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Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250
2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL

Przyciski
1. Wtyk słuchawek/anteny
Aby polepszyć odbiór pasma FM podczas używania głośnika, należy podpiąć słuchawki lub zewnętrzną antenę 
do wtyku słuchawek.

2. Regulacja głośności
Aby zwiększyć głośność należy przekręcić regulację głośności w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, a aby zmniejszyć głośność należy przekręcić regulację głośności w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara.

3. Wzmocnienie basów Deep Bass Boost
Wzmocnienie basów DBB zapewnia lepszą jakość  dźwięków o niższym rejestrze. Najlepszy efekt zostanie 
osiągnięty przy użyciu słuchawek. Aby włączyć wzmocnienie basów należ przesunąć przełącznik w lewą stronę. 
Aby je wyłączyć, należy przesunąć przełącznik w prawą stronę.

4. Przycisk zasilania
Włącza i wyłącza radio. Aby oszczędzać baterie, radio wyłączy się automatycznie po 90 minutach działania, a 
wyświetlacz pokaże ikonę czasomierza z 90 minutami. Można ponownie włączyć radio przyciskając przycisk 
zasilania.

 5. Przełącznik między słuchawkami a głośnikiem
Za pomocą tego przełącznika można wybrać jeden z dwóch trybów słuchania: przez wbudowany głośnik, lub 
przez słuchawki.
Aby używać głośnika: Ustawić przełącznik do pozycji SP.
Aby używać słuchawek
a. W trybie Stereo: Ustawić przełącznik do pozycji ST.  Jeśli stacja jest dostrojona w stereo, na wyświetlaczu 
pojawi się wskaźnik słuchawek ze skrótem ST.
b. W trybie Mono: Ustawić  przełącznik w pozycji MO.

6. Wyświetlacz LCD

7. Przycisk Pamięci/ Ustawień Zegara

8. Wybór pasma częstotliwości

9. Strojenie w górę/w dół – Tuning UP/DOWN

10. Przycisk My Favorites

11. Przełącznik blokady
Przełącznik blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu radia. Aby aktywizować funkcję blokady, należy 
przesunąć przełącznik blokady do góry. Kiedy blokada jest włączona, na wyświetlaczu pokazuje się ikona klucza. 
Aby wyłączyć funkcję, należy przesunąć przełącznik w dół.

12. Klips do paska
Wymienialny klips do paska znajduje się na tylnej stronie radia. Może zostać usunięty poprzez delikatne 
popchnięcie w miejscu środkowej zakładki klipsa, gdzie jest to zaznaczone, i przesunięcie klipsa w kierunku 



dolnej części radia. Można łatwo przyczepić klips paska wkładając jego górną część do odpowiednich otworów 
odbiornika i delikatne popychając w kierunku górnej części radia.

13. Komora baterii

Wyświetlacz LCD
A.  Ikona Stereo
B. Blokada
C. Ustawienia pamięci
D. Ulubiona stacja
E. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
F.  Częstotliwość i czas
G. Pasmo

 Instalacja baterii
1. Otworzyć pokrywę baterii na tylnej części radia przesuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałki.

2. Włożyć dwie baterie typu AA (UM-3), po jednej do każdej komory. Zamknąć pokrywę baterii.

3. Migająca litera 'E' pojawiająca się na wyświetlaczu LCD wskazuje na niski poziom baterii sygnalizując 

konieczność jej wymiany.

4. Wyłączyć radio i wymienić baterie w ciągu 3 minut, aby uniknąć zresetowania ustawień radia i ustawień 

zegara podczas wymiany baterii.

Strojenie radia

Antena
Przewód łączący słuchawki z radiem działa jak antena FM, kiedy jest wpięty do wtyku słuchawek. Przewód 
powinien być w jak najbardziej rozwinięty, aby zwiększyć odbiór pasma FM. Osobna antena kierunkowa 
wbudowana jest w radio do odbioru pasma AM. Aby otrzymać najlepszy odbiór pasma AM, konieczne może być 
obrócenie radia.



Strojenie wyszukujące
1. Włączyć radio naciskając przycisk On/Off.
2. Wybrać żądane pasmo przyciskając przycisk Band
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Tuning UP/Down przez ok. ½ sek. Radio rozpocznie wyszukiwanie następnego 
aktywnego sygnału stacji.
4. Powtarzać czynność tyle razy, ile będzie to konieczne.

Strojenie ręczne
1. Włączyć radio, wybrać żądane pasmo.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk Tuning Up/Down, aż zostanie znaleziona żądana częstotliwość.

Strojenie pamięci 
Aby dostroić stacje uprzednio zaprogramowane w pamięci.  Zob. poniższą instrukcję Ustawienia Pamięci, na 
temat programowania stacji w pamięci radia.
1. Włączyć radio.
2. Nacisnąć przycisk 'My Favorites', na wyświetlaczu pojawi się MY, wskazując, że funkcja jest włączona.
3. Nacisnąć regulację strojenia  (Tuning UP/DOWN) aby przywołać zaprogramowane w pamięci stacje.
4. Nacisnąć przycisk 'My favorites' aby wyłączyć strojenie pamięci.

Ustawienia Pamięci
1. Włączyć radio
2. Wybrać żądane pasmo przyciskając przycisk Band.
3. Dostroić do żądanej stacji używając strojenia ręcznego lub strojenia wyszukującego.
4. Nacisnąć przycisk pamięci i poprzez regulację strojenia (przyciski tuning UP/DOWN) wybrać pozycję pod którą 
ma zostać zapisana wybrana częstotliwość.
5. Nacisnąć ponownie przycisk pamięci, aby zakończyć jej konfigurację.

W sumie w radiu dostępnych jest 19 pozycji służących do zapisu częstotliwości wybranych stacji.

Ustawianie zegara
Radio posiada zegar, który będzie wyświetlać aktualny czas zawsze wtedy, kiedy radio jest wyłączone.

Aby ustawić zegar:
1. Wyłączyć radio
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMO/CLOCK, dopóki nie zaczną migać ustawienia godziny i dopóki znak 
dwukropka nie przestanie migać.
3. Wybrać godzinę przez naciskanie przycisku regulacji strojenia (tuning UP/DOWN), dopóki nie wyświetli się 
żądana godzina.
4. Nacisnąć ponownie przycisk MEMO/CLOCK, aby ustawić minuty.
5. Wskaźnik minut powinien teraz migać.  Naciskać przyciski regulacji strojenia (Tuning UP/DOWN), dopóki nie 
zostaną wyświetlone żądane minuty.
6. Ponownie nacisnąć przycisk MEMO/CLOCK, aby zakończyć konfigurację czasu.
7. Czas powinien wyświetlać się z cyklicznie migającym dwukropkiem.

Strojenie pasma AM
Dla krajów Ameryki Północnej i niektórych krajów Ameryki Południowej,  wartość pasma strojenia wynosi 10 
kHz. W innych krajach wartość pasma wynosi 9 kHz.

Aby zmienić wartość pasma AM, należy wykonać następujące czynności:



1. Zmienić wartość pasma strojenia AM z 9 kHz do 10 kHz. Kiedy radio jest wyłączone, należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk regulacji strojenia  Tuning UP, następnie przycisk zasilania on/off przez dłużej nić 3 sek. 
dopóki wyświetlacz nie pokaże 520 kHz wskazując, że wartość pasma AM została zmieniona na 10 kHz.
2. Zmienić wartość pasma strojenia AM z 10 kHz do 9 kHz. Kiedy radio jest wyłączone należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk regulacji strojenia Tuning Down, a następnie przycisk zasilania (power on/off) przez dłużej 
niż 3 sekundy, dopóki wyświetlacz nie pokaże 522 kHz wskazując, że wartość pasma AM została zmieniona na 
wartość 9 kHz.

Specyfikacje
Częstotliwość pasma
AM 522 – 1629 kHz
FM 87.50 – 108 MHz
Wejście słuchawek : 3,5 mm mini-jack , impedancja 16 omów (stereo)
Moc wyjścia:
60 mW (10% THD) przez wbudowany głośnik
Głośnik : średnica 1 3/8 cali, impedancja 4 omy.
Bieżące zużycie (wyjście głośnika):
AM 60 mA
FM 70 mA
Baterie : 3 V ( AA , UM-3 rozm. x 2 )
Wymiary ( szer./wys./gł. ) : 64/ 106,5/ 30 mm
Waga : 108 g ( bez baterii )
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