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Ägarmanual

VHF MARIN RADIO

MR HH600W FLT GPS BT E
Nothing Comes Close to a Cobra®

English

Vi vill tacka dig och kundtjänst
Introduktion

Vi vill tacka dig
Tack för att du köpt en CobraMarine® VHF-radio.
Denna Cobra®-produkt kommer, om den används
på rätt sätt, att ge dig många års pålitlig service.
Så här fungerar din CobraMarine VHF-radio
Denna radio är en batteridriven bärbar radio för användning på sjön. Den förser dig
med tvåvägskommunikation fartyg-till-fartyg och fartyg-till-kuststation, primärt av
säkerhetsskäl och sekundärt för navigering och operativa syften. Med hjälp av den kan du
kalla på hjälp, införskaffa information från andra sjöfarare, tala med sluss- eller brovakter
och ringa radiotelefonsamtal vart som helst i världen via en civil kustradiostation.

Kundtjänst

Kundtjänst
Titta i ägarmanualen om du skulle stöta på några problem med den här produkten,
eller inte förstå någon av dess många funktioner. Behöver du ytterligare hjälp efter
att du läst den här manualen, ber vi dig kontakta din lokala återförsäljare.
Utrustningen
får is
användas
länder:
This equipment
intendedi följande
for use in:

För information som rör garanti,
RAT
RFI
RLT
produktservice och tillbehör
RBE
RFR
Kontakta din lokala återförsäljare eller distributör. RLV
RCY

RGB

RLI

RPT
RSE
RCH

Adapter: ASSA55W-120100 - AQUIL STAR PRECISION
RCZ INDUSTRIAL
RGR (SHENZHEN)
RLU CO., LTD.RSI
Billaddare: 12 V, 1000 mA - SHENZHEN NUO HENG YUAN TECHNOGY CO.,LTD.
RMT
RSK
Batteri: FT704159P - Hangzhou Future PowerRDE
Technology RHU
Co., Ltd.
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Knappar, reglage och indikatorer
Introduktion

Bältesklämma
Distress-knapp
(nödknapp)

DISTRESS
DISTRESS

Skruv till
batterilucka

Antenn

Batteri

Bakgrundsbelyst
LCD-skärm

Skydd för extern
högtalare/
mikrofon

Knappen Tryck
för att tala
(Push to Talk)
Knapp för
bakgrundsbelysning/
knapplås

Knapp för
brusspärr
(squelch)
Knappen
Kanalbyte
Ner

INTL 6W MEM
06/18

Distress-knapp
(nödknapp)
Funktioner för
programknappar
Knapp för
Kanalbyte Upp
Knappen Rewind-Say-Again®
(Spola tillbaka Upprepa)
Snabbknapp
för kanal 16

VHF-mikrofon
Högtalare
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Skruv till
batterilucka

Mikrofon för
Bluetooth®-samtal

DW

Knapp för Man
Over Board
(MOB)

AV/PÅ/
Volymkontroll

LED-ficklampa/
SOS

Bakgrundsbelyst skärm
och produktegenskaper
Introduktion

Bakgrundsbelyst skärm
Ikon för Rewind-Say-Again®

Ikon för
Bluetooth VOX

Ikon för
batteristyrka

Programknappen
MENY

Ikon för GPS
Ikon för signalnivå

INTL 6W MEM
TIME:10:00
DATE:06/01
41° 54.523N
087° 47.192W
MENU

DW

Dual watch (tvåkanalsbevakning) Programknapp

16
EMERG

Ikon för sända
och ta emot
Aktiv kanal
Kanalbeskrivning

CALL MORE
Programknappen MORE
CALL
Programknapp

Produktegenskaper
Inbyggd GPS-mottagare
Visar GPS-koordinaterna på skärmen
och skickar automatisk GPS-positionen
tillsammans med DSC-anrop.
Digital Selective Calling (DSC-klass D)
Gör att man kan fortsätta att lyssna på
VHF-kanal 16 samtidigt som kanal
70 övervakas för DSC-anrop. Med den kan
man sända ett nödmeddelande genom att
bara trycka på en enda knapp, men även
sända anrop direkt till en specifik station.
Radion använder sig av två (2) inbyggda
kodomvandlare (mottagare).
MicroBlueTM
Trådlös Bluetooth®-teknologi i en
unik brusreducerande design. Generell
kompatibilitet med alla mobiltelefoner med
trådlös Bluetooth®-teknologi.

Flyter
Den här radion flyter om den hamnar
i vattnet.Den har orangea detaljer så att den
blir lättare att hitta. Man måste använda det
medföljande batteripacket för att den ska flyta.
Rewind-Say-Again®
(Spola tillbaka Upprepa)
Spelar upp missade VHF-anrop på nytt.
6 watts VHF
Välj mellan 1, 3 eller 6 watt för
kommunikation med kort och lång räckvidd.
Ficklampa/SOS Ljus
Radion kan användas som en ficklampa,
stroboskoplampa eller som SOS-signal.
Lampan blinkar om radion hamnar i vattnet.
Dränkbar enligt IPX8-standard
Vattentät ner till 1 meters (3,3 ft) djup
i 30 minuter.

Enkel återuppringning
Återuppringning av senast uppringda nummer. MOB (Man Over Board)
Knappen för Man Over Board-funktionen
Röstuppringning
Stöder mobiltelefonens röstuppringning när markerar och memorerar positionsinden paras med en kompatibel mobiltelefon. formationen om en besättningsmedlem
faller överbord.
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Produktegenskaper
Introduktion

Produktegenskaper (fortsättning)
Brusreducerande mikrofon
Reducerar omgivande bakgrundsljud
när man talar.

Dual watch (tvåkanalsbevakning)
Används för att bevaka två (2) kanaler
samtidigt – kanal 16 och annan vald kanal.

Grundläggande navigering
Kanalnamn
Grundläggande navigeringsfunktion inklusive Namn på VHF-kanalerna under kanalnumret.
en digital kompass, waypoint-navigering,
Kanalskanning/minnesskanning
kurs, fart etc.
Används för att skanna obegränsat antal
Internationella kanaler/kanaler för
kanaler eller minnesplatser för att hitta
Kanada/kanaler för USA
pågående kommunikation.
Man kan använda vilken som av de tre
Mätare av signalstyrka
(3) olika kanalkartorna som upprättats för
dessa områden.
Visar hur starka ingående och utgående
kanaler är.
RAP (BURP)
Knapp/knapplås
Cobras unika rap-funktion (BURP) driver
ut vatten ur högtalargallret om enheten
Förhindra oavsiktliga ändringar av
hamnar i vattnet eller utsätts för extremt
inställningar när knapplåset är På.
väder och regn.
Belysta knappar
In-/utgång för högtalare/mikrofon
Gör att alla funktionsknappar syns tydligt.
Via den kan du koppla in en monofone och
Kompatibel med AA-batterier
andra tillbehör från Cobra.
Bra som backup i nödfall. Hållare för
Snabbknapp för kanal 16
AA-batterier ingår (P/N CM 110-035).
Ger omedelbar prioritet för kanal 16.
Laddare för 220 V/12 V ingår
NMEA-utgång
Används för att ladda batteripacket,
Utgång för NMEA 0183 för att visa andra
i hemmet, i en bil eller på fartyget.
fartyg och information om dem som sänds
Bordsladdare med låsfunktion
via DSC eller din plotter.
Håller radion eller batteripacket på plats när
Obegränsade minneskanaler
de laddas. Monteras vertikalt eller horisontellt.
Här kan du programmera obegränsat antal
VHF-minneskanaler.
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Anteckningar
Introduktion

Har medvetet lämnats tom för dina egna anteckningar

