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КОНТРОЛЕРИ______________________________
1 ON/OFF Включва и изключва устройството;
VOL C Регулира звука.
2 0

 ак за стандартни стерео слушалЖ
ки.

3 FM•BAND•MW
Избира честотни вълни FM (VHF) и MW
(средни вълни).
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4 TUNING За туниране на радиостанция.
5 FM MHz Дисплей за честотата.
MW kHz
6 Т елескопична антена за приемане на FM сигнали.
7 Отделение за батерии.

ПОДГОТОВКА_____________________________
1 Свалете капака на батерийното отделение отзад на уреда.
2 П
 оставете 2 батерии (микро тип, 1.5 V, LR 06/
AM3/AA) в отделението за батерии. Поляритетът на батерията е според маркировката на
дъното на отделението.

Забележка:
7 Ако няма да използвате устройството продължителен период от време, извадете
батериите от отделението. Извадете незабавно изтощените батерии.
7 Батерии,

включително и тези, които не
съдържат тежки метали, не бива да бъдат
изхвърляни с битовите отпадъци. Моля, изхвърлете батериите по природосъобразен
начин. Следвайте законовите разпоредби,
които са в сила във вашия район.

3 Плъзнете обратно капака на батерийното
отделение.
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РЕЖИМ РАДИО____________________________
1 Завъртете »ON/OFF« наляво за да включите
устройството.

5 Използвайте »TUNING« за да тунирате станция.

2 Можете да свържете слушалките към вход
»0«.

6 Завъртете »ON/OFF« надясно за да изключите устройството.

3 Настройте звука като използвате »VOL C«.
4 Използвайте »FM•BAND•MW« за да изберете честотните вълни (FM или MW).
– Радиото има вградена антена за MW приемане. Завъртете устройството за да насочите антената.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
Сила на звука на стерео слушалките
Прекомерната сила на звука може да бъде опасна за вас и за другите участници в движението.
Слушайте при такава сила на звука, която да ви
позволява да чуете външни шумове като клаксони, линейки и полицейски коли.
Почистване
Не използвайте никакви почистващи вещества,
тъй като те могат да повредят корпуса. Почистете
устройството с чист влажен кожен парцал.
Безопасност
Уредът е предназначен за възпоизвеждане на аудио сигнали. Всякаква
друга употреба е изрично забранена.
Устройството трябва да е защитено от
влага (стичаща се вода и пръски). Никога не
отваряйте корпуса на устройството.

Производителят не носи отговорност за повреди,
настъпили в резултат на неправилно боравене.
Табелката с данни се намира отзад на уреда.
Устройството е с подтискане на шума, съгласно
действащите директиви на ЕС. Този продукт отговаря на европейска директива 2004/108/EC.
Технически данни
Батерии: 2 x 1.5V, LR 06/AM3/AA.
Приемен обхват:
FM  87.5 – 108 MHz, MW 526.5 – 1606.5 kHz.
Мощност: 100 mW.
Размери: 72 x 123 x 34 мм.
Тегло: 170 г.
Правото на промени в техническите  и оптическите части е запазено.
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