Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Használati útmutató, AM/FM (URH/KH) rádió
Rend.sz: 1295679, 1295677, 1295678

Kék háttérvilágítással a sávkijelzéshez
Felépítés és kezelőelemek:
1.
Hangszóró
2.
Teleszkóp antenna
3.
FM/AM/AUX (URH/KH/AUX) átkapcsoló
4.
Frekvencia tartományok:
5.
Frekvencia hangoló forgatógomb
6.
Hangerőszabályozó
7.
Szellőző nyílás
8.
AC IN (hálózati csatlakozó)
9.
Elemtartó rekesz
10.
AUX-IN (AUX bemenet)
Használati útmutató:
1.
Állítsa be a funkció átkapcsolót (3). A hangerőszabályozónak (6) MIN állásban kell lennie. Dugja be a hálózati dugót (8) egy megfelelő hálózati
dugaszoló aljzatba.
2.
Forgassa a funkció átkapcsolót (3) az FM (URH), AM (KH) vagy AUX állásba.
3.
Állítsa a hangerő szabályozót (6) a megfelelő helyzetbe és forgassa el a hangoló forgatógombot a kívánt adó beállításához.
4.
URH adók vételéhez húzza ki a teleszkóp antennát (2), és a hosszúságának valamint irányának változtatásával javíthatja a vételt.
5.
A középhullámú frekvenciák a beépített ferrit antennával foghatók és azon keresztül erősödnek.
6.
Állítsa a funkció átkapcsolót (3) AUX-ra. Csatlakoztatott lejátszáshoz.
Műszaki adatok:
Tápellátás: AC 230V Frekvencia tartományok:
FM (URH): 88-108 MHz
AM (KH): 540-1600 kHz Hangszóró: 5W, 8 ohm Hangszóró kimenő teljesítmény: 3 W Méret: 22,6 x 15,6x 13cm
Figyelem!
1.
Mielőtt a rádiót a tápellátáshoz csatlakoztatja, vizsgálja meg először, hogy a feszültségek megegyeznek-e.
2.
Ne helyezze el olyan helyeken a rádiót, ahol magas hőmérséklet és légnedvesség urakodik. Különösen ne tegye ki víznek vagy esőnek.
3.
Ne nyissa fel a hátsó borítást, mivel az elektromos áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.
4.
Ha a rádiót hosszabb ideig nem használja, a funkció kapcsolót állítsa OFF (ki) állásba és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK: DENVER ELECTRONICS A/S WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat, összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a
környezetre, amennyiben a hulladékot (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen.
Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt
jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek valamint az elemek és akkumulátorok nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal, elkülönítve kell őket
eltávolítani.
A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók
újrahasznosítás céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információkért tájékozódjon a környezetvédelmi hatóságnál vagy az
önkormányzatnál.
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