
SANGEAN     DT-250 käyttöohje 
AM/FM stereo  PLL Synteesiviritin / Radio 
 

 

 



Hallinta/säätimet 
 
1. Kuulokeliitäntä/lanka-antenni 
Paranna fm-vastaanottoa kaiutinkuuntelussa liittämällä      
lanka-antenni kuulokeliitäntään. 

   
2. Äänen voimakkuuden säätö 

 
3. Basso Boosteri 

Deep Bass Boost – DBB- korostaa matalia taajuuksia, etenkin 
kuulokkeita käytettäessä. Ota käyttöön Deep Bass Boost 
kääntämällä kytkin vasemmalle.  
 

4. Virtakytkin 
Laitteessa on 90 minuutin automaattinen poiskytkentä paristojen 
säästämiseksi.LCD-näytössä 90 min symboli. 
 

5. Kaiutin/kuuloke-kytkin  
 

Kuuntelu kaiuttimesta: Aseta kytkin SP-asentoon.   
 

Kuulokekäyttö: 
a. Stereovastaanotto : aseta kytkin ST-asentoon. Mikäli 

asema on viritetty stereovastaanottoon, näytössä 
kuuloke(ST)symboli. 

b. Monovastaanotto : Aseta kytkin MO-asentoon. 
 

6. LCD näyttö  
 

7. Kanavamuisti / kellon asetus  
 
8. AM/FM-valitsin 
 
 
9. Kanavan viritys 
10. Suosikkini 
11. Lukitus 

Lukitus päälle, nosta kytkin yläasentoon, näytössä 



avain-symboli.Poista lukitus kääntämällä kytkin ala-asentoon. 
 

12. Vyökiinnike 
 

Kiinnitä/irroita takapaneelissa olevien ohjainurien mukaisesti.  
 

13. Paristokotelo  
 

   LCD näyttö  
A. 90 minuutin automaattinen poiskytkentä 
B. Stereo   
C. Lukitus päällä 
D. Muistipaikan nro 
E. Suosikkiasemani 
F. Baristojen varaustila  
G. Taajuus / Kellonaika 
H. Taajuusalue AM/FM 

 

 

 
Paristojen asennus 
  

1. Avaa paristokotelon kansi painamalla kevyesti ja 
siirtämällä kantta nuolen suuntaisesti. 

2. Aseta 2 AA ( UM-3 ) paristoa, huom oikea 
napaisuus.Sulje kansi.  

3. Vilkkuva “E”-kirjain näytössä ilmoittaa paristojen 
vaihdosta. 

4. Sammuta radio ja vaihda paristot kolmen minuutin 
kuluessa (esiasetukset ja kello pysyvät muistissa 
kolme minuuttia). 



 
Kanavien viritys 
 
Antenni 
Lanka-antenni tai kuulokejohto kytketään kuulokeliitäntään. 
Molemmat toimivat antennina FM-vastaanotossa. Radiossa on 
sisäänrakennettu suunta-antenni AM-vastaanottoon, etsi 
kääntelemällä laitetta paras asento AM-vastaanottoon. 
 
Kanavahaku 
1. Kytke virta päälle. 
2. Valitse taajuusalue FM (tai AM). 
3. Paina ja pidä pohjassa n. 30 sek viritysnäppäintä (9). Radio 

etsii seuraavan aktiivisen kanavan. 
4. Toista tarvittaessa haku kunnes löydät haluamasi kanavan. 
 
 
Tallennettujen asemien kuuntelu 
 
1. Kytke virta päälle.Turn radio on . 
2. Paina “My Favorites” näppäintä. Näytössä näkyy 

MY-symboli.  
3. Paina viritysnäppäintä ( UP/DOWN ) löytääksesi muistiin 

tallennetut kanavat. 
 
Asemien tallennus  
 
1. Kytke virta päälle. 
2. Valitse haluamasi taajuusalue (FM/AM) Band-näppäimestä. 
3. Viritä haluamasi asema viritysnäppäimestä. 
4. Paina MEMO-näppäintä ja valitse viritysnäppäimellä 

haluamasi muistipaikka nro näytöllä. 
5. Paina uudestaan MEMO-näppäintä tallentaaksesi kanavan 

muistiin. 
 
Radiossa on käytettävissä 19 muistipaikkaa. 
 
Kellonajan asetus 



Radiossa on kello, joka näyttää ajan radion ollessa pois 
kytkettynä.Kellonajan asetus ; 
 

1. Sammuta radio. 
2. Paina ja pidä painettuna MEMO/CLOCK –näppäintä, 

kunnes tuntinäyttö vilkkuu.   
3. Aseta oikea tunti viritysnäppäimellä (ylös/alas). 
4. Paina uudestaan MEMO/CLOCK –näppäintä , kunnes 

minuutit vilkkuvat. 
5. Aseta oikeat minuutit viritysnäppäimellä (ylös/alas). 
6. Paina MEMO/CLOCK-näppäintä tallentaaksesi asetetun 

ajan.  
 
Tekniset tiedot: 
 
Taajuusalue : 
AM  522 – 1629 kHz 
FM   87.50 – 108 MHz 
Kuulokeliitäntä : 3.5 mm mini-plug , 16 ohm impedance ( stereo ) 
Lähtöteho :  
60 mW (10% THD ) kaiuttimesta 
Kaiutin : 1 3/8 “ , 4 ohm impedanssi . 
Virran kulutus ( kaiuttimella ) : 

   AM  60 mA 
FM  70 mA 

   Paristot : 3 V ( AA , UM-3 size x 2 ) 
   Mitat ( L x K x S ) : 64 x 106.5 x 30 mm 
   Paino : 108 g ( ilman paristoja )  

 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Jos tulevaisuudessa joudut 
hävittämään tämän tuotteen, ota huomioon seuraavat seikat: 
Sähkölaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Toimita 
laite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Kysy 
tarvittaessa neuvoa paikkakuntasi vastaavilta viranomaisilta tai 
jälleenmyyjältäsi (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä 
koskeva direktiivi). 
 


