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UPRAVLJALNI ELEMENTI

1 Priključek za slušalke / anteno
Za izboljšanje radijskega sprejema med uporabo zvočnikov, pustite na priključku slušalk
priključene slušalke oziroma zunanjo anteno.
2 Reguliranje glasnosti
Regulator vrtite v desno, da povečate glasnost in regulator vrtite v levo, da zmanjšate glasnost.
3 Nastavitev ojačanja basov
Z ojačanjem basov prejmete močnejše base. Ta funkcija je mišljena za uporabo s slušalkami. Za
vklop ojačitve basov, premaknite stikalo v levo. Za izklop funkcije premaknite stikalo nazaj v
desno.
4 Stikalo za vklop / izklop
Vklop / izklop radia za varčevanje s tokom baterij, bo radio po 90 minutah obratovanja
samodejno izklopil. Na LCD zaslonu se zato pojavi 90 minutni odštevalnik. Radio lahko po
potrebi ponovno vklopite tako, da uporabite stikalo za vklop / izklop.
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5 Stikalo zvočnikov / slušalk
S tem stikalom lahko avdio predvajanje nastavite preko vgrajenega zvočnika ali priključenih
slušalk.
Uporaba zvočnika: stikalo nastavite na SP.
Uporaba slušalk:
a. V stereo načinu: stikalo nastavite na ST. Ko oddajnik odda stereo signal, se bo na zaslonu
pojavil simbol slušalk z ST.
b. V načinu mono: stikalo nastavite na MO.
6 LCD zaslon
7 Nastavitev pomnilnika / časa
8 Izbira frekvence
9 Sprememba frekvence
10 Seznam predvajanja
11 Zapora tipk
Zapora tipk služi za preprečitev nenamernih pritiskov na tipke. Za vklop zapore tipk potisnite
stikalo navzgor. Ko je zapora tipk aktivirana vidite na zaslonu simbol ključa. Za izklop zapore
tipk potisnite stikalo navzdol.
12 Sponka za pas
Radio razpolaga s snemljivo sponko za pas na zadnji strani radia. Sponko za pas lahko
odstranite s pritiskom na označeno mesto na sredini sponke in nato le-to potisnete navzdol. Nato
lahko sponko spet pritrdite tako, da zgornjo stran sponke porinete noter od spodaj.
13 Predal za baterije
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LCD ZASLON

A
B
C
D
E
F
G
H

Odštevalnik časa
Simbol sterea
Zapora tipk
Pomnilnik postaj
Priljubljena postaja
Prikaz stanja baterij
Čas
Frekvenčno območje
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VSTAVITEV BATERIJ

1.
2.
3.
4.

Odprite predal za baterije na zadnji strani radia tako, da odprete pokrov v smeri puščice.
Vstavite dve bateriji tipa AA. Zaprite predal za baterije.
Na zaslonu se pojavi utripajoč »E«, ko so baterije šibke in jih morate zamenjati.
Izklopite radio in zamenjajte baterije v roku treh minut, da preprečite izbris nastavitev in časa.

4

IZBIRA RADIJSKE POSTAJE

Antena
Kabel slušalk radia služi kot UKV antena, ko je priključen na izhodu za slušalke. Za optimiranje
sprejema, naj bo kabel raztegnjen kar se le da. Druga direkcionalna antena za MV sprejem je
vgrajena v radiu. Za izboljšanje MV sprejema je včasih potrebno radio obračati.
Iskanje radijske postaje
1. Za vklop naprave pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
2. Za izbiro želene frekvence uporabite tipko BAND.
3. Eno izmed TUNING tipk držite pritisnjeno za približno pol sekunde. Radio nato samodejno
najde naslednjo aktivno radijsko postajo.
Ta postopek ponovite kolikokrat želite.
Ročno iskanje radijske postaje
1. Vklopite radio in izberite želeno frekvenčno območje.
2. Tipko TUNING premikajte tako dolgo, dokler ne boste našli želene frekvence.
Nastavitev shranjenih radijskih postaj
Če želite frekvenco že shranjenih radijskih postaj spremeniti, potem pojdite po sledečih korakih.
Navodila za shranitev postaj glejte dalje spodaj.
1. Vklopite radio.
2. Pritisnite na tipko »My Favorites« in na zaslonu se pojavi »MY«. To prikazuje, da je bila
funkcija aktivirana.
3. Za priklic že shranjenih radijskih postaj uporabite tipke TUNING.
4. Za izklop funkcije pritisnite na tipko »My Favorites«.
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Shranitev radijske postaje
1. Vklopite radio.
2. Uporabite tipko BAND za izbiro želenega frekvenčnega območja.
3. Za izbiro radijske postaje uporabite ročno ali samodejno iskanje radijske postaje.
4. Pritisnite na tipko MEMO in uporabite tipke TUNING za izbiro pomnilniškega mesta.
Za potrditev nastavitve ponovno pritisnite na tipko MEMO.
V tem radiu je za shranitev radijskih postaj na voljo 19 pomnilniških mest.
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NASTAVITEV ČASA

Ta radio razpolaga s prikazom časa, ki prikazuje čas tudi v izklopljenem stanju. Nastavitev časa:
1. Izklopite radio.
2. Tipko MEMO / CLOCK držite pritisnjeno tako dolgo, dokler številke ur ne pričnejo utripati in
dvopičje ne preneha utripati.
3. Nato nastavite ure s pomočjo tipk TUNING.
4. Za nastavitev minut ponovno pritisnite na tipko MEMO / CLOCK.
5. Številke minut naj bi nato pričele utripati. Minute nato nastavite s pomočjo tipk TUNING.
6. Za zaključitev nastavitve časa ponovno pritisnite na tipko MEMO / CLOCK.
7. Čas bo nato na zaslonu prikazan z utripajočim dvopičjem.
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MV STOPNJE FREKVENCE

V severnoameriških in določenih južnoameriških državah so za srednji val uporabljene 10kHz
stopnje frekvenc. V vseh drugih državah so uporabljene 9kHz stopnje frekvenc.
Za nastavite MV stopnje frekvence pojdite po naslednjih korakih:
1. Preklopite MV stopnjo frekvence z 9kHz na 10kHz. V izklopljenem stanju radia držite
pritisnjeno tipko TUNING zgoraj skupaj s stikalom za vklop / izklop za več kot 3 sekunde. Na
zaslonu se pojavi 520kHz, s čimer bo prikazano, da je MV stopnja frekvence nastavljena na
10kHz.
2. Preklopite MV stopnjo frekvence z 10kHz na 9kHz. V izklopljenem stanju radia držite
pritisnjeno tipko TUNING zgoraj skupaj s stikalom za vklop / izklop za več kot 3 sekunde. Na
zaslonu se pojavi 522kHz, s čimer bo prikazano, da je MV stopnja frekvence nastavljena na
9kHz.
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TEHNIČNI PODATKI

Frekvenčna območja:
Izhod slušalk:
Izhodna moč:
Zvočnik:
Poraba toka (predvajanje preko zvočnikov):
Baterije:
Mere:
Teža:

MV: 522 – 1629kHz
UKV: 87,50 – 108MHz
3,5 mm mini vtič, 16Ω impedanca (stereo)
60mW (10% THD) preko vgrajenega zvočnika
20,3 cm premera, 4Ω impedanca
MV: 60mA
UKV: 70mA
dve 3V bateriji tipa AA
64 x 106,5 x 30 mm
108g (brez baterij)
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: ________________________
Kat. št.: ________________________

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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