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FM-Stereo RDS (RDBS) / AM
Kannettava digitaaliradio

Käyttöohje
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1. Lue tämä käyttöohje.

2. Säilytä tämä käyttöohje.

3. Huomioi kaikki varoitukset.

4. Noudata kaikki ohjeet.

5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla.

7. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden 
    mukaisesti.

8. Älä aseta laitetta sellaisten lämmön lähteiden lähelle, kuten 
    patterit, säleiköt, hellat tai muut lämpöä tuottavat laitteet 
    (mukaanlukien vahvistimet).

9.  Älä poista polar isoidun tai  maadoit tavan pistokkeen  
    turvallisuustoimintoa. Polarisoidulla pistokkeella on kaksi napaa, 
    toinen paksumpi ja toinen ohuempi. Maadoittavalla pistokkeella 
    on kolme napaa, joista kolmas on maadoittava. Pistokkeen 
    paksu napa tai kolmas napa on tarkoitettu varmistamaan 
    turvallisuutesi. Mikäli toimitettu pistoke ei sovi sinun pistorasiaan, 
    ota yhteyttä sähkömieheen pistorasian vaihtamiseksi.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET
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10. Suojaa virtajohtoa päälle kävelemiseltä tai painamiselta erityisesti 
      pistokkeen, pistorasian sekä laitteen kaapelikauluksen alueella.

11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita/varusteita.

12. Käytä laitetta ainoastaan valmistajan erittelyn mukaisella tai 
      mukana toimitetulla kärryllä, laiturilla, jalustalla, kiinnikkeellä tai 
      pöydällä. Kärryä käyttäessäsi toimi varovasti siirtäessäsi 
      kärryä/laitetta sen putoamisesta aiheutuvan loukkaantumisvaaran 
      ehkäisemiseksi.

13. Irrota laite pistorasiasta myrskyaikoina tai pidempiaikaisten 
      seisokkien yhteydessä.

14. Kaikentyyppisen huoltotarpeen kohdalla ota yhteyttä 
      huoltohenkilöstöön. Laite on lähetettävä huollettavaksi sen 
      vaurioituessa, kun esim. sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, 
      laite on kastunut, sen päälle on pudonnut jokin esine, laite on 
      altistunut vesisateelle tai kosteudelle, laite ei toimii normaalisti 
      tai se on pudonnut.

15. Tulipalon tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi älä altista tätä 
      laitetta sateelle tai kosteudelle.

16. Sähköiskuvaaramerkinnät löytyvät laitteen takapaneelista.

17. Laitetta ei saa altistaa vedelle tai roiskeille, eikä sen päälle 
      saa laittaa mitään nestesäiliöitä.
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Uniajastin tai torkku aktivoitu
Taajuus
Taajuusalue
Muistipaikan numero
Pariston virran määrä
Taajuuden yksikkö
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Taajuuden valintanäppäimet
Radioasemien selailun ja kellonajan asetus
Muistipaikan valintanäppäimet
Äänenvoimakkuuden säätö
LCD-näyttö
Herätyksen asetus (äänimerkki)
Herätyksen asetus (radio)
Taajuusalueen valinta 
Virtanäppäin
Kuulokeliitäntä
Verkkovirtaliitäntä
Teleskooppiantenni 
Paristokotelo 

Kytkimet

LCD-näyttö
Herätys asetettu (radio)
Herätys asetettu (äänimerkki)
Kellonaika
Kellonajan asetus
12 tunnin kellon kuvake
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1. Irrota paristokotelon kansi laitteen takaosassa painamalla 

    kiinnikettä. 

2. Laita koteloon 4 kappaletta UM-1 (koko D) paristoa.

3. Tarkista, että paristot tulevat oikein pain seuraamalla laitteen 

    takaosan kuvan ohjeita. Sulje paristokotelon kansi.

4. Paristot tulee vaihtaa jos laitteen äänenvoimakkuus pienenee, 

    äänenlaatu heikkenee tai kun näytölle ilmestyy ”E” ja paristojen 

    virran kuvake vilkkuu.

5. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme paristojen 

    irrottamista.

Käyttö paristojen avulla

Käyttö verkkovirralla
(verkkovirtamuuntaja ei välttämättä ole mukana pakkauksessa)

Verkkovirtamuuntajan tulee olla tyypiltään 6 V DC 400 mA.

Liitä verkkovirtamuuntaja verkkovirtaliitäntään (11) laitteen 
vasemmalla puolella. Liitä verkkovirtamuuntaja pistorasiaan. 
Käytettäessä verkkovirtamuuntajaa, paristot ovat automaattisesti 
pois käytöstä. Verkkovirtamuuntaja tulee irrottaa pistorasiasta kun 
laitetta ei käytetä.
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1. Kellonaika voidaan asettaa laitteen ollessa päällä tai sammutettuna. 
2. Näytöllä näkyy “ - : - - “ jos paristot on asennettu tai laite on 
    kytketty verkkovirtaan.
3. Paina     pohjassa yli 2 sekuntia. Kellosymboli        ja kellonajan 
    tunnit alkavat vilkkua ja laite antaa äänimerkin.
4. Paina nuolinäppäimiä ylös/alas säätääksesi kellonajan tunnit.
5. Paina      , kellonajan minuutit alkavat vilkkua.
6. Paina nuolinäppäimiä ylös/alas säätääksesi kellonajan minuutit.
7. Paina  
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Kellonajan asettaminen

Radiota voidaan käyttää kolmella tavalla; hakemalla kanavaa 
automaattisesti, manuaalisesti tai muistipaikkojen avulla.

Radion käyttö

1. Paina virtanäppäintä (Power) käynnistääksesi laitteen.
2. Valitse taajuusalue Band näppäimellä. FM-taajuusaluetta 
    käytettäessä, vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos ja kääntele 
    kunnes vastaanotto on paras mahdollinen. AM-taajuusaluetta 
    käytettäessä, kääntele laitetta kunnes vastaanotto on paras 
    mahdollinen.
3. Paina Scan näppäintä. Laite hake seuraavan kuuluvan radioaseman. 
    Paina Scan näppäintä uudelleen kuunnellaksesi kanavaa.
    Huom. Laite jatkaa kanavien hakua, kunnes Scan näppäintä 
    painetaan uudelleen. 
4. Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä äänenvoimakkuuden 
    säädintä. 
5. Sammuttaaksesi radion, paina virtanäppäintä (Power).

Automaattihaku
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1. Paina virtanäppäintä (Power) käynnistääksesi laitteen.
2. Valitse taajuusalue Band näppäimellä. Säädä antennia kuten 
    edellisessä kappaleessa on kuvattu.
3. Painamalla nuolinäppäimiä ylös/alas, voit säätää taajuutta 
    portaittain seuraavasti:
    FM: 50 tai 100 kHz
    MW: 9 tai 10 kHz .
4. Painamalla nuolinäppäintä pohjassa, voit hakea suoraan seuraavan 
    olemassa olevan radioaseman, jonka signaali on tarpeeksi 
    voimakas.
5. Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä äänenvoimakkuuden 
    säädintä. 
6. Sammuttaaksesi radion, paina virtanäppäintä (Power).

Manuaalinen haku

Joka taajuusalueelle on 5 muistipaikkaa.
1. Paina virtanäppäintä (Power) käynnistääksesi laitteen.
2. Hae haluamasi radioasema.
3. Pidä pohjassa haluamasi muistipaikan näppäintä kunnes laite 
    antaa äänimerkin. Muistipaikan numero näytetään näytöllä ja 
    asema tallentuu kyseiselle muistipaikalle.
4. Tallenna muut radioasemat muille muistipaikoille samalla tavalla.

Asemien tallentaminen muistipaikoille
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Radio menee päälle haluttuna ajankohtana ja soittaa valittua 
radioasemaa tunnin ajan, ellei sitä keskeytetä painamalla 
virtanäppäintä (Power). Virtanäppäimen painaminen siirtää 
herätyksen valmiustilaan ja se aktivoituu jälleen 24 tunnin 
kuluttua. 

Huom: 
Herätys radion avulla voidaan aktivoida vasta kun sekä 
herätysaika, että radioasema on valittu. Radioherätys muuttuu 
automaattisesti äänimerkiksi, jos paristojen virta on vähissä tai 
radioaseman signaali on liian heikko.

a. Herätysajan asettaminen:
1. Herätysaika voidaan asettaa laitteen ollessa päällä tai sammutettuna. 
2. Paina radio alarm -näppäintä. Radioherätyksen kuvake alkaa 
    vilkkua.
3. Paina       pohjassa yli 2 sekuntia, jolloin laite antaa äänimerkin. 
4. Herätysajan tunnit alkavat vilkkua. Paina nuolinäppäimiä ylös/
    alas säätääksesi herätysajan tunnit ja paina sitten     .
5. Aseta herätysajan minuutit samalla tavalla. Paina nuolinäppäimiä 
    ylös/alas säätääksesi kellonajan minuutit. Paina sitten      .
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1. Paina virtanäppäintä (Power) käynnistääksesi laitteen.
2. Valitse taajuusalue Band näppäimellä.
3. Paina halutun radioaseman muistipaikan numeroa. Aseman 
    taajuus näytetään näytöllä.

Radioasemien hakeminen muistista

Herätyksen asettaminen (radio)



Äänimerkki alkaa hiljaisena ja sen äänenvoimakkuus kasvaa 
15 sekunnin välein minuutin ajan. Sen jälkeen herätys lakkaa 
minuutiksi ja jatkuu sen jälkeen uudelleen. Herätys jatkuu tunnin 
ajan, ellei sitä keskeytetä painamalla virtanäppäintä (Power). 
Virtanäppäimen painaminen siirtää herätyksen valmiustilaan ja se 
aktivoituu jälleen 24 tunnin kuluttua.

1. Herätysaika voidaan asettaa laitteen ollessa päällä tai  sammutettuna. 
2. Paina radio alarm     näppäintä. Radioherätyksen kuvake  
    alkaa vilkkua.
3. Paina      pohjassa yli 2 sekuntia, jolloin laite antaa äänimerkin. 
4. Herätysajan tunnit alkavat vilkkua. Paina nuolinäppäimiä ylös/
    alas säätääksesi herätysajan tunnit ja paina sitten     .
5. Aseta herätysajan minuutit samalla tavalla. Paina nuolinäppäimiä 
    ylös/alas säätääksesi kellonajan minuutit. Paina sitten    .
6. Pidä pohjassa     näppäintä 2 sekuntia, jolloin laite antaa 
    äänimerkin. Näytöllä näkyy        kuvake, kun herätys on asetettu.

b. Radioaseman valitseminen
1. Herätysajan asettamisen aikana herätyksen kuvakkeet   
    vilkkuvat. Valitse tällöin taajuusalue Band näppäimellä ja etsi 
    haluamasi radioasema herätystä varten tai valitse asema 
    muistipaikkanäppäimillä.
2. Kun herätysaika ja radioasema on asetettu, pidä pohjassa   
    näppäintä 2 sekuntia, jolloin laite antaa äänimerkin. Näytöllä 
    näkyy        kuvake, kun herätys on asetettu.

9

Herätyksen asettaminen (äänimerkki) 
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Uniajastin sammuttaa laitteen automaattisesti halutun ajan 
kuluttua.
Paina virtanäppäintä (Power) pohjassa yli 2 sekuntia. Laite antaa 
äänimerkin ja näytöllä pyörivät peräkkäin uniajastimen mahdolliset 
kestoajat (60-45-30-15-120-90 minuuttia). Päästä virtanäppäin irti 
kun näytöllä näkyy haluttu aika. Näytölle syttyy kuvake        , joka 
kertoo uniajastimen olevan aktivoitu. Kumotaksesi uniajastimen, 
paina virtanäppäintä (Power).

1. Kun herätys on asetettu, paina mitä tahansa näppäintä (pl. Power) 
    aktivoidaksesi torkkutoiminnon. Radio tai äänimerkki keskeytyy 
    ja herätys jatkuu 5 minuutin kuluttua.
2. Torkkutoiminnon kuvake             ja herätyksen kuvake vilkkuvat. 
    Torkkutoiminto voidaan aktivoida yhteensä tunnin ajan.

10

Torkkua

Uniajastin



Taajuusväliä saatetaan joutua muuttamaan, jos laitetta käytetään 
ulkomailla.
Kun laite on sammutettuna, paina Band näppäintä pohjassa 
yli 2 sekuntia, jolloin näytetään senhetkinen FM- taajuusväli. 
Painamalla näppäintä pohjassa vielä noin 5 sekuntia, laite antaa 
äänimerkin ja taajuusväli alkaa vilkkua. Voit nyt muuttaa FM-
taajuusväliä painamalla nuolinäppäintä ylös/alas.
Tämän jälkeen voit muuttaa MW-taajuusväliä painamalla 
nuolinäppäintä ylös/alas.
Paina lopuksi vielä Band näppäintä.
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Taajuuden valinnassa käytetyn taajuusvälin 
muuttaminen

Laitteen vasemmalla puolella olevaan kuulokeliitäntään voidaan 
liittää stereokuulokkeet. Kun liitäntään liitetään kuulokkeet, 
kaiuttimien ääni myksityy automaattisesti.

Kuulokeliitäntä

Minkä tahansa näppäimen painaminen sytyttää näytön 
taustavalon noin 15 sekunniksi.

Näytön taustavalo
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Virtalähde
Verkkovirtamuuntaja   DC 6V 400mA center pin negative
Paristot                         4 X UM-1 (koko D)
Paristojen kestoaika              n. 170 tuntia (käyttö 4 tuntia päivässä  
                                             normaalilla äänenvoimakkuudella)
Taajuusalueet              FM 87.50 – 108 MHz
                                      MW 522 – 1629 kHz (9 kHz /porras) tai
                                    MW 520 – 1710 kHz (10 kHz/porras)
Kaiutin                         3” 4 ohmia
Lähtöteho                         800 mW 
Kuulokeliitäntä              3,5 mm
Antenn                         Teleskooppiantenni
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Tekniset tiedot

Joutuessasi hävittämään tämän tuotteen tulevaisuudessa, ole hyvä ja huomioi 
seuraavat asiat: Elektroniikkajätettä ei saa heittää talousjätteiden joukkoon. Ole 
hyvä ja luovuta tuote asianmukaiseen jätehuoltolaitokseen. Tarvittaessa hae 
neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. (direktiivi 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta)


