

(Увеличаване/намаляване на 
силата на звука)бутони

9. LED Light бутон 

10. Talk (Говорене) бутон
11. Memory/Escape (Памет/

Отмени)бутон 
12. Max Range (Максимален 

обхват ) бутон
13. Scan (Сканиране) бутон
14. Място за връзка за ръка
15. Щипка за колан
16. Отделение за батерия
17. Резе з достъп до батерията
18. Гумирано покритие 
19. LED светкавица
20. Lock (Заключване) бутон 
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Nothing Comes Close to a Cobra® 
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Кратко ръководство за 
употреба



Характеристики на продукта
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Характеристики
•  8 канала 
•   121 Скрити кодове 

(38 CTCSS кода/ 
 83 DCS кода)

•   Hands-Free функция 
(VOX)

•  VibrAlert® 
•  Сканиране на канали и 

кодове
•  LCD Екран
• LED светкавица
•  Уведомлние за 

повикване - 10 типа 
тонове на звънене
Бутон за заключване

• Високоговорител/ 
Микрофон/ Жак за 
зареждане

•  Roger Beep - Вкл./ Изкл.
•  Режим за пестене на 

енергия
• Звуци на клавишите
•  Индикатор за ниво на 

батерията
•  Индикация за ниско 

ниво на батерията
•  Автоматично 

шумоподтискане
•  Екстендер на обхват
• Щипка за колан   

LCD дисплей

1. Индикатор за ниво на батерията
2. Roger Beep Икона
3. VOX Икона
4. VibrAlert® /Call Alert (Повикване) Икона
5. Lock (Заключване) Икона
6. Икона Тон на клавиш
7. DCS/CTCSS Икони
8. Scan (Сканиране)/Memory (Памет) Икона
9. Memory Channel Number
10. DCS/CTCSS номера на кодове
11. Power Saver Икона
12. Номера на канали
13. Икона за получаване/изпращане 
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Информация за продукта Носене на вашето радио 

Tова microTALK® радио е в съответствие 
с необходимите стандарти за радио 
оборудване, използвайки PMR 446 
честоти. Използването му може да стане 
обект на местни закони и регулации. 
Свържете се с местните радио регулатори 
за повече информация.

Вашето microTALK® радио ще работи 
безпроблемно години наред ако го носите 
правилно. Ето няколко съвета:
 • Дръжте радиото внимателно. 
• Дръжте радиото далеч от прах. 
• Не потапяйте радиото във вода. 
• Не излагайте радиото на екстремни 
температури.



Product Features Начин на работа

English Български

Поставяне на батерии •
Поставяне или подмяна на батерии: 

1. Плъзнете щипката за колан и я откачете
2. Плъзнете резето за достъп до батерията и махнете 

капачето, което я покрива.
3. Поставете 3бр. AA презареждаеми батерии или 

алкални батерии. Поставете ги според показания 
поларитет.

4. Поставете обратно капачето на батерията и 
щипката за колан. 

•  Не се опитвайте да зареждате алкални 
батерии. 
• Не смесвайте стари с нови батерии. 
• Не смесвайте алкални, стандартни 
(carbon-zinc) или презареждаеми (Ni-Cd, 
Ni-MH, etc.) батерии.  
Внимание – Риск от пожар или експлозия, ако 
батериите са подменени с неподходящ тип. 
Изхвърляйте старите батерии според местното 
законодателство. 

Зареждане на батерии в самото радио:

1. Уверете се, че батериите са поставени правилно.
2. Поставете кабела за зарежд. в съотв. жак, намиращ 

се в горната част на радиото. 
3. Включете кабела в USB съвместим порт.  

Използвайте само и единствено кабела за зареждане, който е включен в 
комплекта. Радиото не е предназначено да се използва докато се зарежда. 
Непрезареждащи се алкални батерии също могат да се използват. 
Оптимална работна температура: -20°C до +45°C.
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Щипка за колан

Плъзнете капачето

Поставете батериите
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Жак за зареждане



Включване на радиото •
Натиснете и задръжте бутон Mode/Power докато чуете 
звуков сигнал , индикиращ че радиото е включено. 
Вашето microTALK® радио е в режим Standby, готово 
да приема сигнали. Радиото винаги е в режим Standby 
с изключение когато бутони Talk, Call или Mode/
Power са натиснати.

Кратки инструкции
1. Натиснете и задръжте бутон Mode/Power 

за да Вкл. радиото
2. Натиснете Channel Up или Channel Down 

за избор на канал.  

И двете радиа трябва да бъдат на един и 
същ канал/код, за да комуникират.

3. Натиснете и задръжте бутон Talk докато 
говорите в микрофона. 

4. Пуснете бутон Talk след като спрете да 
говорите.  

1.  Поставете двете радиостанции на докинг станцията, 
както е показано на снимката.

2.  Поставете micro-USB кабела в жака на докинг 
станцията.

3. Свържете кабела със съвместим USB-заряден порт.  

Ако датчика за зареждане на радиостанциите не свети, моля проверете дали 
сте поставили станциите правилно на докинга. Индикатора за зареждане ще 
свети, докато станцията не се зареди напълно. След пълното й зареждане, 
индикатора за зареждане ще угасне.

Забележка: Ако искате да зареждате само една от радио станциите, не е 
нужно да го правите през докинг станцията. Можете директно да свържете 
станцията с USB кабел към подходящ източник. Радиото ще отчете 
зареждането с примигваща икона на екрана.
Cobra препоръчва радио станцията да бъде изключена по време на 
зареждане.

Зареждане от станция:

Български4
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Слаба батерия
•

Когато батерията е на изчерпване, последната лента 
започва да премигва и звуков сигнал ще сигнализира два 
пъти преди радиото да се изключи. След това батериите 
трябва да се сменят или презаредят (ако са 
презареждаеми).

Режим за пестене на енергия
•

Ако не се приеме сигнал в рамките на 10 секунди, 
радиото автоматично превключва към режим на 
пестене на енергия и икона Power Saver започва да 
премигва на екрана. Това няма да повлияе на 
радиото да получава входящи сигнали.

Комуникация между двама души
•

1. Натиснете и задръжте бутон Talk. 
2. Дръжте микрофона на около 5 cm от вашата уста и 

говорете с нормален тон. 
3. Пуснете бутон Talk когато спрете да говорите и 

изчакайте отговор. 

Не е възможно да получите входящо 
гласово съобщение ако бутонът Talk е 
натиснат.

Слаба батерия

 Пестене на енергия
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На 5 cm разстояние 
от устата
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Номер на   канал

По време на зареждане иконата с нивото на 
батерията ще премигва.

Using Your Radio
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Избор на канал
•

Включете радиото и изберете който и да е от 8-те 
канала чрез натискане на бутони Channel Up и 
Channel Down.

И двете радио станции трябва да са на един и 
същи канал, за да комуникират

И двете радио станции трябва да са на 
един и същи канал, за да комуникират.



Получаване на входящо гласово съобщение
•

Пуснете buton Talk за да получите входящо гласово 
съобщение. Вашето microTALK® радио винаги е в 
режим Standby (в режим на готовност) когато 
бутони Talk или Call не са натиснати.

Настройка на Сила на звука
•

 Натиснете бутон Volume Up или Volume 
Down.
Двоен звуков сигнал индикира при 
достигане на минимална или максимална 
сила на звука. (Нива от 1 до 8)  

Бутон CALL (Позвъняване) 
•

Натиснете бутон Call. 
Другият човек ще чуе 3-секундно позвъняване. Това 
позвъняване цели единствено да установи гласова 
комуникация.
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Слушане

Volume Level

LED/S.O.S. Светкавица •
 Натиснете бутона LED светкавица, намиращ се под 
бутон TALK, за да вкл. LED светкавицата.

За да активирате функцията S.O.S., натиснете и 
задръжте бутона LED светкавица. Натиснете 
еднократно същият бутон, за да изкл. светкавицата 
или S.O.S. функцията.

Автоматично шумоподтискане/Максимален обхват
•

Вашето microTALK® радио автоматично изключва слаби излъчвания и 
нежелан шум поради спецификата на терен, условия или ако сте 
достигнали максималното разстояние между двете радио станции.

Можете временно да изключите автоматичното шумоподтискане или да 
включите увеличителят на максимален обхват, което ви позволява 
всички излъчвания да бъдат получавани.
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LED/S.O.S. Flashlight
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Using Your Radio
Временно изключване на 
шумоподтискането: Натиснете бутон 
Light/Max Range за около 3 сек. 
Изключване на увеличителят на 
максимален обхват: 
-Натиснете бутон Light/Max Range или 
сменете канала. 

Функция Заключване (Lock)
•

Функцията Lock заключва бутоните Channel Up, 
Channel Down, Volume Up, Volume Down и Mode/
Power. Включване и Изключване на функцията lock: 
–  Натиснете и задръжте бутон Lock за около 3 
секунди. Двоен звуков сигнал потвърждава 
заключването или отключването.  Когато Lock 
функцията е Вкл., Lock иконата се визуализира.Lock Икона
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microTALK® Обхват •
Обхватът варира според теренът и условията.

При равен, отворен терен вашето радио 
може да работи при максимален обхват. 
Сгради или гористи терени могат да 
ограничат обхвата на радиото. Плътни 
гористи терени или хълмисти местности 
допълнително ще ограничат обхвата на 
радиото

HI / LO SCAN

HI / LO SCAN

HI / LO SCAN

Максимален обхват

Ограничен обхват Ограничен обхват
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Пълното ръководство може да откриете на адрес: http://topdigital.bg/declaration_of_conformity/
radiostation/cobra/am845.pdf
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Декларация за съответствие

We,  Cobra Electronics Corporation, 6500 West 
Cortland Street, , Chicago, IL 60707, USA 
declare under our side responsibility that the 
product: Private Mobile Radio (PMR 446) - 
Walkie Talkie Two-way Radio
Model: AM845
to which this declaration relates is in confirmity 
with 
all the essential requirements and other 
relevant requirements of the R&TTE Directive 
(1995/5/CE). The product is in conformity with 
the following standards and/or other normative 
documents:
Health (Article 3.1(a)):   EN50566:2013
Safety (Article 3.1(a)):   EN60950-1:2006/
A2:2013

EMC (Article 3.1(b)):     EN301 489-1 V1.9.2 
(2011-09)              EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (Article 3.2): EN300 296-2 V1.4.1 
(2013-08)
This product complies with Commission 
Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 
implementing Directive 2009/125/EC of the 
European Parliament and of the Council with 
regard to ecodesign requirements for 
no-load condition electric power consumption 
and average active efficiency of external power 
supplies and is in conformity with Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and of 
the Council of 8 June 2011 on the restriction of 
the use of certain hazardous substances in 
electrial and electronic equipment.
The radio will not comply with the standard at 
voltage below 3.4V.

Chicago, IL 60707, USA         1 OCT 2016

KEM-ML38403




