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  Egenskaper
1. Inbyggd AM/FM antenn för bästa mottagning.
2. 10 snabbval  (5 per vågband)
3. Vattentålig enligt JIS7 normen.
4. Autosökning.
5. Lättläslig display.
6. Lättmonterat väggfäste och handtag.
7. Batteri-indikator
8. Klocka
9. Justerbar insomningstimer
10. Justerbar korttidstimer
11. Ficklampa
12. Nödalarm
13. Vattentålig 3´ högtalare

  Kontrollernas placering
     LCD Display
     Snabbval  (snabbval 3 även för frekvenssteget)
     Korttidsalarm
     Strömknapp
     Tuningknapp
     Högtalare
     Ögla för rem
     Knapp för ficklampa
     Handtag
     Batterilucka

Band & Time set knapp
Volymkontroll
DC in
Nödlarm
Ficklampa
Väggfäste
Förvaring för FM trådantenn
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  Kontrollernas placering
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  Viktiga säkerhetsföreskrifter
1. Läs denna bruksanvisning.

2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

3. Följ alla varningsföreskrifter.

4. Följ noggrannt alla anvisningar.

5. Rengör endast med en torr duk.

6. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt
    tillverkarens anvisningar.

7. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element.

8. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande.

9. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar
    på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara.
    Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående.

10. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren.

11. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer
      att användas under en längre period.

12. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad.

13. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida.
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  LCD displayen
     Batterinivå
     Volymnivå
     Auto off status
     Korttidsalarm
     Snabbval nr. & sekunder
     Tid & frekvens
     Bandindikator

  Stoppa i batterierna
1. Lägg radion med framsidan nedåt på ett plant underlägg.
2. Ta bort batteriluckan.
3. Stoppa i 2st LR20 batterier, kontrollera att polariteten (+/-)
    blir rätt.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
5. Reducerad strömkapacitet, dåligt ljudär oftast teckan på att
    batterierna måste bytas. Byt batterierna när batteri-indikatorn
            blinkar och E visas i displayen.
6. Om du inte tänker använda radion under en längre tid,
    så rekommenderar vi att du tar ut batterierna.
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  Strömadaptern  (medföljer ej)
1. På radions vänstra sida, så finns det en DC-ingång,
    ta bort gummiskyddet.
2. Koppla i kontakten på strömadaptern till DC-ingången.
3. Koppla i strömadapterns andra ände till ett vägguttag.
    Så fort strömadaptern används, så kopplas automatiskt
    batteridriften ur.

Strömadaptern bör kopplas ur från vägguttaget, så fort radion
inte används.

Notera:
För säkerhets skull, så använd inte strömadaptern inne i
duschrummet. Endast batteridrift bör användas.

  Ställ in klockan
1. Så fort radion ansluts till vägguttaget eller att batterierna sitter i,
    så börjar klockan att gå. Displayen visar -:--.
2. Klockan kan ställas in med radion avstängd.
3. Tryck och håll ned Time Set knappen        i ca 2 sekunder tills
    timmar börjar blinka i displayen.
4. Tryck på Tuning upp/ned knapparna för att ställa in timmar.
5. Tryck till Time Set knappen och minuter börjar blinka i displayen.
6. Tryck på Tuning upp/ned knapparna för att ställa in minuter.
7. Tryck på Time Set knappen för att avsluta inställningen.
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  Att använda radion
Det finns 3 olika sätt att ställa in stationer. Manuell sökning,
automatisk sökning och minnesplatser.

Manuell sökning
1. Sätt på radion.
2. Tryck först på Band knappen för att välja vågband.
    För FM-bandet, så tar du fram trådantennen som ligger
    i batterilådan. Dra ut den maximalt för bästa mottagning.
    För MW (AM) bandet, rotera radion för bästa mottagning.
3. Ett tryck på antingen Tuning upp eller Tuning ned knapparna
    ändrar frekvensen enligt följande:
    FM: 100 eller 200 kHz (USA version)
            50 eller 100 kHz (standard version)
    MW:   9 eller 10 kHz
4. När du sökt till slutet av vågbandet, så fortsätter radion att söka
    från motsatta vågbandets slut.
5. Ställ in önskad volym med volymknapparna.
6. För att stänga av radion, så trycker du på strömknappen.
    Displayen visar då OFF.
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  Att använda radion
Automatisk sökning
1. Sätt på radion.
2. Tryck först på Band knappen för att välja vågband.
    För FM-bandet, så tar du fram trådantennen som ligger
    i batterilådan. Dra ut den maximalt för bästa mottagning.
    För MW (AM) bandet, rotera radion för bästa mottagning.
3. Tryck och håll ned antingen Tuning upp eller Tuning ned
    knappen i mer än 0,5 sekunder för att påbörja den
    automatiska sökningen.
4. Radion kommer nu att söka och stanna när den hittar en station
    med någorlunda bra mottagning.
5. När du sökt till slutet av vågbandet, så fortsätter radion att söka
    från motsatta vågbandets slut.
6. Ställ in önskad volym med volymknapparna.
7. För att stänga av radion, så trycker du på strömknappen.
    Displayen visar då OFF.

Att lagra stationer i minnet
Det finns 5 minnesplatser (station presets) för varje vågband.

1. Tryck på strömknappen för att sätta på radion.
2. Ställ in önskad station.
3. Tryck och håll ned den minnesplatsknappen (presets) som du vill
    spara stationen på. Displayen visar då tex. om du valde
    knapp nr. 1.
4. Upprepa proceduren för att lagra stationer på dom
    övriga platserna.
5. En lagrad position kan ersättas med en ny station genom
    proceduren ovan.
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Lyssna på en lagrad station
1. Sätt på radion.
2. Välj önskat band med Band knappen.
3. Tryck sedan på önskad Preset knapp, er radio kommer att söka
    upp stationen som är lagrad på platsen.

  Ändra frekvenssteg
I Europa och andra delar av världen, så är MW frekvenssteget
9 kHz och i Amerika, så är den 10 kHz.
På FM-bandet, så kan man ställa frekvenssteget till 50 eller
100 kHz (standard versionen) och 100 eller
200 kHz (USA versionen).

Att ändra frekvenssteget:
1. Se till att radion är avstängd.
2. Tryck och håll ned Step/Preset knappen 3 i minst 2 sekunder,
    displayen visar då aktuellt FM-frekvenssteg. Fortsätt att hålla
    ned knappen i ytterligare 7 sekunder. Då hör du en beep-signal
    samt att i displayen blinkar FM samt aktuellt frekvenssteg.
3. Tryck på Tuning upp eller ned knapparna för att
    ändra frekvenssteget.
4. Tryck på Step/Preset 3 knappen för att visa MW-frekvenssteget,
    displayen visar MW och blinkar aktuellt frekvenssteg.
5. Tryck på Tuning upp eller ned knapparna för att
    ändra frekvenssteget.
6. Avsluta inställningen genom att trycka på
    Step/Preset 3 knappen.

Ändra frekvenssteg
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  Sleep-funktionen
Sleep-funktionen stänger automatiskt av radion efter att den
inställda tiden gått ut.

1. Tryck och håll ned strömknappen, displayen kommer då att visa
    alla olika sleep-tider du kan välja emellan 50-40-30-20-10-60-
    50..... släpp knappen när den önskade tiden visas.
    Displayen visar sedan ”AUTO OFF” och den senast inställda
    stationen kommer att spelas.
2. För att avbryta sleep-funktionen, så trycker du
    på strömknappen, ”AUTO OFF” kommer då att försvinna från
    displayen och radion stängs av.

  Nap-timer  (korttidsalarm)
Nap-timern kan du ställa in oavsett om radion är på eller ej.
Tryck på Nap-timer knappen        i displayen visas då     och senast
valda Nap-timer tiden blinkar. Tryck på Tuning upp eller ned
knapparna för att välja önskad nap-timer tid, avsluta med att trycka
på Nap-timer knappen igen.
Nap-timern börjar nu räkna sekundvis och displayen visar     och
resterande nap-timer tid (när radion är avstängd).
En summerton börjar ljuda i 3 minuter när den inställda tiden nås.
Tryck på strömknappen för att stänga av alarmet.

För att avbryta Nap-timern innan tiden är inne, så trycker du bara
på Nap-timer knappen.     försvinner då från displayen.

Du kan också ställa in olika nap-timer tider på Presetknapparna
1-5. Tryck ned önskad Preset knapp i några sekunder för att lagra
den valda tiden på den knappen. (samma procedur som när du
lagrar stationer). Lagra tex. 10 minuters alarm på
Preset 1 knappen, 20 minuter på Preset 2 osv.
När du sedan vill aktivera ett 10 minuters Nap-alarm, så trycker du
först på Nap knappen och sen på Preset 1 knappen.
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  Displaybelysningen
Displaybelysningen är tänd i ca. 15 sekunder när du har tryckt på
någon knapp.

  Nödlarm
För att aktivera nödlarmet, så trycker du på nödlarmsknappen       .
Tryck igen på knappen för att stänga av nödlarmet.

  Ficklampa
Tryck på    knappen för att tända ficklampan. Ficklampan stänger

inte av sig automatiskt utan du måste trycka på knappen igen för
att stänga av ficklampan.

  Flerfunktionshandtag
När du inte använder radion i tex. badrummet, så kan du
enkelt hänga upp den eller bära med dig den tack
vare flerfunktionshandtaget.
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  Väggfästet
Du kan montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande
dubbelhäftande tejp. På fästet hänger du sedan radion.



12

  Ögla för rem
Använd medföljande rem för att bära med dig radion då du inte
använder den i tex. badrummet.

  Specifikationer
Strömförbrukning:
Strömadapter (medföljer ej)
AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz     endast/DC 3 V 300 mA.

Batterier: 2 st LR20

Batterilivslängd:
Ca. 120 timmar  vid 4 timmars lyssning varje dag vid normal volym
och när man använder alkaline batterier.

Frekvensområden:
FM 87,50 - 108 MHz
MW 522 - 1629 kHz eller 520 - 1710 kHz

Högtalare: 3´, 8 ohm bredbandstyp, vattentåliga

Uteffekt: 500 mW

Antenntyp:
FM: Trådantenn
MW: Ferrit typ
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Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat,
så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor.
Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare
eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat.



14


