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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Följ alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte enheten nära vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, värme, spisar eller andra apparater
(inklusive förstärkare) som avger värme.

9. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.

10. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid
kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.

11. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

12. Använd endast med vagn, stativ, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller
som sålts tillsammans med apparaten. När en vagn används måste du vara försiktig när du
flyttar vagnen och apparaten att undvika skador från vältning.

13. Dra ur under åskväder eller när enheten står oanvänd under långa perioder.

14. Överlåt all service till behörig servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har
skadats på något sätt, såsom nätsladd eller stickkontakten är skadad. Vätska har eller
främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.

15. För att minska risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta Apparaten
skyddas mot regn och fukt.

16. Elstöt-märkning och tillhörande grafisk symbol är placerad på undersidan av enheten.

17. Apparaten får inte utsättas för dropp eller spill och inga föremål fyllda med vätskor, får
inte placeras på apparaten.
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FUNKTIONER

(1) AM / FM 2 band.

(2) trälådekonstruktion tillverkade av MDF i reella körsbär eller valnöt eller andra valfria
träfanér.

(3) Soft och precision tuning.

(4) Rotary tuning och volymkontroll.

(5) Tuning LED-indikator.

(6) Löstagbar nätsladd.

(7) Hörlursanslutning.

(8) REC OUT-uttaget kan användas som en separat tuner till Hi-Fi förstärkare eller spela in
radioprogrammet genom att använda utdata.

(9) Aux in uttag för att koppla stereo / mono ljudkälla som CD-walkman.

(10) 3 inches 7W komplett utbud tunga magnet högtalare.

(11) Dynamic Bass ersättning för fyllig bas.

(12) Extern AM-antenn terminal för att ansluta utomhus AM-antenn (USA-versionen).

(13) Yttre F-typ FM antenn terminal för att ansluta utomhus FM-antenn.

(14) Internal / External FM antenn switch för att välja inbyggda eller extern antenn.

(15) 9-14 spänningar nätadapter uttag för nätadaptern eller bil / båt ström.
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KONTROLLER

1. Power och AM / FM-bandet switch
2. Volymkontroll
3. Högtalare
4. Dial skala
5. Dial Indicator
6. Tuning Control
7. Nätkabel uttag
8. 12V DC-ingången (idealiskt för fordon /
båtar)
9. Hörlursutgång
10. REC OUT-uttag
11. AUX IN
12. Extern / Intern antenn switch
13. F-typ extern antenn terminal
14. AM extern antenn terminal (USA versionen)

15. Tuning LED-indikator

STRÖMFÖRSE DIN RADIO

AC drift
Innan du sätter i AC-sladd till radio, vara säker på AC spänningen korrekt. Sätt i
kontakten i änden av den medföljande nätkabeln till AC strömuttaget på baksidan av
radion.

DC Användig
För utomhus bruk, kan du slår på radion med hjälp av 12V DC input uttag från en DC-
matning (t.ex. från strömtillförseln fordon eller båtar). En Nätadapter med 1 Ampere och
center positiv polaritet kan också driva radion i huset.
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ANVÄND FM RADIO

1. Anslut antenn
Radion levereras med inbyggd AM / FM antenn. Förbättra FM-mottagning, in änden av den
medföljande FM antennkabel till F-typ antenn terminal och justera tråd för bästa
mottagning. En 75 ohm koaxialkabel av utomhusantenn kan också fästas till terminalen.
Var noga med att byta extern / intern antenn byta till externa position medan du använder
den medföljande trådantennen eller anslut den utomhusantenn. I vissa europeiska länder,
kan du måste ansluta den medföljande adaptern antennkontakterna att ansluta med
utomhusantenn.

2. Slå på radion genom att växla Power knappen till FM-läge.

3. Vrid Tuning för att välja önskad station. På FM, Indikatorfältet är märkt i MHz
(Megahertz). Indikatorfältet LED-indikator visas skarpaste när bästa tuning har uppnåtts.

4. Justera Volymkontroll för bekväm lyssning.

5. Vill du stänga av radion, vrid Power vredet till läge OFF.

1. Anslut antenn
Radion levereras med inbyggd AM antenn som bör tillräckligt för normal lyssning. För att
förbättra AM-mottagning, Du kan ansluta utomhus AM-antenn med AM-antenn terminal
(USA versionen).

2. Slå på radion genom att växla Power knappen till AM position.

3. Rotera Tuning för att välja önskad station. På AM, Indikatorfältet är märkt i kHz
(kilohertz). Indikatorfältet LED visas skarpaste när bästa trim har uppnåtts.

4. Rotera din radio för bästa mottagning.

5. Justera Volymkontroll för bekväm lyssning.

6. Att stänga av radion, slå på strömmen vredet till läge OFF.

Hörlurs användning
Hörlurs  användning med denna radio bör vara försedd med en 3,5 mm ingång plug. Sätt i
hörlurarna i uttaget märkt på baksidan av radion. När hörlurarna är inkopplade, det
högtalaren automatiskt kopplas bort.

AUX IN-uttaget
Anslut en stereo eller mono ljudkälla (som cd walkman) till denna input för att lyssna på ljud
programmet via högtalaren.

ANVÄND AM RADIO



REC OUT-uttag
Radion kan användas som en separat mottagare genom att ansluta denna ingång till Hi-Fi-
system (förstärkare) eller med detta att kunna spela in i svartvitt från ljud-program.

SPECIFIKATIONER

Frekvensbredd
FM 87,50 till 108 MHz
AM 520 - 1710 kHz
AC 120 V/60 Hz/25W eller AC 230 V/50 Hz/25W

Intern Antenn System
AM Inbyggd ferrit antenn
FM Inbyggd tråd antenn

Extern antenn terminal
AM antenn terminal (USA versionen)
FM F-type antenn terminal

Hörlursuttag:
3,5 mm dia. Stereo jack mono output
Output: 5mW + 5mW

Output Power: 7W 10% T.H.D. @ 100Hz



Aux in

3,5 mm dia. Stereo uttag.

Ingångskänslighet: IN 180mV Output 7W @ 100Hz

Ingångsimpedans: 47 kohm

REC OUT: Utimpedans: 2.2kohm

DC IN: 12V/1A mittstiftet positiv (driftspänning 9-14V)

Yttre diameter: 5.5mm

Inre diameter: 2,0 mm

Tillbehör

FM F-terminal antenn tråd

Nätkabel

F till PAL terminaladapter (Europeiska versionen)

Dimension: 240 (W) x 114 (H) x 169,5 (D) mm

Vikt: 2,35 kg.
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Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier

Var rädd om vår Natur

För mer information: www.avfallsverige.se


