
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PMR COBRA CXT 85



Krótkofalówki PMR służą do komunikacji  między dwoma lub kilkoma 
użytkownikami. Pozwala na szybki i wygodny kontakt. Idealnie sprawdza się 
podczas wędrówek, pracy, wędkarstwie, budownictwie, pracach instalatorskich.
Może być wykorzystywany do darmowych rozmów między sąsiadami, podczas 
organizacji imprez plenerowych i wiele innych zastosowań gdzie jest potrzeba 
szybka, łatwa i bezprzewodowa łączność 
Talk Button

Nadawanie 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania po zakończeniu zwalniamy przycisk  w 
oczekiwaniu na odpowiedz. Mikrofon trzymamy w odległości ok. 5 cm od ust, 
mówimy normalnym głosem (nie krzyczmy- to nie zwiększy Twojego zasięgu)
Podczas nadawania nie ma możliwości odsłuchu rozmów przychodzących. 
Radia muszą być ustawione na tym samym kanale.



Przycisk nadawania 
Wciśnij i przytrzymaj przycsk, aby komunikować się z innymi. Mikrofon trzymaj
w odległości około 5 cm od Twoich ust, mówiąc normalnym głosem. Zwolnij 
przycisk nadawania, gdy zakończysz nadawać i poczekaj na odpowiedź. Nie można 
odbierać połączenia przychodzącego naciskając przycisk nadawania.
UWAGA! Obydwa radia muszą być ustawione na ten sam kanał do komunikowania 
się. 

Przycisk wywołania
Naciśnij przycisk i zwolnij, aby ostrzec innych, że dzwonisz. Ten sygnał jest 
używany tylko do nawiązania komunikacji głosowej. 

Mode/Power Button
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć radio ON lub wyłączyć OFF.
Numery kanałów będą migać, gdy tryb jest wybrany. Użyj przycisków Up/Down aby 
wybrać kanał.

Up/Down Buttons
Naciśnij i zwolnij, aby dostosować głośność.



Podczas gdy  jest w funkcji trybu naciśnij i zwolnij, aby zmienić kanał. 

Numery kanałów
Po wybraniu kanału  pokazuje aktualny kanał (od 1 do 22). 
Podczas regulacji głośności, pokazuje aktualny poziom (1 do 8).

Wskaźnik kanału i głośności 
"CH" jest widoczny, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub przy wybraniu 
kanału.
"LE" jest widoczny, przy regulacji głośności

Wskaźnik poziomu baterii
Radio microTALK ® posiada unikalny układ zaprojektowany do wydłużenia 
żywotności baterii. Jeśli w ciągu 10 sekund nie nawiązemy transmisji, radio 
automatycznie przełączy się w tryb Battery Save. Nie wpłynie to na możliwość 
odbierania przychodzących transmisji. 

Maksymalny zasięg może być różny i jest uzależniony od ukształtowania terenu 
oraz warunków pogodowych. 

Wymiana baterii:

Aby zainstalować lub wymienić baterie:



1. Usuń klips do paska zwalniając zaczep na pasek zatrzask i przesuwając zaczep do 
góry.
2. Pociągnij w górę zatrzask do zwolnienia pokrywy komory baterii.
3. Włóż 3 baterie AAA lub akumulatorki. Baterie umieść zgodnie z polaryzacją
oznaczenia.
4. Zamontuj pokrywę komory baterii oraz klips do paska.

Ładowanie radia

Przed ładowaniem baterii w radiu:
1. Sprawdź, czy baterie zostaływłożona prawidłowo. Patrz wyżej na instrukcje 
instalacji baterii.
2. Włóż okrągłą wtyczkę ładowarki do gniazda umieszczonego na wierzchu radia 
obok anteny.
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.
Ładowani trwa zwykle 15 godzin do pełnego naładowania baterii. Nie zaleca się 
ładowania baterii więcej niż 24 godziny. Szacowany czas pracy na pełnym ładowaniu 
wynosi 8 godzin.
Używaj tylko dołączonych akumulatorków i ładowarki do ładowania microTALK®. 
Nieładowalne baterie alkaliczne mogą być również używane. 

Prawidłowe usuwanie produktu

− Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami 
komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

− W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować 
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu 
produktu, lub z organem władz lokalnych.

− Opakowanie może być poddane recyklingowi.
− Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do 

ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego.

− Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić 
właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska 



naturalnego.


