TRA-2989
Návod k použití
OBSLUHA A FUNKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reproduktor
Rozsah frekvencí
Regulátor hlasitosti/Tlačítko pro vypnutí
Výstup pro sluchátka
Zástrčka pro připojení externího zařízení
Kolečko pro ladění stanic
Spínač pro volbu frekvence
FM teleskopická anténa
Prostor pro baterie

Výměna baterií
Odstraňte kryt prostoru pro baterie na zadní straně rádia (9).
Vložte dvě 1,5 V baterie typu UM-3, dbejte na správnou polaritu. (Doporučujeme alkalické baterie.)
Kryt prostoru pro baterie uzavřete.
Příjem rozhlasu
1. Zapněte rádio otočením REGULÁTORU HLASITOSTI/TLAČÍTKA PRO VYPNUTÍ (3) ve směru hodinových ručiček.
2. Pomocí SPÍNAČE PRO VOLBU FREKVENCE (7) můžete volit mezi FM/MW/SW1-7A.
3. Otočením KOLEČKA PRO LADĚNÍ STANIC (6) zvolte požadovanou stanici.
4. REGULÁTOR HLASITOSTI/TLAČÍTKO PRO VYPNUTÍ (3) otočte na požadovanou hlasitost.
5. K příjmu UKV je v rádiu zabudována teleskopická anténa. Vyklopte anténu a zcela ji vysuňte. V závislosti na okolnostech může být potřeba změnit
polohu antény, aby byl zajištěn optimální příjem.
6. Snižte hlasitost na nulu pomocí REGULÁTORU HLASITOSTI/TLAČÍTKA PRO VYPNUTÍ (3), čímž rádio zároveň vypnete.
Sluchátka
Kvůli soukromému poslechu toto rádio disponuje zdířkou pro sluchátka o průměru 3,5 mm.
Technické údaje
Baterie: 2 x UM-3
FM:
87,5 – 108 MHz
MW:
530 – 1 620 kHz
SW:
7 stanic
Výrobní štítek se nachází na spodní straně rádia.
Správná likvidace tohoto výrobku (Elektroodpad)
Tento symbol na výrobku nebo v jeho průvodních dokumentech znamená, že s výrobkem po skončení jeho životnosti nesmí být nakládáno jako s běžným
komunálním odpadem. Zlikvidujte proto, prosím, tento výrobek odděleně od ostatního odpadu, aby nebylo poškozeno životní prostředí, potažmo lidské zdraví
nekontrolovaným ukládáním odpadu.
Recyklací výrobku podpoříte udržitelné využívání druhotných surovin. Soukromé osoby získají informace o k životnímu prostředí ohleduplné recyklaci u
prodejce, u něhož přístroj pořídili, nebo u příslušných úřadů. Podnikatelé by se měli obrátit na své dodavatele a prokonzultovat podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být zlikvidován společně s jiným odpadem, vzešlým z podnikatelské činnosti.
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