
Utility Radio  U1

Bruksanvisning

OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

VARNING !

För att undvika brand eller kortslutning
får denna apparat ej utsättas för fukt !

THE LIGHTNING

FLASH AND ARROW-

HEAD WITHIN THE

TRIANGLE IS A WARN-

ING SIGN ALERTING

YOU OF “DANGEROUS

VOLTAGE” INSIDE THE

RADIO.

CAUTION: TO REDUCE THE

RISK OF ELECTRIC

SHOCK, DO NOT REMOVE

THE BACK, NO USER SER-

VICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO

QUALIFIED SERVICE PER-

SONNEL.

CAUTION
  RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

THE EXCLAMATION

POINT WITHIN THE

TRIANGLE IS A WARN-

ING SIGN ALERTING

YOU OF IMPORTANT

INSTRUCTIONS

ACCOMPANYING THIS

RADIO.

!
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  Viktiga säkerhetsanvisningar
1.  Läs instruktionerna noggrannt.

2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

3.  Var uppmärksam på varningstexten.

4.  Följ instruktionerna noggrannt.

5.  Använd inte apparaten nära vatten.

6.  Rengör endast med torr trasa.

7.  Blockera inte ventialtionshålen.

8.  Placera inte apparaten nära heta element eller dyl.

9.  Använd endast anpassad nätsladd.

10. Placera inte nätsladden så att man trampar på den.
       en defekt nätsladd skall omgående bytas ut.

11. Använd endast tillbehör enligt tillverkarens rekommendationer.

12. Om inte apparaten skall användas under en längre period
       rekommenderar vi att du drar urströmsladden.
       Detta kan förhindra att apparaten skadas vid ett eventuellt
       blixtnedslag.

13. Om inte apparaten skall användas under en längre period

       rekommenderar vi att du plockar ur batterierna vilket kan rädda

       apparaten vid ett eventuellt batteriläckage.



2

14.  Kontakta en serviceverkstad om följande inträffar:

       A. Strömsladden eller strömkontakten är skadad.

       B. Du har spillt vätska inuti apparaten.

       C. Apparaten har blivit utsatt för regn eller vatten.

       D. Apparaten fungerar ej på korrekt sätt.

       E. Du har tappat apparaten och den har skadats.

15. För att undvika brand eller kortslutning skall du ej utsätta
       apparaten för regn eller fukt.

16. Varningssymbolen finns på apparatens undersida.

17. Apparaten får ej utsättas för vatten, placera aldrig någon sak
       med vätska på apparaten.
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  Allmänt om radion
Sangean U-1 är designad för att klara kraven för varierad
användning i hushållet, t.ex. inomhus, i trädgården, i garaget,
på campingplatsen, på arbetsplatser med mera.
6 1/2- tumshögtalaren återger rikt och högkvalitativt ljud.
Stötdämpningen runt radion är konstruerad för att skydda vid ett fall
från 1.5 meters höjd. Det vattentäta höljet skyddar mot fukt då radion
används t.ex. vid poolen, sjön eller allmänt utomhus.

Sangean U-1 har testat fullkomligt för att klara Sangeans
kvalitetskontrollstandarder.
Så för att få god kunskap om denna radios alla inbyggda förträffliga
egenskaper, läs denna bruksanvisning.

Varning !
*För att undvika kortslutning när du använder apparaten
  utomhus, så skall du använda endast batterier när vädret
  är regnigt eller fuktigt.

*Anslut aldrig nätsladden i strömuttaget på apparaten om
  uttaget fuktigt. Se till att uttaget är torrt före och efter
  användning.

*Använd alltid gummiskydden till uttagen (DC IN / AUX IN /
  MIC IN - HÖRLUR) på apparatens baksida när du använder
  den utomhus. Kommer det in fukt i apparaten så är risken
  stor för kortslutning.
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  Egenskaper
(1) Kraftigt, tåligt utförande

(2) 2-bands radio (FM/AM)

(3) Vattenskyddad enligt JIS 4-standard

(4) Mjuk, flexibel spiralantenn

(5) Skruvreglage för frekvens och volym

(6) LED-indikator för mottagning

(7) LED-belysning

(8) Frekvensskala med belysning

(9) Dynamic Bass Compensation för kraftfull bas

(10) 9-14 VDC drivspänning för användning i fordon/båt

(11) Hörlursuttag

(12) AUX-IN ingång

(13) Mikrofoningång

(14) 6 1/2 tums 15W fullregisterhögtalare

(15) Drift via nätsladd

(16) Hög känslighet, hög ljudkvalitet
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  Kontroller
     Strömbrytare och AM/FM/AUX IN-väljare
     Mottagnings-LED
     Volymkontroll
     AUX/FM-indikator
     DC IN (9-14 V för drift i bil/båt etc)
     LED-belysning
     AUX-ingång
     Reglage för nätsladden
     AM/Mikrofon-indikator
     Flexibel spiralantenn
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Frekvenskontroll
Batteriutrymme
LED-belysningsbrytare

Mikrofoningång
Hörlursuttag
Högtalare
Bärhandtag
Frekvensskala
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  Strömförsörjning
1. Batteridrift

För att sätta i batterier, vrid först batteriluckans spärr moturs och
öppna luckan. Sätt sedan i 6 st D-storlek (UM-1) batterier.
OBS! Se till att batteriernas (+) och (-)-ändar är enligt figuren.
Stäng batteriluckan och skruva spärren medurs.
Om radion inte skall användas under en längre tid, plocka ur
batterierna.

2. Nätspänningsdrift

Om batterier finns i radion när nätspänning används kopplas
batterierna automa tiskt bort.
Skjut reglaget för nätsladden till ”OPEN”-läge.
Öppna sedan luckan och dra ut nätsladden till önskad längd.
Motsatt gäller för att rulla in sladden igen.

3. DC-drift (9-14V)

Radion kan drivas på likspänning mellan 9 och 14 Volt.
Detta för att kunna användas i bil, båt, husvagn/bil m.m.

  Använda radion - FM
1. Sätt igång radion genom att sätta strömbrytaren till FM-läge.
    FM-indikatorn kommer tändas.

2. Skruva på frekvensreglaget för att ställa in önskad station.
    I FM-läge är frekvensskalan graderad i MHz.
    Mottagningsindikatorn tänds då en station är korrekt inställd.

3. Justera volymen till önskad nivå.

4. För att stänga av radion, vrid strömbrytaren till OFF-läge.

5. Antennen används för FM-mottagning.
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  Använda radion - AM (MW)
1. Sätt igång radion genom att sätta strömbrytaren till AM-läge.
    AM-indikatorn kommer tändas.

2. Skruva på frekvensreglaget för att ställa in önskad station.
    I AM-läge är frekvensskalan graderad i kHz.
    Mottagningsindikatorn tänds då en station är korrekt inställd.

3. Flytta runt radion för att söka bästa AM-mottagning.

4. Justera volymen till önskad nivå.

5. För att stänga av radion, vrid strömbrytaren till OFF-läge.

  Lyssning med hörlurar
Du kan använda stereo- eller monohörlurar med 3.5 mm kontakt
för lyssning genom hörlurar. Dock är denna radio en monoradio,
 så trots att stereohörlurar används kommer bara monoljud höras.

  AUX-ingång
Ställ strömbrytaren i AUX-läge, indikatorn för AUX-läge kommer
att lysa. En stereo- eller monoljudkälla kan anslutas (t.ex. en bärbar
CD-spelare) för att spelas upp via högtalaren.

  Mikrofoningång
Ställ strömbrytaren till antingen AM-, FM- eller AUX-läge.
Koppla in en mikrofon och justera volymen till önskad nivå.
Mikrofonindikatorn kommer lysa. Nu kan radion användas som ett
mikrofonsystem. Alla andra ljudkällor kommer auto- matiskt kopplas
bort då mikrofonen kopplas in. Mikrofonen bör vara dynamisk och
ha 6.5 mm kontakt.
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  LED-belysning
Tryck in LED-belysningsknappen kort för att ge signal. Om den trycks
ned hårt och släpps kommer belysningen att aktiveras.

  Specifikationer
Frequency Coverage:

FM 87.50 – 108   MHz

AM    520 – 1710 kHz

AC Power:

AC 120 V/60Hz/25W (USA)

AC 230 V/50 Hz/25W (Europe)

Batteries: 6 x UM-1 (D size)

DC IN:

12V/1A center pin positive (operational voltage 9-14V),

55mm in diameter.

Output Power:

4 W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ DC battery 9 V

7 W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ AC 230 V or 110V.

Headphones socket:

3.5 mm diameter, stereo jack monaural output

Output power: 5 mW + 5 mW



10

AUX IN socket:

3.5 mm diameter, sterero jack to be mixed as monaural

Input sensitivity: 250m Vrms at output 5W @ 100 Hz

Input impedance: 47 kohm

Högtalare: 6.5”, 8 Ohm, 15W fullregister

Antenner:
AM: Inbyggd ferritantenn
FM: Löstagbar böjlig spiralantenn

LED-belysning: 3 st vita lysdioder, strömförbrukning 50 mA

Batterilivslängd:
Ca 30 timmar med Alkaline-batterier och 50mW uteffekt

Yttermått: 260 x 370 x 350 mm

Vikt: Ca 4.2 kg
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