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Utility Radio

Bruksanvisning
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  Funktioner

1. AM/FM 2 bands radiomottagare.

2. FM Stereoljud via hörlursuttag.

3. Robust och vattentåligt utförande.

4. Mjuk och böjlig spiralantenn.

5. 2 st 3” högtalare med rejäla magneter ger utmärkt ljud.

6. Precisionsinställning av radiokanaler.

7. LED-indikator visar korrekt inställd radiostation.

8. Indikator för dåligt batteri.

9. Stereouttag för hörlurar.

10. DC-ingång för drift med nätadapter.
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  Kontroller

     Frekvensinställning

     Strömbrytare och AM/FM-väljare

     Volymkontroll

     LED-indikator för dåligt batteri

     LED-indikator för mottagning

     Hörlursuttag

     DC-ingång

     Batterilucka

     Låsskruv för batterilucka

     Bärhandtag

     Mjuk FM spiralantenn

     Högtalare

     Högtalare
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  Sätta i batterier

1. Skruva upp batteriluckans låsskruv med lämpligt

     verktyg och ta sedan loss batteriluckan.

2. Sätt i 4 st C-typ (UM-2) batterier i batteriutrymmet,

     med batteriernas (+) och (-) ändar enligt figuren

3. Stäng batteriluckan och skruva igen fästskruven.

4. Försämrad mottagning, distorsion, förvrängning av ljud

     eller att indikatorn för batteri lyser är tecken på att

     batterierna kan behöva bytas.

5. Om radion inte ska användas under längre tid

     rekommenderas att batterierna tas ur.
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  Nätadapter (ingår)

Nätadaptern avsedd för Sangean U2 levererar 6V DC,

1A med positiv pol (+) i DC-kontaktens centrum.

Ta loss gummiskyddet på radion som täcker

DC-ingången och hörlursuttaget, sätt sedan i

DC-kontakten. Då nätadaptern driver radion

kopplas batterierna automatiskt bort.

Nätadaptern bör kopplas ur från både radion och

vägguttaget då radion inte används.

  Lyssna på FM-radio

1. Sätt igång radion genom att ställa dess strömbrytare i

     ”FM”-läge.

2. Skruva på reglaget för frekvensinställning för att ställa

     in önskad station, frekvensskalan är graderad i MHz.

     LED-indikatorn för mottagning lyser när en

     radiostation är korrekt inställd.

3. Justera volymkontrollen till önskad ljudnivå.

4. För att stänga av radion, ställ radions strömbrytare i

     ”OFF”-läge.

5. Radions mjuka spiralantenn är avsedd för

     FM-mottagning.
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  Lyssna på AM-radio

1. Sätt igång radion genom att ställa dess strömbrytare i

      ”AM”-läge.

2. Skruva på reglaget för frekvensinställning för att ställa

     in önskad station, frekvensskalan är graderad i KHz.

     LED-indikatorn för mottagning lyser när en

     radiostation är korrekt inställd.

3. Under AM-mottagning kan radion behöva flyttas runt för

     att uppnå bästa mottagningsstyrka.

4. Justera volymkontrollen till önskad ljudnivå.

5. För att stänga av radion, ställ radions strömbrytare i

     ”OFF”-läge.

  Indikator för dåligt batteri

LED-indikatorn för dåligt batteri lyser då batterierna

behöver bytas.

  Hörlursuttag / FM stereomottagning

Hörlurar ingår inte med denna radio. För att lyssna via

hörlurar, koppla in dess kontakt i radions hörlursuttag och

justera volymkontrollen till önskad ljudnivå.

Stereoljud hörs i FM-läge via hörlurar.
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  Robust och vattentålig

Denna radio är designad och anpassad för utomhusbruk.

Den klarar kraven enligt JIS 4 (Japanese Industry

Standard) gällande vattentålighet.

Radions kraftiga utförande förhindrar skador om den

råkar tappas.

  Specifikationer

Frekvensområde: AM  522 – 1710 KHz

                                FM 87.5 – 108   MHz

Batterier: 4 st C-typ (UM-2)

(ca 35 h lyssningstid med alkaliska batterier)

Halvledare: 6 st IC, 2 transistorer, 1 FET

Uteffekt: 5 mW / kanal via hörlurar

                1.8 W via högtalare

Hörlursuttag: 3,5 mm (Stereo)

Matningsspänning: 6V DC, 1 A
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