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1. Rendeltetésszerű használat 

 
 
 

Változat: 
04/05 

nem használják, hogy a kifolyt elemek okozta 
meghibásodásokat elkerülje. Ha a kifolyott vagy sérült 
elemek bőrrel érintkeznek, sérüléseket okozhatnak. 
Ezért viseljen ilyenkor megfelelő védőkesztyűt. Ne 
hagyja az elemeket szanaszét heverni, így minimalizálja 
annak az esélyét, hogy azokat gyermekek vagy 
háziállatok lenyelhessék. 
Soha ne nyissa fel az elemeket. Az elemet semmi esetre 
se szabad rövidre zárni, tűzbe 

Az "Úszó kacsa KH/URH rádió" egy fröccsenő víz ellen védett KH/URH 
rádió. Ne merítse a készüléket vízbe. A készüléket csak nem 
újratölthető mikroelemekkel működtesse. 
A fentiektől eltérő más alkalmazás nem engedélyezett. Az a készülék 
károsodásához és így olyan kockázatokhoz vezethet mint a rövidzárlat, 
tűz, elektromos áramütés stb. 
Ne módosítsa vagy cserélje a termék alkatrészeit. 
Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat. 

 
 

2. Biztonsági tudnivalók 

Nem vállalunk felelősséget az olyan tulajdonban 
keletkezett károkért vagy személyek sérüléseiért, 
amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy a használati 
útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek. 
Ebben az esetben érvényét veszti a garancia. 
Egy háromszögben található felkiáltójel a fontos 
működtetési tudnivalókat jelzi a használati 
útmutatóban. Olvassa el gondosan a használati 
útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezi.  
Fontos információkat tartalmaz a készülék 
üzemeltetésével kapcsolatban. 

 
• A készülék jogosulatlan átépítése és/vagy módosítása biztonsági  

és CE engedély szempontjából nem megengedett. 
• A termék  nem játékszer.  Tárolja úgy, hogy gyerekek ne 

férhessenek hozzá.  
• Soha ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni. A 

műanyag fóliák vagy tasakok, sztiropor habanyag stb. veszélyes 
játékok gyermekek számára. 

• Karbantartási- és szerelési munkálatokat csak szakember végezhet 
a terméken. 

• Ha további kérdései lennének, amikre nem talál választ a 
használati útmutatóban, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz 
vagy más szakemberhez. 

 
 

3. Használat 

Ez a termék csak fröccsenő víz ellen védett. Óvja meg 
a terméket erős vízsugártól, sós víztől. Ne merítse a 
készüléket vízbe. 

 
• Forgassa el a fejét jobbra a készülék bekapcsolásához és a 

hangerő növeléséhez. Forgassa el a fejet az ellenkező irányba a 
hangerő csökkentéséhez és a készülék kikapcsolásához. Egy 
kattanó hanggal történik meg a készülék be- és kikapcsolása. 

• A kacsa farkának mozgatásával történik meg az átviteli frekvencia 
beállítása az AM/KH 540 – 1600 kHz és az FM/URH 88 – 108 MHz 
frekvenciatartományokban. 

• A bal szárny megnyomásával válthat át AM (KH - középhullám) és 
FM (URH - ultrarövid hullám) között. 

 
 

4. Ápolás 

Az elemek behelyezése és cseréje 
Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne 
férhessenek hozzájuk.  Elemek behelyezésekor 
ügyeljen a helyes polaritásra! Vegye ki az elemeket, 
ha a készüléket hosszabb ideig 

dobni vagy kisütni.   Robbanásveszély áll fenn.  
 

1. Oldja meg az elemtartó fedél 
csavarjait. 

2. Helyezzen be 3 db alkáli 
mikroelemet (AAA/UM-3) helyes 
polaritással. 

3. Helyezze vissza az eredeti 
helyzetébe az elemtartó fedelét úgy, 
hogy a fedélen található pont a ház 
pontjával 
találkozzon. Ezután húzza meg a csavarokat. 

4. Ahhoz, hogy az elemek hosszú élettartamát garantálja, csak alkáli 
elemeket használjon. 

 
Tisztítás 
A készüléket csak nedves és antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne 
használjon erős tisztítószert vagy súrolószert. 

 
 

5. Eltávolítás 

5.1 Általános tudnivalók 
A készüléket a törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

 
5.2 A használt elemek és akkuk eltávolítása! 
A felhasználót a törvény (elemekre vonatkozó törvény) arra kötelezi, 
hogy a használt elemeket leadja. Tilos az elemeket a háztartási 
hulladékkal együtt eltávolítani! 

 
A veszélyes anyagokat tartalmazó elemek/akkuk a 
következő szimbólummal vannak jelölve. Ez azt jelzi, 
hogy nem engedélyezett a háztartási hulladék közé 
történő eltávolítása. Az adott nehézfémek vegyjelei: Cd = 
kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. 
Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a 
helyi gyűjtőállomásokon és minden olyan üzletben, ahol 
elemeket/akkukat árusítanak. 

 
Tartsa be a törvényi előításokat és figyeljen a környezetvédelemre! 

 
 

6. Műszaki adatok 

Ezt a használati útmutatót a Conrad Electronic GmbH bocsátotta ki. Klaus-Conrad-
Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany. 

A használati útmutató  a nyom tatá s időpontj ában aktuál is összes műszaki a datot 
tartalmazza. Fenntartjuk a jogot, hogy a készülék műszaki adat ait vagy kivitelét 
megváltoztassuk. 

© Copyright 2005 Conrad Electronic GmbH. 
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Méret: UM-4 vagy 

AAA (1,5 V) 
 

Méret: UM-4 vagy 
AAA (1,5 V) 

 
Méret:  UM-4 vagy 

AAA (1,5 V) 
Egyenáram: DC 1,5 x 3 R03/LR03 

  

Üzemi feszültség 4,5 V 3 db mikroelemmel 
Energiafogyasztás 0,45 W 
Frekvenciasáv AM/KH  : 540-1600 kHz 

FM/URH : 88-108 MHz 
Kimenőteljesítmény 180 mW RMS 
IP védelem IP X4 


