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Bruksanvisning

CAUTION
  RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT OPEN !

VARNING !

UTSÄTT EJ APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN
 FÖR BRAND ELLER KORTSLUTNING ÄR STOR.

DENNA BLIXTSYMBOL
ÄR EN VARNINGS-
SYMBOL FÖR ATT
VARNA OM ATT APPA-
RATEN ÄR STRÖMFÖ-
RANDE
INVÄNDIGT.

VARNING: ÖPPNA EJ
APPARATEN
DÅ RISK FÖR ELSTÖTAR ÄR
STOR.
KONTAKTA EN
SERVICEVERKSTAD
OM INGREPP BEHÖVS
GÖRAS.

DENNA SYMBOL
MARKERAR ATT DET
ÄR VIKTIGT ATT
FÖLJA ANVISNINGARNA
FÖR DENNA APPARAT.
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  Säkerhetsföreskrifter
1. Läs denna bruksanvsining innan användning.

2. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

3. Följ noggrannt alla varningar.

4. Följ alla anvisningar för korrekt användning.

5. Använd aldrig apparaten nära vatten.

6. Rengör för endast ske med en mjuk torr trasa.

7. Se till att apparaten får ordentligt med luft, täck aldrig apparaten
     med tex. en filt.

8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element.

9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell.
     Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning.

10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man
       trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara.
       Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående.

11. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren.

12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer
       att användas under en längre period.

13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad.
       Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om
       apparaten utsätts för regn, fukt.

14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli
       strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt.

15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida.

16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex.
       diskbänken, toaletten, swimmingpoolen.
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   Egenskaper
1. AM/FM 2 band.

2. Träkabinett tillverkat av MDF i äkta körsbär, valnöt eller andra
     liknande träslag.

3. Mjuk och exakt tuning.

4. Vridknappar för tuning och volymkontroll.

5. Tuning LED indikator.

6. Löstagbar nätsladd.

7. Hörlursuttag (3,5mm)

8. REC uttag för att tex. använda apparaten som en extern radio för
     hemstereon eller för att spela in radioprogram (3,5mm)

9. AUX ingång för anslutning av tex. en bärbar CD-spelare (3,5mm)

10. 3 tums, 7 watts bredbandshögtalare.

11. Dynamisk Bas återgivning för extra kraftig bas.

12. Anslutning av extern FM-antenn (F-kontakt)

13. Omkopplare mellan extern/inbyggd FM-antenn.

14. 9-14 volts DC-uttag för anslutning till tex. bil, båt, husvagn m.m
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  Egenskaper



4

  Kontroller
     Strömknapp samt omkopplare AM/FM.
     Volymkontroll
     Högtalare
     Frekvensskala
     Frekvensmarkör
     Tuningknapp
     Anslutning för nätsladd
     12 V DC-uttag
     Hörlursuttag (3,5mm)
     REC utgång (3,5mm)
     AUX ingång (3,5mm)
     Extern/inbyggd antennomkopplare
     Anslutning för extern antenn (F-kontakt)
     Anslutning för extern AM-antenn (endast USA versionen)
     Tuning LED indikator

  Strömförsörjning
220 V anslutning

Innan du ansluter nätsladden bör du kontrollera att uttaget är på
220/230 V.
Anslut sedan kontakten till uttaget på apparaten och sedan till
vägguttaget.

12 V anslutning

Du kan också strömförsörja apparaten med 12 V, tex. i bilen, båten.
Du kan även driva apparaten med en batterieliminator på 12 V
och 1 A.
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  Att lyssna på FM radio
1. Anslut den externa FM-antennen.
    Radion har en inbyggd AM/FM antenn. För att få maximal
    antennsignal så kan du ansluta medföljande FM-antenn.
    Anslut antennen i uttaget med f-kontakt och flytta sedan antennen
    för bästa mottagning.

    En utomhusantenn med en 75 ohms kabel kan också anslutas till
    uttaget (medföljer ej) Kom ihåg att ställa omkopplaren i rätt läge
    beroendes på om du vill använda den inbyggda antennen,
    medföljande antenn eller en utomhusantenn.

2. Sätt på apparaten genom att vrida strömknappen till FM-läget.

3. Skruva på Tuning-knappen för att välja önskad station.
    På FM-bandet är frekvensskalan märkt i MHz (megahertz).
    Frekvensmarkören lyser kraftigast när en stark signal tas emot.

4. Justera volymen för komfortabel lyssning.

5. För att stänga av apparaten så vrider du strömknappen till
    OFF-läget.

  Att lyssna på AM radio
1. Radion har en inbyggd AM-antenn vilket skall räcka till för
    normal lyssning.

2. Sätt på apparaten genom att vrida strömknappen till AM-läget.

3. Skruva på Tuning-knappen för att välja önskad station.
    På AM-bandet är frekvensskalan märkt i kHz (kilohertz).
    Frekvensmarkören lyser kraftigast när en starkt signal tas emot.

4. Rotera apparaten för bästa mottagning.

5. Justera volymen för komfortabel lyssning.

6. För att stänga av apparaten så vrider du strömknappen till
    OFF-läget.
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  Att lyssna med hörlur
På apparatens baksida finns ett 3,5mm hörlursuttag.
Anslut ett par hörlurar till uttaget märkt     .
När du ansluter hörlurarna så kopplas dom inbyggda högtalarna
ur automatiskt.

   AUX-ingången
Till AUX-ingången så kan du ansluta tex.
en bärbar CD-spelare eller liknande apparater.
Till detta använder du oftast en kabel med en 3,5mm stereo hane
(AUX-ingången) i ena änden och 2 RCA hanar (till utgången på
CD-spelaren) i den andra.

  REC-utgången
Du kan använda radion som en separat radiodel till
din hemmastereo.
Till detta använder du oftast en kabel med en 3,5mm stereo hane
(REC-utgången) i ena änden och 2 RCA hanar (till ingången på
hemmastereon) i den andra.
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  Specifikationer
Frekvensområde:
FM  87.50 - 108 MHz
AM     520 - 1710 kHz

Strömanslutning: AC 120 V/60 Hz/25 W eller AC 230 V/50 Hz/25 W

Den inbyggda antennen:
AM inbyggd ferrit antenn
FM inbyggd trådantenn

Den externa antenningången:
AM antenn terminal (endast USA versionen)
FM F-kontakt terminal

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

Hörlursuttag: 3,5mm stereo, 5mW + 5mW

AUX-ingången: 3,5mm stereo
Känslighet in: In 150mV, Ut 7W@ 100Hz
Impedans in: 47 Kohm

REC-utgången: impedans ut: 2.2 Kohm

DC: 12 V /1 A mittstift positiv (funktionsspänning 9-14 V)

Tillbehör:
FM-antenn
Nätsladd 230 V
Adapter F>IEC (endast Europa versionen)

Mått: Bredd: 240mm, Höjd: 114mm, Djup: 169.5mm

Vikt: 2.35 kg
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