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FUNKCIJE_ _________________________________
1 ON/OFF Vklop in izklop naprave;
VOL C Nastavi glasnost.
2 0

V
 tič za priložene stereo slušalke, ki
so dobijo v prodaji.

3 FM•BAND•MW
Izbere med frekvenčnimi pasovi FM (VHF) in
MW (srednji val).
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4 TUNING Za uglaševanje na radijsko postajo.
5 FM MHz Prikaz frekvence.
MW kHz
6 Teleskopska antena za sprejem FM.
7 Pokrov predalčka baterij.

PRIPRAVA__________________________________
1 Odstranite pokrov predalčka za baterije na zadnji strani naprave.
2 V
 predalček za baterije vstavite dve bateriji (tipa
mikro, 1,5 V, LR 06/AM3/AA. Prepričajte se,
da polariteta baterije ustreza oznakam na dnu
predalčka.

Opomba:
7 Če naprave ne boste uporabljali dlje časa,
odstranite baterije iz predalčka. Prazno baterijo nemudoma odstranite.
7 Baterije,

vključno s tistimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ni dovoljeno odstraniti z gospodinjskimi odpadki. Baterije odstranite na okolju
prijazen način. Upoštevajte zakonske predpise, ki veljajo za vašo okolico.

3 Pokrov predalčka baterij ponovno pritisnite navznoter.
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RADIJSKI NAČIN____________________________
1 Za vklop naprave obrnite ON/OFF« v levo.
2 Slušalke lahko priključite na vtičnico »0«.
3 Glasnost nastavite z »VOL C«.
4 Za izbiro frekvenčnega pasu (FM ali MW) uporabite »FM•BAND•MW«.
– Radio ima vgrajeno palično anteno za sprejem MW. Obrnite napravo, da uravnate anteno.
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5 Za uglaševanje do postaje uporabite
»TUNING«.
6 Za izklop naprave obrnite »ON/OFF« v desno.

SPLOŠNE INFORMACIJE_ ____________________
Glasnost stereo slušalk
Prekomerna glasnost je lahko nevarna za vas in
ostale udeležence v prometu. Poslušajte ob glasnosti, ki vam omogoča, da slišite tudi zunanji hrup, kot
so hupe, reševalna vozila in policijski avtomobili.
Čiščenje
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo ohišje. Napravo čistite s čisto in vlažno
usnjeno krpo.
Varnost
Ta naprava je namenjena za predvajanje
zvočnih signalov. Uporaba v drugačne
namene je izrecno prepovedana.  Ščitite
napravo pred vlago (kapljajoča ali razpršena voda). Nikoli ne odpirajte ohišja naprave.  
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe
zaradi nepravilnega ravnanja.

Tipska ploščica se nahaja na hrbtni strani naprave.
Ta naprava preprečuje hrup v skladu z veljavnimi
direktivami ES. Izdelek izpolnjuje evropske direktive
2004/108/ES.
Tehnični podatki
Baterije: 2 x 1,5 V, LR 06/AM3/AA.
Obseg sprejema:
FM  87,5 – 108 MHz, MW 526,5 – 1606,5 kHz.
Izhod: 100 mW.
Mere: 72 x 123 x 34 mm.
Teža: 170 g.

Pridržujemo si pravico do tehničnih in optičnih
sprememb.

SLOVENŠČINA 39

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

