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KONTROLLERE______________________________
1 ON/OFF Slår apparatet på og av;
VOL C Justerer volumet.
2 0

 ontakt til stereo-hodetelefoner som
K
er tilgjengelige i handelen.

3 FM•BAND•MW
Velger FM- (VHF) og MW- (mellombølge-) frekvensbånd.
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4 TUNING For innstilling til en radiokanal.
5 FM MHz Frekvensvisning.
MW kHz
6 Teleskopisk antenne til FM-mottak.
7 Batteri-seksjon.

KLARGJØRING_____________________________
1 Ta av batteriseksjons-dekselet på baksiden av
enheten.
2 S
 ett inn to batterier (av mikrotypen, 1.5 V, LR
06/AM3/AA) i batteriseksjonen. Kontroller at
batteriets polaritet er som merket i bunnen av
seksjonen.

Merk:
7 Hvis du ikke kommer til å bruke enheten på
en lengre periode, ta da batteriene ut av batteriseksjonen. Fjern et flatt batteri umiddelbart.
7 Batterier,

også slike som er frie for tungmetaller, får ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes på
miljøvennlig vis. Sjekk hvilke regler som gjelder i ditt område (land).

3 Skyv batteriseksjons-dekselet tilbake igjen.
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RADIOMODUS______________________________
1 Vri »ON/OFF« mot venstre for å slå på enheten.
2 Du kan koble hodetelefonene til »0« kontakten.
3 Juster volumet ved hjelp av  »VOL C«.
4 Benytt »FM•BAND•MW« for å velge frekvensbånd (FM eller MW).
– Radioen har en innebygd stang-antenne til
MW-mottak. Vri på enheten slik at antennen
rettes mot signalet.
5 Bruk »TUNING« for å stille inn på en kanal.
6 Vri »ON/OFF« mot høyre for å slå av enheten.
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GENERELL INFORMASJON___________________
Stereo-hodetelefon-volum
Å ha lyden på på et svært høyt volum kan være
skadelig for deg og andre som bruker veien. Ha
lyden på på et volum som gjør det mulig for deg å
høre lyder utendørs, slik som bilhorn, utrykningskjøretøy og politibiler.
Rengjøring
Ikke bruk noen rengjøringsmidler, da dette kan
skade kabinettet. Rengjør apparatet ved hjelp av en
ren, fuktig skinnklut.
Sikkerhet
Dette apparatet er laget til avspilling av
lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt
forbudt. Beskytt enheten mot fuktighet
(drypp eller vannsprut). Ikke åpne enhetskabinettet. Produsenten godtar ingen garantikrav for
skader som oppstår som følge av feilhåndtering.

Typeskiltet er plassert bak på apparatet.
Denne enheten er støy-begrenset i henhold til
gjeldende EU-direktiver. Dette produktet oppfyller
EU-direktivene 2004/108/EC.
Tekniske data
Batterier: 2 x 1.5V, LR 06/AM3/AA.
Mottaks-utstrekning:
FM  87.5 – 108 MHz, MW 526.5 – 1606.5 kHz.
Utgang: 100 mW.
Mål : 72 x 123 x 34 mm.
Vekt: 170 g.
Tekniske og optiske endringer forbeholdt.

NORSK 37

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

