
DT-120

FM-stereo/AM

Svensk bruksanvisning
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  Batteri-installation

Batteriluckan finns på baksidan av enheten.

Skjut luckan i pilens riktning för att öppna

batteriutrymmet. Sätt i ett AAA (UM-4)

batteri i utrymmet. Kontrollera att polerna

ligger rätt. Sätt tillbaka luckan.

Notera

1. Ni kan alltid kontrollera batteriets

    strömnivå från LCD-displayen.

    Se batteri-ikonen. När batteriets strömnivå

    blir lågt och inte längre kan hålla igång

    radion,kommer indikatorn för lågt batteri

           att blinka tillsammans med ett “E” på

    LCD-displayen. Radion kommer sedan att

    stängas av.

2. Se till att ersätta batteriet inom 3 minuter

    efter att radion stängt av sig. Detta för att

    inga minnesinställningar ska förloras.
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  Antenn/Hörlur

Koppla in hörluren i hörlursuttaget.

Hörlurssladden kommer att fungera som

antenn för FM och AM mottagning och bör

användas så utsträckt som möjligt för att

öka känsligheten.

En inbyggd ferritantenn finns för AM

mottagning. Det är endast nödvändigt att

rotera radion för maximal signalstyrka under

AM-mottagning.

  Viktig notering

Radion kommer att stänga av sig

automatiskt inom 10 sekunder när ni

kopplar ur hörlurarna. Detta för att spara

på batteriets ström.

  Volymkontroll

Använd volymkontrollknapparna för att

justera ljudnivån. På displayen kommer

ni att se hur volymen ändras när ni använder

volymkontrollen.
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  Sök stationer på radion

Band

Frekvens

Antenn

Band

Frekvens

Antenn

Efter 90 minuter stänger enheten av sig.

Detta för att spara på batteriet.

LCD-displayen visar:     .

Vill ni fortsätta lyssna.Tryck in och håll

”Power On/ Off-knappen” inne i mer än

2 sekunder, tills ikonen     försvinner.

AM

DT-120  522 – 1629 kHz (9 kHz)

DT-120  520 – 1710 kHz (10 kHz)

Inre/Rotera radion för bästa

mottagning

FM

87.50 – 108 MHz

Yttre/Kontrollera att hörlurarna är

inkopplade i hörlursuttaget.



    6

  Scan stationssökning

Starta radion.Välj önskat band genom att

trycka på ”knapp nr 2”.

Tryck in och håll ”knapp nr 4” nere i mer

en ½ sekund och släpp sedan så kommer

radion att utföra Scan Stationssökning.

Radion kommer att söka upp en station

och stanna vid den.

  Manuell stationssökning

Starta radion.Välj önskat Band genom att

trycka på ”Knapp nr 2”. För att välja station

trycker ni in ”knapp nr 4” och håller den

inne tills önskad stations frekvens dyker upp.

Släpp då knappen. Ni kan även trycka gång

på gång på knappen, så stegar den

långsamt framåt.



7

  Minnesstationer

Starta radion och välj önskat band på

”knapp nr 2”. Leta upp önskad station med

hjälp av ”Scan Stationssökning” eller

”Manuell sökning”. När ni hittat den

önskade stationen, tryck in och håll en av

”knapparna nr 10” nere i mer än

2 sekunder, tills M x slutar blinka på

displayen och följs av ett pip i hörlurarna. Den

kommer att ersätta tidigare sparad station.

Ni kan spara 5 minnes stationer på varje

band (AM, FM I, FM II ).

  Leta upp de sparade

  minnes stationerna

Starta radion, välj önskat band och tryck

sedan på någon av  ”knapparna nr 10”.

LCD-displayen kommer att visa minnes-

stationen och radiofrekvensen.
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  Stereo/Mono

Radion är avsedd för att ta emot FM stereo

sändningar.

Om FM-signalen är för svag,skifta över till

Mono på ”knapp nr 5”. Ikonen för Stereo

på displayen kommer att försvinna.

  Byt AM bandets frekvenssteg

I vissa Nordamerikanska och

Sydamerikanska länder är frekvensstegen

för AM sökningen 10kHz. I andra länder är

det 9kHz.
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  För att ändra frekvensstegen
1. När radion är avstängd, tryck in och håll

    ”knapp nr 4, UPP” nedtryckt. Starta

    sedan radion tills LCD-displayen blinkar

   10 och sedan 520. Detta bekräftar att

    frekvenssteget är ändrat till 10kHz.

2. Vill ni sedan ändra tillbaka detta till 9 kHz

    igen. Tryck och håll ”knapp nr 4, NED”

    nedtryckt. Starta sedan radion tills

    LCD-displayen blinkar 9 och sedan 522.

    Detta bekräftar att steget ändrats till

    9 kHz.

Notera:

När ni utför detta kommer alla AM

minnesstationer att raderas.

  Låsfunktionen
För att undvika att ni av misstag gör några

ändringar av er radio när den  t ex ligger i

fickan,kan ni låsa knapparna.

Skjut ”knapp nr 8” åt sidan så den står på

”Lock”. Nu visas låssymbolen i displayen,

vilket bekräftar att knapparna är låsta.

Inga inställningar eller justeringar kan utföras

när knapparna är låsta.
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  Specifikationer

Batteri: 1 x AAA (LR03, UM-4)

Frekvenstäckning:

FM: 87.50 – 108 MHz

AM:

522 – 1629 kHz (DT-120 9 kHz)

520 – 1710 kHz (DT-120 10 kHz)

Uteffekt: 1.0 mW + 1.0 mW

Hörlursuttag: 3.5 mm, stereo

Tillverkaren förbehåller sig rätten att

utan förvarning göra förändringar i

Tillverkaren eller dess återförsäljare ansvarar

ej för skada,orsakad av handhavande fel.
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Om du någon gång i framtiden skulle behöva

kassera din elektroniska apparat, så gäller

följande direktiv: All elektronisk avfall skall

återvinnas på bästa sätt. Fråga din kommun

eller din lokala handlare hur du

skall gå tillväga. (WEEE direktiv)
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