Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM rádia Denver TR-61.
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.

FM rádio TR-61

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky
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Reproduktor
Teleskopická anténa
Přepínač FM/AM/AUX
Rozsahy kmitočtů
Ovladač ladění
Ovladač hlasitosti
Větrací otvor
Schránka baterií
AUX IN

Obsluha
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1. Ovladač hlasitosti (6) otočte na minimum, nastavte ovladač (3) a poté zapojte zástrčku
napájecího kabelu do vhodné síťové zásuvky.
2. Ovladač funkcí (3) nastavte do požadované polohy FM, AM, nebo AUX.
3. Ovladačem hlasitosti nastavte vhodnou úroveň hlasitosti a otáčením knoflíku ladění nalaďte
požadovanou stanici.
4. Pokud chcete poslouchat FM stanici, vytáhněte teleskopickou anténu (2) a změnou nastavení
směru, úhlu a délky antény si zajistěte co nejlepší příjem.
5. Při příjmu AM stanic se používá interní magnetická anténa a zlepšení příjmu můžete dosáhnout
otáčením rádia.
6. Pro připojení externího zdroje zvuku otočte přepínač funkcí (3) do polohy AUX a konektor
např. MP3 přehrávače připojte do zdířky AUX IN.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do FM 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 nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
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.

Obj. č.: 129 56 79

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 povrch a pouzdro rádia. Pokud nebudete rádio delší čas používat, nastavte ovladač
(3) do polohy OFF a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Recyklace
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!

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!

Technické údaje
Provozní napětí:
Rozsah kmitočtů:
Reproduktor:
Výkon reproduktoru:
Rozměry:
Hmotnost:

230 V AC nebo baterie
FM 87,5 – 108 MHz; AM: 540 – 1600 kHz
5 W, 8 Ω
3W
22,6 x 15,6 x 13 cm
990 g

Záruka
Na FM rádio Denver TR-61 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.
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