
SVESvensk Bruksanvisning
Läs igenom hela bruksanvisningen

Spara den för framtida bruk.



VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR

1. Läs dessa instruktioner.

2. Spara dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd ej denna apparat nära vatten.

6. Rengör endast med en torr & ren trasa.

7. Blockera ej någon ventilations öppning. Installera
    enligt tillverkarens instruktioner.

8. Istallera ej nära en värmekälla såsom ett element,
    varmluftsintag, spis, eller andra apparater (gäller
    även förstärkare) som producerar värme.

9. Motverka inte syftet med polariserad eller jordad
    kontakt.
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10. Skydda nätsladden från att trampas på eller
      råka klämmas speciellt inärheten av kontakterna,
       uttag eller där sladden kommer ut ur apparaten.

11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av
      tillverkaren.

12. Använd endast stativ, tripoder, fästen eller bord
      specifieras av tillverkaren, eller säljs ihop med
      apparaten.

13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den
      inte används under långa perioder.

14. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad
      personal. service är krävs när apparaten har
      skadats på något sätt, såsom nätsladden eller
      kontakten är skadad. vätska har spillts eller före
       mål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts
       för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har
       tappats.

15. För att minska risken för brand eller elektriska
      stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.

16. Varningen för elektriska stötar och tillhörande gra-
      fiska symbol finner du på undersidan av enheten.

17. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk
      och inga objekt fyllda med vätska får placeras
      ovanpå eller bredvid apparaten.
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Översikt
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Kontroller

LCD Display

Tuning upp/ner
Scan-tuning och Tidinställningar
Förvals knappar
Volym Kontroller
LCD display

Buzzer alarm
Radio alarm
Band och Tuning stegval

Hörlurs uttag
Power knapp

DC ingång
Teleskopisk antenn
Batterifack

Sleep & Snooze status
Frekvens

Band indikator
Förvals stationer

Batteri power
Frekvens enhet

Radio alarm
Buzzer alarm
Klocka

Tid inställningar
PM för klocka
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Batteri användning

1. Ta bort batteri luckan på baksidan av enheten
    genom att trycka på spärren.
2. Sätt i fyra UM-1 (D-storlek) batterier i batterifacket.
3. Se till att alla batterier är isatta med korrekt polaritet
   enligt så som visas på baksidan. Sätt tillbaka luckan.
4. Minskad effekt, missljud eller ett ”hackande” ljud,
    eller att lågt batteri indikatorn blinkar med ett ”E” på
    displayen är tecken på att batterierna måste bytas.
5. Om radion inte används under en längre tid,
    rekommenderar vi att du tar ur batterierna ur radion.

Användning av AC nätadapter

Använd endast original nätsladd.

Sätt i adapterns kontakt i DC-uttaget på vänster sida
av radion. Anslut adaptern till ett vanligt eluttag utlopp.
När adaptern används, är batterierna automatiskt
frånkopplad. Nätadaptern ska kopplas bort från
huvudsakliga försörjning när den inte används.
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Ställ in klockan
1. Klockan kan ställas in oavsett om radion är av/på.
2. Displayen visar ” - : - - ” när batterier är installerade
    eller när radion är ansluten till ett vägguttag.
3. Tryck på        knappen i mer än 2sekunder, så kommer
    tidsinställnings symbolen att blinka        , följt av ett pip.
4. Tryck på Tuning upp/ner för att ställa in önskad timme.
5. Tryck på       knappen, då kommer minutsiffrorna blinka.
6. Tryck på Tuning upp/ner knapparna för att ställa
    in önskad minut.
7. Tryck på       knappen för att fullfölja inställningarna.

Använda radion

Denna radio är utrustad med tre olika sätt att ställa in
en radiostation - Scan tuning, manuell tuning eller
minnesförvals stationer.

Scan tuning

1. Tryck på Power knappen för att starta radion.
2. Välj det önskade vågbandet genom att trycka på
    Band knappen. För FM, dra ut teleskop antennen
    helt och vrid den för bästa mottagning. För MW(AM)
    band, vrid på själva radion för bästa mottagning.
3. Tryck och släpp Scan knappen (ett långt tryck på
    den knappen kommer att aktivera tidsinställninga-
    -rna), Radion kommer att automatiskt söka och
    stanna när den funnit en radiostation.
    Notera: Radion kommer att söka vidare till nästa

    tillgängliga station om du inte trycker på Scan

    igen när den funnit en tillgänglig station.

4. Rotera volymkontrollen för att nå önskad ljudnivå.
5. För att stänga av radion, tryck på Power knappen.
    Displayen kommer att visa ”OFF”.
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Manuell tuning/stations sökning

1. Tryck på Power knappen för att starta din radio.
2. Välj önskat vågband genom att trycka på Band
     knappen. Justera antennen enligt tidigare
     beskrivning.
3. Ett enkelt tryck på antingen Tuning upp eller ner
     knappen kommer att ändra frekvensen i följande
     ökningar:         FM: 50 eller 100 kHz

MW: 9 eller 10 kHz
4. Tryck och håll inne antingen Tuning upp eller ner
     knappen tills frekvensen på displayen börjar att
     ändras snabbt. Släpp knappen. Din radio kommer
     att söka igenom det vågband du valt och stanna
     automatiskt när den hittar en station med tillräcklig
     signalstyrka.
5. Snurra på volym kontrollen för att ställa in ljudnivån.
6. För att stänga av radion, tryck på Power knappen.
     Displayen kommer att visa OFF

Spara stationer i förvals minnet

Det finns 5 minnesförval för varje vågband.
1. Tryck på Power knappen för att starta radion.
2. Sök till önskad station genom en av metoderna
    enligt tidigare beskrivning.
3. Tryck och håll nere den önskade förvalsknappen
     tills radion piper till. Förvalsnumret kommer att
     visas i displayen och stationen kommer att sparas
     under vald förvals knapp.
4. Repetera denna procedur för alla förvalsnummer.
5. Stationer sparade i förvalsminnet kan överskrivas
    genom att följa ovanstående procedurer.
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Återkalla en station från förvalsminnet

1. Tryck på Power knappen för att starta din radio.
2. Välj vågband.
3. Tryck en gång på det önskade förvalsnumret och
    radiostationens frekvens kommer att visas.

Ställa in radio alarmet

När radio alarm är valt, så kommer radion att starta sig
och spela den valda radiostationen på vald alarmtid.
Radio alarmet kommer att fortsätta i en timme om du
inte stänger av den genom att trycka på Power
knappen. Tryck på Power knappen medan alarmet är
aktiverat så kommer alarmet att avaktiveras i 24 timmar.

Notera: Radio alarm kan endast aktiveras när både
radio alarm tid och radio alarm stationen är vald.
Radio alarm skiftas automatiskt till buzzer alarm när
radion har låg batterinivå eller om den valda radiosta-
tionen har svag signalstyrka.

a. Ställa in radio alarm tid:
1. Radio alarmet kan ställas in oavsett om radion är
    på eller av.
2. Tryck och släpp radio alarm knappen, radio alarm
     symbolen kommer att blinka.
3. När radio alarm blinkar, tryck på       knappen i mer
     än 2 sekunder följt av ett pipljud.
4. Displayens timme börjar då blinka, använd Tuning
     upp/ner för att välja timme tryck sedan på
      knappen igen för att bekräfta timinställningen.
5. Utför samma procedur för att ställa in minuterna.
     Tryck på        igen för att fullfölja tidsinställningen.



b. Ställ in radiostation för radio alarm:

1. Under inställning av radio alarm tid, när radio alarm
     symbolen        blinkar, tryck på Band knappen
     för att aktivera radion välj önskat ”wake-up” band
      och station genom manuell tuning och återkalla
      förvalsstationer.
2. När ovanstående radio alarm och station är inställd,
     tryck och håll inne radio alarm knappen              i 2
     sekunder följt av en pipton för att starta alarmet
     eller stänga av. Displayen kommer att visa
     när radio alarmet är inställt, på.
    Notera: Om den nya radio alarm stationen inte är

    vald,så kommer den tidigare alarm stationen väljas.

Ställa in HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

En pipton aktiveras när du väljer HWS alarm.
Ett alarm ljud kommer att öka i volym var 15e sekund i
en minut följt av en minuts tystnad innan den upprepar
cykeln. HWS alarmet kommer att ljuda i en timme
tillsdu stänger av genom att trycka på Power knappen.
Trycker du på Power knappen medan alarmet är akti-
verat, så kommer att avbryta alarmet i 24 timmar.

1. HWS buzzer alarm kan ställas in antingen radion är
    på eller av.
2. Tryck och släpp HWS buzzer alarm knappen
    symbolen             kommer att blinka.
3. Medan symbolen blinkar, tryck ett långt tryck på
    knappen i mer än 2 sekunder följt av ett pip och
    displayens tim-siffra/-or kommer att blinka.
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4. När du använder Tuning upp/ner knapparna för att
    välja timme för att ställa in önskad alarm timme,
    tryck sedan på Scan knappen igen. Då kommer
     minutsiffrorna att blinka.
5. Använd Tuning upp/ner knapparna för att välja
    alarm minuter, tryck sedan på       knappen igen för
    att fullfölja alarm inställningen.
6. Tryck och håll inne Buzzer alarm knappen i mer än
    2 sekunder följt av ett pip för att starta eller stänga
    av alarmet. Displayen kommer att visa            när
    buzzer alarmet har ställts in.

Snooze funktion

1. Medan alarmet är aktiverat, tryck på vilken knapp
    som helst, förutom Power knappen, så aktiveras
    snooze funktionen. Radion eller HWS buzzer alarm
    kommer att tystas med intervaller av 5minuter.
2. Displayen kommer att blinka både snooze symbol
    och alarm symbolen. Snooze funktionen kan repet-
    eras under den timmen som alarmet är aktiverat.

Sleep funktion

Sleep timer stänger automatiskt av radion när förvald
tid förflutit.
1. Tryck och fortsätt trycka på Power knappen i mer än
    2 sekunder, följt av ett pip, displayen kommer att gå
     igenom ”sleep-tider” i ordningen 60-45-30-15-120-90-
     60. Släpp knappen när önskad sleep tid visas i
     displayen.        Symbolen kommer att visas i
     displayen och radion kommer att spela upp den
     senaste radiostationen.
2. Avaktivera sleep funktionen, tryck på Power knappen,
                   symbolen försvinner och radion stängs av. Sid 11
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Display bakgrundsbelysning

Tryck på vilket knapp som helst så tänds displayen upp i
ungefär 15 sekunder. Under scanning efter stationer och när
alarmet är aktiverat, kommer också displayen att lysa.

Inställning av tuning söksteg

Tuning söksteg i vissa länder skiljer sig från där du köpte din
radio. Om du köper din radio i europa och tänkt använda den
i Nord Amerika eller något Syd Amerikanst land, kan du
behöva justera tuning sök-stegen så att radion är till belåten-
het för dig.
Medan radion är avstängd, tryck på Step/Band knappen i
mer än 2 sekunder då kommer den aktuella FM tuning
stegsökningen först att visas.
Fortsätt tryck på Step/Band knappen i ungefär ytterligare 5
sekunder, tills displayen blinkar FM och 50kHz (tuning step)
följt av ett pip.Genom att trycka på Tuning upp/ner knappen,
kan du justera 100kHz per tuning steg.
Efter FM tuning stegen är återställd, tryck på Step/Band
knappen igen, displayen kommer att visa MW och blinka
9kHz. Genom att trycka på Tuning upp/ner kan du justera till
10kHz per tuning steg. Fullfölj inställningarna genom att
trycka på Step/band knappen.

Hörlursuttag

Ett 3.5mm hörlurs uttag finner du på vänster sida av din
radio, den är till för användning av hörlurar eller hörsnäcka.
När du sätter i en kontakt så tystas högtalarna automatiskt.

VARNING: Höga ljudnivåer ifrån hörlurar kan orsaka allvar-
liga skador på din hörsel. Barn skall inte lämnas
                                          oövervakade med hörlurar på.



Specifikationer

Strömförsörjning

AC Nät adapter

Batterier

Batteri tid

Frekvens Omfång

Circuit Feature

Högtalare

Output Power

Hörlurs uttag

Antenn System

DC 6V 400mA center pin negative

4 X UM-1 (D-Storlek)

Ungefär 170 timmar med 4 timmars
lyssning per dag på normal ljudnivå
med användning av alkaline batterier.

FM 87.50 - 108 MHz
MW 522 - 1629 kHz (9kHz /steg)
eller
MW 520 - 1710 (10kHz /steg)

3 inch 4 ohm

800mW

3.5mm diameter

Teleskopisk antenn

Specifikationer kan komma att ändras, detta sker utan

vidare förvarning. Vi reserverar oss för eventuella

skillnader på specifikationerna i Bruksanvisningen.
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Garanti

Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet.
Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande,
kontakta återförsäljaren.Ha ditt kvitto till hands.

OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto.
(Kvittot är ditt garantibevis)

Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser:

� Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort.
� Produkten måste vara korrekt installerad och användas i
  enlighet med instruktionerna som finns i denna bruksanvisning.
         (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin)
� Din radio får endast användas för hushållsändamål.
� Garantin kommer att bli ogiltigt om din radio säljs på nytt eller
  om den har skadats av ej kvalificerad reparation.
� Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för
   oförutsedda skador eller följdskador.
� Vid felanvändning av enheten pga bruksanvsiningen ej följs
  korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla.
� Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks
   det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren &
   Grossister ej kan förutse.

OBS!
Garantin upphör OMEDELBART att gälla

vid felanvändning på grund av att
bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel

och oförsiktig-/felhantering av enheten.

Sid 14



Sid 15



Var rädd om vår planet

Miljö information

Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK

på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier


