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Sikkerhed1. 
Anvendelsesområde1.1 

Brugerhåndbogen viser, hvordan man bruger lommeradioen.  
Læs håndbogen grundigt inden første brug.

Mærker i denne håndbog1.2 

!
 ADVARSEL 

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge,  
hvis anvisningerne ikke følges.

!
 FORSIGTIG 

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.

i
 En bemærkning giver yderligere information fx om 

fremgangsmåden.

Almindelige sikkerhedsanvisninger1.3 

!
 ADVARSEL  

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned 
og forårsage alvorlig skade.

!
 FORSIGTIG 

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.

!
 ADVARSEL 

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.

!
 FORSIGTIG  

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.
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Installation2. 
Lommeradio2.1 

● Pak apparatet forsigtigt ud.
● Gem emballagen.
● Fjern forsigtigt mækerne fra forpanelet.

!
 FORSIGTIG 

Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.  
Det kan forårsage skader på udstyret.

i
● Batterierne følger ikke med dette apparat.

Isættelse af batterier
● Tag batterilåget af.
● Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
● Sæt batterilåget på.

!
 FORSIGTIG 

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og 
korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, 
batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags,  
gør garantien ugyldig.

i
 Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og 

indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at 
returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man 
sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen.  
Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at 
genbruge miljøvenligt.
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Komponenter3. 
1 POWER-knap
2 AM-frekvensknap
3 FM-frekvensknap
4 AL SET-knap
5 ALARM ON/OFF-knap
6 Højtaler
7 TIME-knap
8 HOUT-knap
9 MINUTE-knap
10 Display
11 TUNING-drejeknap
12 Antenne
13 Hovedtelefonstik (udgangskanal)
14 VOLUME-drejeknap
15 Batterilåg

Betjening4. 
Generelle funktioner4.1 

● For at tænde for apparatet, tryk på POWER-knappen (1).  
For vende tilbage til standby, tryk på POWER-knappen (1) igen.

● For at vælge AM-frekvensen, tryk på AM-frekvensknappen (2).
● For at vælge FM-frekvensen, tryk på FM-frekvensknappen (3).
● For at vælge en bestemt frekvens eller radiostation skal man dreje 

TUNING-drejeknappen (11) til den ønskede frekvens er sat. Displayet (10) 
viser den valgte frekvens.

● For at justere lydstyrkeniveauet, drej VOLUME-drejeknappen (14) til det 
ønskede niveau er sat.

● For at tilslutte en hovedtelefon (ikke inkluderet) sættes kabelstikket  
i hovedtelefonstikket (13).

● Læs afsnittet "Indstilling af tiden" om at indstille tiden.
● Læs afsnittet "Vækkefunktion" om at slå vækning til.
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● Når der tændes, modtager apparatet automatisk FM-frekvensen.
● For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække 

antennen ud (12). For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal 
man dreje apparatet.

● Det er ikke nødvendigt at trække antennen ud, hvis man bruger 
hovedtelefon.

Indstilling af tiden
● Sluk for apparatet.
● Tryk og hold TIME-knappen (7) nede.
● Tryk og hold på HOUR-knappen (8), og tryk gentagne gange på  

TIME-knappen (7), indtil den ønskede time er sat.
● Tryk og hold på MINUTE-knappen (9), og tryk gentagne gange på  

TIME-knappen (7), indtil de ønskede minutter er sat.

Vækkefunktion
● Sluk for apparatet.
● Tryk på ALARM ON/OFF-knappen (5) for at slå vækning til.
● Tryk og hold på AL SET-knappen (4) for at indstille vækning.
● Tryk og hold på HOUR-knappen (8), og tryk gentagne gange på  

AL SET-knappen (4), indtil den ønskede time er sat.
● Tryk og hold på MINUTE-knappen (9), og tryk gentagne gange på  

AL SET-knappen (4), indtil de ønskede minutter er sat.

i
 

● Når vækning er blevet sat, lyser ALARM-indikatoren på displayet.
● Apparatet slukkes automatisk en time efter den indstillede tid.

Rengøring og vedligeholdelse5. 
● Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget 

snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.
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Fejlsøgning6. 
Besvær Afhjælpning
Intet display Tænd for apparatet.
  Vælg den rigtige frekvens med AM- og FM-

frekvensknapperne (2 & 3).
 Ingen lyd Tjek batteriet.
 Juster lydstyrken.
 Justering af indstillingen.

Tekniske data7. 
Parameter Værdi
Spænding 2 x 1,5 VDC
Strømforbrug 12 W
Støjfølsomhed Begrænset
Enkelt signalvalg > 20 dB(A)
Radiobånd AM/FM
Frekvensområde
 AM-radio 540 kHz - 1.610 kHz
 FM-radio 88 mHz - 108 mHz
Dimensioner (B x H x D) 54 x 96 x 19 mm
Vægt (uden batterier) 83 g


