
Бутон Call

Бутон Talk

Бутон Menu/Power

Бутони (+) и (-)

Поставяне на батерии

Натиснете веднъж бутон Call , за да 
позвъните на другата радиостанция. 

Натиснете и задръжте бутон Menu 
повече от 4 секунди, за да включите 
или изключите радиостанциите.
Натиснете веднъж бутон Menu, за да 
смените каналите. Натиснете още 
веднъж бутон Menu и цифрата на 
канала ще започне да мига. 
Използвайте бутони + / -, за да 
изберете канал. 

Регулиране силата на звука:
Натиснете бутон + или - за да 
увеличите или намалите звука. 
Силата на звука има 8 нива.
Избор на канал:
Натиснете бутон Menu и след 
това бутон + или -, за да 
изберете канал. Каналите са 8.

При поставяне на батерии:

1. Отстранете щипката за колан.
2. Натиснете заключващия механизъм и 
отстранете капака покриващ батериите.
3. Поставете коректно трите батерии 
като внимавате за поляритета.
4. Поставете обратно капака покриващ 
батериите.
. Не поставяйте алкални батерии
. Не комбинирайте нови и стари батерии
. Не комбинирайте алкални, carbon-zinc 
или презареждаеми батерии.

Натиснете и задръжте бутон Talk. 
Говорете на 5 см. от микрофона с 
нормална сила на гласа.
Освободете бутона, когато приключите 
да говорите и изчакайте отговор. 
Вие не може да получавате входящи 
повиквания при натиснат бутон.

          ЗАБЕЛЕЖКА: Устройствата трябва
          да са настроени на един и същ канал
          за да комуникират помежду си.

Антена

LCD дисплей

Капак за батерии

Щипка за колан

Говорител

Микрофон Индикатор за 
Звук/Канали

Икона Звук

Икона Scan Индикатор за предаване 
на съобщенияПоказва се в 

режим Scan.

Показва се когато, 
регулираме звука.

Докато избирате канал или сте в 
режим Standby, на дисплея ще се 
изписва номерът на съответния 
канал от 1 до 8.
Докато регулирате нивото на 
звука на дисплея ще се изписва 
съответното ниво от 1 до 8. 

Визуализира се, когато 
предаваме съобщение.

Визуализира се, когато 
получаваме съобщение.

Индикатор за получаване 
на съобщения

Любителска Радиостанция

Ръководство за Употреба



Любителска Радиостанция

Ръководство за Употреба

Този продукт отговаря на Регламентите на ЕС, с 
решение №278/2009 от 6 Април 2009, прилагайки 
Директива 2009/125/ЕС на Европейският 
Парламент и Европейският Съвет относно 
изискванията за енергоефективен дизайн за 
ниско ниво на енергопотребление при режим на 
работа без товар и средно ниво на енергийна 
ефективност при активен товар и външно 
захранване. И отговаря на Директива 2011/65/ЕС 
на Европейският парламент и Европейският 
Съвет от 8 Юни 2011 регулираща използването 
на опасни материали в електрическото и 
електронното оборудване.

Радиостанцията няма да бъде съвместима със 
този стандарт при работа с волтаж по-нисък от 
3.4 волта.

Декларация за съответствие 

Ние, Atlantis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA 
декларираме нашата отговорност която носим за този продукт: 
Любителска мобилна радиостанция (PMR 446) - 
Любителско 
Уоки Токи Радио 

Модел: HM230

Тази декларация гарантира съответствие с приетите R&TTE 
Директиви на Европейският Съюз (1995/5/CE). Продукта е в 
съответствие със следните стандарти и/или нормативни 
документи:

Здравe (Параграф 3.1 (a)):   

Безопасност (Параграф 3.1 (a)):                    

Електромагнитна съвместимост                   
 (Параграф 3.1 (b)):    

Спектър (Параграф 3.2)  

EN50566:2013 

EN60950-1:2006/A2:2013 

EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08) 

EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08) 

Гаранция & Клиентско Обслужване

За гаранционните условия и информация 
относно клиентското обслужване, моля 
отиде на следният интернет адрес: 

www.cobrapmr.com 

За използване в страните от ЕС, ако е 
разрешен за употреба, според местните 
правила и разпоредби за съответната 
страна.

CEEL  е регистрирана търговска марка на 
Cobra Electronics Europe, Ltd

Snake design и microTALK са регистрирани 
търговски марки на Cobra Electronics 
Corporation, USA.
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