Popis a ovládací prvky

Koupelnové rádio do sprchy H-201

Obj. č.: 34 23 98

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup koupelnového rádia do sprchy Sangean H-201.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky
•
•
•

Koupelnové rádio do sprchy
Poutko na ruku
Návod k obsluze

Vlastnosti a funkce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vestavěná anténa AM/FN pro lepší příjem
10 předvoleb (5 v každém vlnovém pásmu)
Vodotěsnost podle JIS7
Automatické vyhledávání stanic
Velký a přehledný LCD displej
Snadno nastavitelný držák a možnost zavěšení
Indikátor stavu baterií
Hodiny
Nastavitelný časovač vypnutí
Nastavitelný odpočet času
Nouzové LED světlo
Bzučák
Vodotěsný reproduktor (3 palce)

1. LCD Displej
2. Předvolby stanic (předvolba č. 3 slouží také k
změně kroku ladění – Step/Preset)
3. Odpočet času
4. Zap. / Vyp.
5. Tlačítko nastavení pásma a času
6. Ovladač ladění
7. Ovladač hlasitosti
8. Reproduktor
9. Zdířka připojení napájení

10. Kroužek k zavěšení
11. Bzučák
12. Tlačítko svítilny
13. Svítilna
14. Rukojeť
15. Úchyt držáku
16. Schránky baterií
17. Prostor antény

Zobrazení na displeji
A.
B.
C.
D.
E.

Stav baterií
Úroveň hlasitosti
Stav automatického vypnutí
Odpočet času
Číslo místa v paměti a zobrazení
sekund
F. Čas a kmitočet
G. Indikátor vlnového pásma

Vložení baterií
1. Položte rádio přední částí dolů na
nějaký měkký povrch.
2. Odstraňte úchyt, jak ukazuje níže
uvedený obrázek, a zvedněte kryt
schránky baterií.
3. Vložte do schránky 2 baterie velké mono.
4. Kryt schránky vraťte na místo.
5. Snížený výkon, rušení nebo zadrhávání, to všechno jsou příznaky slabých baterií, které je potřeba
vyměnit. Baterie se musí vyměnit, když se na displeji zobrazí „E“ a začne blikat symbol baterie.
6. Pokud se rádio nebude delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Použití napájecího adaptéru
1. Odstraňte gumový kryt zdířky napájení na levé straně rádia.
2. Vložte do zdířky konektor napájecího adaptéru.
3. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Vždy, když se používá napájecí adaptér,
napájení bateriemi se automaticky deaktivuje.
Pokud se rádio nepoužívá, napájecí adaptér odpojte od síťové zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte ve sprše napájecí adaptér, ale jen baterie.

Nastavení hodin
1. Hodiny začnou běžet, když se do rádia vloží baterie nebo když se rádio připojí k elektrické síti.
Na displeji se zobrazí „- : - - „.
2. Čas lze nastavit, když je rádio ve vypnutém stavu.
3. Stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko pro nastavení času (Time Set)
, dokud se neozve
pípnutí a na displeji nezačne blikat číslice nastavení hodiny.
4. Stisknutím tlačítka ladění nahoru a dolů nastavte požadovanou hodinu.
5. Stiskněte znovu tlačítko pro nastavení času, dokud nezačne blikat číslice nastavení minut.
6. Stisknutím tlačítka ladění nahoru a dolů nastavte požadovanou minutu.
7. Nakonec tlačítkem pro nastavení času potvrďte a ukončete nastavení.
Začne blikat ukazatel sekund.

Obsluha
Stanice na rádiu můžete naladit třemi způsoby: manuálně, automaticky a volbou některé z předvoleb.

Manuální ladění

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

1. Stisknutím tlačítka Zap. / Vyp. zapněte rádio.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka pásma (Band) vyberte požadované vlnové pásmo.
V případě, že chcete používat pásmo FM, vytáhněte drát antény z prostoru v schránce baterií
a roztáhněte ho na plnou délku. Při poslechu stanic na středních vlnách (AM) otáčejte rádiem,
až dosáhnete nejlepšího příjmu.
3. Jedním stiskem tlačítka ladění nahoru nebo dolů měníte kmitočet v následujících krocích:
a) FM: 100 nebo 200 kHz (verze pro USA); 50 nebo 100 kHz (standardní verze)
b) AM (SV): 9 nebo 10 kHz
4. Pokud se dosáhne konce vlnového pásma, rádio bude pokračovat v ladění znovu od opačného
konce.
5. Tlačítky hlasitosti nahoru a dolů nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
6. Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte znovu tlačítko Zap. / Vyp. a displej zhasne.

Stanice na předvolbách
Ukládání stanic do paměti
V každém vlnovém pásmu je možné uložit na předvolby 5 stanic.
1. Stisknutí tlačítka Zap. / Vyp. zapněte rádio.
2. Jenou z výše popsaných metod nalaďte požadovanou stanici.
3. Stiskněte a podržte tlačítko požadované předvolby, dokud neuslyšíte pípnutí (déle než 2 sekundy)
a stanice, kterou právě posloucháte, se uloží na zvolenou předvolbu.
4. Opakujte tento postup pro uložení dalších stanic na zbývající předvolby.
5. Stanici, která je uložena na předvolbě, můžete přepsat, když na dané místo uložíte novou stanici.
Vyvolání uložené stanice
1. Stisknutí tlačítka Zap. / Vyp. zapněte rádio.
2. Stisknutím tlačítka vlnového pásma vyberte požadované pásmo.
3. Stiskněte krátce tlačítko požadované předvolby a na displeji se objeví číslo předvolby a kmitočet
poslouchané stanice.

Změna kroku ladění

Rukojeť

V Evropě a v ostatních částech světa se používá jako krok ladění na středních vlnách (AM) 9 kHz
a v Americe 10 kHz.
V pásmu FM lze krok ladění nastavit buď na 50, nebo na 100 kHz (standardní verze) a na 100
nebo 200 kHz (USA).
Při změně kroku ladění postupujte následujícím způsobem:
1. Ubezpečte se, rádio je ve vypnutém stavu.
2. Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko pro změnu krokování Step/Preset a na displeji se objeví
aktuálně používaný krok ladění. Držte tlačítko předvolby č. 3 dalších 7 sekund. Z rádia se ozve
pípnutí a na displeji začne blikat FM a aktuálně používaný krok ladění.
3. Pro změnu krokování stiskněte tlačítko ladění nahoru nebo dolů.
4. Stiskněte tlačítko předvolby č. 3 (Step/Preset), aby se zobrazil krok ladění v pásmu středních vln
(AM). Na displeji se objeví AM a aktuálně používaný krok ladění.
5. Pro změnu krokování v pásmu středních vln stiskněte tlačítko ladění nahoru nebo dolů.
6. Nakonec stisknutím tlačítka předvolby č. 3 nastavení dokončete.

Pomocí univerzální rukojeti můžete rádio někam zavěsit nebo ho přenášet, pokud se nepoužívá
v koupelně.

Držák
Přiložený držák můžete pomocí oboustranné lepicí pásky nainstalovat na stěnu a použít ho k zavěšení
rádia.

Funkce automatického vypnutí
Časovač vypnutí automaticky vypíná rádio po uplynutí nastaveného času.
1. Stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp. a na displeji se bude střídavě zobrazovat nastavení
dostupných časů automatického vypnutí v pořadí 50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 60 – 50 minut. Když se
na displeji objeví požadovaný čas vypnutí, tlačítko uvolněte. Na displeji se objeví AUTO OFF
a rádio bude přehrávat naposled naladěnou stanici.
2. Pro zrušení funkce automatického vypnutí stiskněte znovu tlačítko Zap. / Vyp. a nápis AUTO OFF
se z displeje ztratí a rádio se vypne.

Odpočet času
Odpočet času můžete nastavit, když je rádio zapnuto nebo vypnuto. Stiskněte tlačítko přesýpacích
hodin
. Na displeji se objeví symbol
a bude blikat naposled nastavený časový odpočet.
Stisknutím tlačítka ladění nahoru nebo dolů vyberte čas odpočtu a znovu stiskněte tlačítko
přesýpacích hodin, aby se nastavení dokončilo. Hodiny začnou odpočítávat čas (pokud je rádio
vypnuto). Pokud se dosáhne nastavený čas, bude znít po dobu 3 minut bzučák. Pro vypnutí bzučáku
tiskněte tlačítko Zap. / Vyp.
Chcete-li časovač vypnout dříve, než uplyne nastavený čas, jednoduše stiskněte a uvolněte tlačítko
přesýpacích hodin a symbol

se z displeje ztratí.

Nastavený čas můžete také uložit do paměti, když dlouze stiskněte tlačítko předvolby 1 – 5 (jako při
ukládání stanice na předvolbu) a poté si ho v případě potřeby vyvolat. Například si můžete uložit na
předvolbu 1 nastavení odpočtu na 10 minut a na předvolbu 2 načasování 20 minut. Pokud pak
potřebujete nastavit odpočet času, stiskněte krátce předvolbu 1 pro nastavení 10 minut,
nebo předvolbu 2 pro nastavení 20 minut.

Podsvícení displeje se aktivuje automaticky asi na 15 sekund po každém stisku libovolného tlačítka.

Alarm
Pokud chcete alarm aktivovat, stiskněte a uvolněte tlačítko
vypnete.

Poutko na ruku
Přiložené poutko na ruku můžete použít k přenášení rádia, když ho nepoužíváte v koupelně.

Podsvícení displeje

. Dalším stiskem tlačítka bzučák

Svítilna
Svítilnu zapnete krátkým tiskem tlačítka svítilny (12).
Pozn.: Svítilna se nevypíná automaticky. Pokud ji chcete vypnout, stiskněte znovu tlačítko svítilny.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Technické údaje

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do koupelnového
rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Napájení:
Napájení
ze
sítě
pomocí
napájecího adaptéru (není součástí
dodávky)
Napájení bateriemi:
Životnost baterií

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Rozsah příjmu:
Reproduktor:
Anténa:
Rozměry (V x Š x H):
Hmotnost:

Vstup: 230 V AC, 50 Hz nebo 120 V, 60 Hz
Výstup: 3 V DC, 300 mA
2x velké mono
Přibližně 120 hodin (při poslechu rádia 4 hod. denně
a při normální hlasitosti, alkalické baterie)
SV (AM) 522 - 1629 kHz, nebo 520 – 1710 kHz
FM 87,50 - 108,0 MHz
S plným rozsahem, 3 palce, vodotěsný
Drátová FM anténa
AM – feritová tyč
140 x 235 x 56 mm
866 g

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Záruka
Recyklace

Na koupelnové rádio Sangean H-201 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
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