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MANÖVERELEMENT_______________________
1 ON/OFF Sätter på/stänger av apparaten;
VOL C Ändrar volymen.
2 0

Uttag för vanliga stereohörlurar.

3	FM•BAND•MW
Kopplar om mellan våglängdsområdena
FM (UKV) och MV (mellanvåg).
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4 TUNING Ställer in radioprogram.
5 FM MHz Frekvensindikering.
MW kHz
6 Teleskopantenn för FM-mottagning.
7	Batterifack.

FÖRBEREDA_______________________________
1 Lossa batterifackets lock från apparatens baksida.
2 S
 ätt i två batterier (typ mignon 1,5 V, LR 06/
AM3/AA) i batterifacket. Beakta polerna som är
markerade i batterifackets botten.

Anvisningar:
7 Tag ur batterierna om apparaten inte skall
användas under en längre tid. Tag ur tomma
batterier direkt.
7 Batterier

får inte kastas tillsammans med
hushållssoporna. Det gäller även batterier
som inte innehåller tungmetall. Se till att
förbrukade batterier tas om hand om på ett
miljövänligt sätt, t.ex. genom att lämna in
dem på allmänna insamlingsställen. Informera dig om de lagar som gäller.

3 Sätt fast batterifackets lock igen.
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RADIO_____________________________________
1 S
 ätt på apparaten med »ON/OFF«. Vrid ratten till vänster.
2 A
 nslut hörlurarna till uttaget »0« om dessa
skall användas.
3 Ställ in volymen med »VOL C«.
4 V
 älj våglängdsområde FM eller MV med
»FM•BAND•MW«.
– Apparaten har en inbyggd antenn för MVmottagning. Vrid på apparaten för att rikta in
antennen.
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5 Ställ in radioprogram med »TUNING«.
6 S
 täng av apparaten med »ON/OFF«. Vrid ratten till höger.

ALLMÄNT__________________________________
Volym för stereohörlurarna
För hög volym kan vara farligt i trafiken. Ställ
alltid in volymen så att du fortfarande kan höra
trafikljuden i omgivningen (t.ex. bilar som tutar,
ambulanser, polisbilar).
Skötsel
Använd inga rengöringsmedel, de kan skada apparathöljet. Rengör apparaten med en ren, fuktig
lädertrasa.
Säkerhet
Denna apparat är avsedd för återgivning av ljudsignaler. Den är inte avsedd
för någon annan användning. Skydda
apparaten mot fukt (vattendroppar och
vattenstänk). Apparaten får inte öppnas.

Tillverkarens garanti gäller inte för skador som
uppstår i samband med icke fackmässiga ingrepp.
Typbeteckningen finns på apparatens baksida.
Denna apparat är radioavstörd enligt gällande
EU-direktiv. Denna produkt uppfyller kraven i de
europeiska direktiven 2004/108/EC.
Tekniska data
Batterier: 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.
Mottagningsområde:
FM 87,5 – 108 MHz, MW 526,5 – 1606,5 kHz.
Uteffekt: 100 mW.
Mått: 72 x 123 x 34 mm.
Vikt: 170 gr.
Förbehåll för tekniska och optiska ändringar.
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