
Μπαταρίες

Για να τοποθετήσετε ή να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:

  1.  Αφαιρέστε το κλιπ ιμάντα, αποδεσμεύοντας την 
ασφάλεια κλιπ ιμάντα και σύροντας το κλιπ προς 
τα πάνω.

 2.  Τραβήξτε την ασφάλεια θύρας μπαταριών προς 
τα πάνω για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του 
διαμερίσματος μπαταριών.

 3.  Εισαγάγετε τις τρεις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες AAA που παρέχονται (λειτουργεί και 
με μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες). 
Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις 
ενδείξεις πολικότητας.

 4.  Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος 
μπαταριών και το κλιπ του ιμάντα.

•  Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε αλκαλικές 
μπαταρίες.

•  Μη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες.

•  Μη συνδυάζετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-
ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, 
Ni-MH κλπ.) μπαταρίες.
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Secondary IconsΚρατήστε πατημένο για να επικοινωνήσετε 
με άλλους. Κρατώντας το μικρόφωνο 
σε απόσταση περίπου πέντε εκατοστά 
από το στόμα σας, μιλήστε με κανονική 
ένταση φωνής. 

Αφήστε το κουμπί Ομιλίας όταν τελειώσετε 
να μιλάτε και ακροαστείτε για την απάντηση. 
Δεν μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες 
κλήσεις ενώ πατάτε το κουμπί Ομιλίας.

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να επικοινωνήσετε, 
οι δύο ασύρματοι πρέπει να είναι 
συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι.

Κουμπί κλήσης

Πατήστε και ελευθερώστε για να 
ειδοποιήσετε τους άλλους ότι καλείτε.

Δήλωση συμμόρφωσης με την Οδηγία 
περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού / 
Εγγύηση και Εξυπηρέτηση πελατών
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

MT245VP
Nothing Comes Close to a Cobra® Ελληνικά

Χειριστήρια και 
ενδείξεις ασυρμάτου
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Εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Αναβοσβήνει όταν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Ο ασύρματος microTALK® διαθέτει ένα μοναδικό κύκλωμα, ειδικά 
σχεδιασμένο για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. 
Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία μετάδοση επί 10 δευτερόλεπτα, 
ο ασύρματος μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Εξοικονόμησης 
μπαταρίας. Αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα του ασυρμάτου 
να λαμβάνει εισερχόμενες μεταδόσεις.

Αριθμός καναλιού

Στην κατάσταση Αναμονής ή όταν επιλέγετε κάποιο κανάλι, 
εμφανίζεται το τρέχον κανάλι (1 έως 8).

Όταν προσαρμόζεται η ένταση του ήχου, εμφανίζεται η τρέχουσα 
ένταση (1 έως 8).

Ένδειξη καναλιού/έντασης ήχου

Η ένδειξη “CH” είναι ορατή στην κατάσταση Αναμονής ή όταν 
επιλέγεται κάποιο κανάλι.

Η ένδειξη “LE” είναι ορατή όταν προσαρμόζεται η ένταση 
του ήχου.

Εικονίδιο λήψης

  Εικονίδιο μετάδοσης

Ορατό όταν μεταδίδεται 
κάποιο μήνυμα.

Ορατό όταν λαμβάνεται 
κάποιο μήνυμα.

Εκτυπώθηκε στην Κίνα
Κωδικός είδους 480-867-P

Έκδοση A

Κουμπί κατάστασης/
λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα για να 
ενεργοποιήσετε (on) ή να 
απενεργοποιήσετε (off) 
τον ασύρματο.

Πατήστε και ελευθερώστε για να 
εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής 
κατάστασης, ώστε να αλλάξετε κανάλι.
Οι αριθμοί των καναλιών 
αναβοσβήνουν όταν επιλέγεται 
αυτή η κατάσταση. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για 
να επιλέξετε κάποιο κανάλι.

Κουμπιά επάνω/
κάτω

Πατήστε και ελευθερώστε για 
να προσαρμόσετε την ένταση 
του ήχου.

Ενώ ο ασύρματος βρίσκεται 
στη λειτουργία επιλογής 
κατάστασης, πατήστε και 
ελευθερώστε για να αλλάξετε 
κανάλι.

Η εταιρεία  Cobra Electronics Europe Limited με έδρα στη διεύθυνση 
Dungar House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire, 
County Dublin, Ιρλανδία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν: Private Mobile 
Radio (PMR 446)
Μοντέλο: MT 245
στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, πληροί τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας περί 
Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 
(1999/5/ΕΚ). Το προϊόν πληροί τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα 
κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία (Άρθρο 3.1(α)): 
 EN 62311 (2008)
Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α)): 
 EN 60950-1:2006/A12:2011
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:  
(Άρθρο 3.1(β)): 
  EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Φάσμα (Άρθρο 3.2): 
 EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07) 

Αυτό το προϊόν πληροί τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 
278/2009 της 6ης Απριλίου 2009 που θέτει σε εφαρμογή την Οδηγία 
2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για 
κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη 
μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 Ιουλίου 2013

 JEAN-LOUIS POOT
 Διευθύνων Σύμβουλος
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Για χρήση στις χώρες της Ε.Ε., τηρείτε τους τοπικούς νόμους 
και κανονισμούς. 

Το CEEL™ είναι εμπορικό σήμα της Cobra Electronics Corporation, USA.

Το σχέδιο με το φίδι και το microTALK® είναι σήματα κατατεθέντα της 
Cobra Electronics Corporation, USA.

©2013 Cobra® Electronics Europe Limited, Dungar House, 
Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση πελατών
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την 
εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνήστε με την τοπική 
αντιπροσωπία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.


