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BETJENINGSELEMENTER___________________
1 ON/OFF Tænd/sluk for apparatet.
VOL C Regulering af lydstyrken.
2 0

Tilslutningsbøsning for almindelige
stereohøretelefoner.

3	FM•BAND•MW
Skift mellem bølgeområderne FM (UKW) og
MW (mellembølge).
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4 TUNING Til indstilling af et radioprogram.
5 FM MHz Frekvensvisning.
MW kHz
6 Teleskopantenne til FM-modtagelse.
7	Batterirum.

FORBEREDELSER___________________________
1 T ag dækslet til batterirummet på apparatets bagside af.
2 S
 æt to batterier (type Mignon, 1,5 V, LR 06/
AM3/AA) i batterirummet. Sørg for at batteripolerne vender rigtigt (markeret i bunden af
rummet).

3 Skub dækslet til batterirummet på igen.

Bemaerk:
7 Tag batterierne ud af batterirummet, hvis apparatet ikke bruges i et længere tidsrum. Fjern
straks opbrugte batterier.
7 Batterier

hører ikke hjemme blandt det almindelige husholdningsaffald. Det gælder også
for batterier, der ikke indeholder tungmetaller. Sørg for at bortskaffe de brugte batterier
på en miljømæssig rigtig måde ved f.eks. at
aflevere dem i de dertil beregnede indsamlingsbeholdere. Informér dig om de gældende
lovbestemmelser.
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RADIOFUNKTION_________________________
1 T ænd for apparatet med »ON/OFF« ved at
dreje drejeknappen mod venstre.
2 Slut evt. høretelefoner til bøsningen »0«.
3 Regulér lydstyrken med »VOL C«.
4 V
 ælg bølgeområde FM eller MW med
»FM•BAND•MW«.
– Til MW-modtagelse er apparatet udstyret med
en indbygget antenne. Drej apparatet for at
rette antennen ind.
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5 Indstil radioprogrammet med »TUNING«.
6 S
 luk for apparatet med »ON/OFF« ved at dreje drejeknappen mod højre.

GENERELT_________________________________
Stereohøretelefonernes lydstyrke
For høj lydstyrke kan være til fare for dig selv og
andre i trafikken. Vælg derfor altid en lydstyrke,
så du stadig kan høre lyde fra omgivelserne (horn,
udrykningskøretøjer osv.).
Vedligeholdelse
Brug ingen rengøringsmidler, da disse kan beskadige kabinettet. Rengør apparatet med et rent,
fugtigt vaskeskind.
Sikkerhed
Dette apparat er beregnet til gengivelse
af lydsignaler. Enhver anden anvendelse
er udtrykkeligt forbudt. Beskyt apparatet
mod fugt (dråber, vandstænk). Apparatet
må ikke åbnes.

Garantien gælder ikke for skader, der er opstået
som et resultat af usagkyndige indgreb.
Typeskiltet er placeret på radioens bagside.
Dette apparat er radiostøjdæmpet i henhold til de
gældende EU-direktiver. Dette produkt opfylder de
europæiske direktiver 2004/108/EC.
Tekniske data
Batterier: 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.
Frekvensområde:
FM 87,5 – 108 MHz, MW 526,5 – 1606,5 kHz.
Udgangseffekt: 100 mW.
Dimensioner: 72 x 123 x 34 mm.
Vægt: 170 gr.
Ret til tekniske og optiske ændringer forbeholdes.
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