DPR-69+

Svensk Bruksanvisning
Läs igenom denna bruksanvisning innan
användning av produkten och spara
bruksanvisningen för framtida användning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.
8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid
kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
OBS!
-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som
uppkommit vid felanvändning av produkten!
- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.
Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto.
Betrakta kvittot som en värdehandling.
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Sista sidan

NAVIGERING AV KONTROLLER
FRAMSIDA

1. Högtalare
2. Band knapp
3. Auto Tune-knapp
4. Info knapp

5. Volym ned
6. Volym Upp
7. On/Off knapp
8. Låsknapp

9. Ladda/Svagt batteri indikator
10. Tuning Upp/Ner-knapparna
11. Select knapp (VÄLJ)
12. Förvalsknappar

BAKSIDA

13.Batteri fack
14.Teleskopisk antenn

15. Hörlursutgång
16. DC uttag
Sid 2

BATTERIDRIFT (ALKALISKA)
1. Ta bort batteriluckan på baksidan av enheten genom att skjuta luckan i pilens riktning.
2. Skjut omkopplaren inuti batterifacket till Alkalisk position.
3. Sätt i fyra LR6 (AA) alkaliska batterier i facket. Var noga med att alla batterier ska
införas med rätt polaritet som visas på baksidan av radion. Sätt sedan dit batterilocket.
Viktigt:
När du använder alkaliska
batterier måste batteri
omkopplaren stå på
ALKALISKA, annars kan detta
resultera i allvarliga skador på
batterierna eller radio.
När batterierna är slut, kommer
batteriets indikator lysa rött för
en kort stund. Radion kommer
sedan stänga av sig själv. Det
är inte vara möjligt att slå på
radion igen tills batterierna
ersätts eller tills radion är
Vi rekommenderar att använda nätadaptern när det är
ansluten till nätadapter.
möjligt & batteridrift för enstaka användningar eller standOm radion inte ska användas by bruk.
under en längre tid,
Vid långt lyssnande på Radion via batteri rekommenderas
rekommenderar vi att
batterierna tas bort från radion. uppladdningsbara batterier.
BATTERIDRIFT (UPPLADDNINGSBARA)
1. Ta bort batteriluckan på baksidan av enheten genom att skjuta luckan i pilens riktning.
2. Skjut omkopplaren inuti batterifacket till NiMH position.
3. Sätt i fyra uppladdningsbara LR6 (AA) batterier i utrymmen i facket. Var noga med att
alla batterier ska införas med rätt polaritet som visas på baksidan av radion. Radion är
utformad för att användas med nickelmetallhydrid(NiMH) uppladdningsbara batterier.
4. Anslut nätadapter till din
radio och anslut sedan
adaptern till elnätet.
5. Batteri indikatorn blinkar
grönt visar att batterierna
laddas. Batterierna kommer
att vara full laddade efter ca 7
timmar. Batteriets indikator
visar ett fast grönt sken när
batteriet laddningen är klar.
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BATTERIDRIFT (UPPLADDNINGSBARA) forts...
Viktigt: när du använder uppladdningsbara batterier batteriet omkopplaren måste
placeras i NiMH position. Batterier kommer endast att belastas när radion är avstängd
och ansluten till nätadaptern. När batterierna är slut, kommer batteriet indikator lysa rött för
en kort stund. Radion kommer sedan stänga av sig själv. Det är inte möjligt att slå på
radion igen tills batterierna laddas, eller tills radion är ansluten till nätadapter. Om radion
inte ska användas under någon längre tid är rekommenderas att batterierna tas bort från
radion.
VIKTIGT Batterierna bör inte utsättas för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande.
Efter användning, stavbatterier bör om möjligt tas till lämplig miljöstation. Inga
omständigheter bör batterier bortskaffas genom förbränning
ANVÄNDA NÄTADAPTERN
Radion levereras med en nätadapter.
1. Placera din radio på en plan yta.
2. Sätt adapter kontakten i DC-uttaget på vänster sida av
din radio.
3. Anslut adaptern till ett standard 13Amp elnät vägguttag.
När nätadapter används med radion, kommer det att ta
ström från elnätet i stället för från batterierna. AC adaptern
ska kopplas bort från elnätet och radion när den inte
används.
VIKTIGT
Nätadapter används som medel för att ansluta
radion till elnätet. Nätuttaget som används för
radion måste förbli tillgängliga under normal
användning. För att koppla radion från elnätet
helt bör nätadapter tas bort från nätuttaget
utlopp helt.
LÅSKNAPPEN
Låsknappen används för att förhindra oavsiktlig användning
av din radio.
1. Ställ Låsknapp sitter på sidan av radion till ”Lock”
position
. Strömbrytaren och alla andra knappar
avaktiveras, Detta kommer att förhindra misstag när radion
är förpackad i en resväska eller väska.
2. För att frigöra låset, skjut Låsknapp ner till ”Lås upp”
position .
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ANVÄNDA DIN RADIO (DAB)
1. Försiktigt förläng teleskopantennen.
2. Tryck på On/Off-knappen för att slå på din radio.
Displayen visa ”Welcome to Digital Radio” under
några sekunder.
3. Om detta är första gången som radion används en
snabbanalys av Band III DAB-kanaler kommer att
genomföras. Displayen visar ”Welcome to DAB”. Om
radion har använts före den senast använda
Stationen kommer att väljas.
4. Under skanningen, eftersom nya stationer
upptäcks i station mot den högra sidan av displayen
kommer att öka och stationer kommer att läggas till
listan. Den nedre raden på displayen visar ett
stapeldiagram som visar hur autotune.
5. När inläsningen är klar den första stationen (i
numerisk-alpha För 0 ... 9 ... A. ... Z) kommer att
väljas.
6. Om stationen listan är fortfarande tom efter
skanningen radion visas ”Ingen stationer tillgängliga”.
7. Om inga signaler hittas kan det vara nödvändigt att
flytta in radion på en position som ger bättre
mottagning.
VÄLJA EN STATION (DAB)
1. Den översta raden i displayen visar namnet på
valda stationen.
2. Tryck Tuning Upp/Ner-knapparna för att bläddra
igenom listan med tillgängliga stationer.
3. Tryck och släpp SELECT för att välja station.
Displayen kan visa ”Now tuning ...” medan radion
hittar den nya stationen.
4. Justera volymen knapparna till önskad inställning.
Anmärkning:
Om du efter att ha valt en station displayen visar
”not available” det kan vara nödvändigt att flytta
radion till en position som ger bättre mottagning.
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SEKUNDÄRA TJÄNSTER (DAB)
1. Vissa radiostationer har en eller flera sekundära
tjänster förknippade med dem. Om en station har en
sekundär tjänst som är knuten med det displayen visas
”
” bredvid stationens namn på stationslistan. Den
sekundära tjänst kommer då att visas omedelbart efter
primära tjänsten när du trycker på Tuning Up-knappen.
2. Tryck på SELECT för att välja station.

VISNINGSLÄGEN - DAB
Radion har sju visningslägen: —
1. Tryck på Info-knappen för
att växla mellan de olika lägena.

a) Rullande text

Visar rullning textmeddelanden
som artist / låt namn,
telefonnummer i antal etc.

b) Programtyp

Visar typen av stationen som
lyssnade på t.ex. Pop, Classic,
nyheter etc.

Visar namnet på DAB-multiplex
c) Multiplex Namn som den aktuella stationen
tillhör.
d) Tid och datum
e) Frekvens
f) Bithastighet
& ljud typ
g) Signalstyrka

Visar aktuell tid och datum.
Visar frekvensen av DABmultiplex för stationen lyssnade
på.
Visar digitala bithastighet &
ljud typ på aktuella stationen.
Visar ett diagram som visar
signalstyrkan för den station
som tas emot.
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HITTA NYA STATIONER - DAB
Med tiden nya stationer kan bli tillgängliga. Hitta nya stationer Gör så här: —
1. Tryck och släpp Auto Tune-knappen. Displayen
visar ”Fast scanning”. Radion utföra en genomsökning
av DAB-frekvenser. Eftersom nya stationer upptäcks
stationen räknare på den högra sidan av displayen
kommer att öka och stationer kommer att läggas till
listan.
2. Att genomföra en fullständig genomsökning av hela
DAB Band III frekvenser press och håll nere Auto
Tune-knappen i mer än 2 sekunder och släpp sedan.
Eftersom nya stationer upptäcks stationen disk på
högra sidan av displayen kommer att öka och
stationer kommer att läggas till listan.
MANUELL SÖKNING - DAB
Manuell sökning kan du ställa direkt till de olika DAB Band III
kanaler.
1. Tryck och håll ner select knappen tills displayen visar
”Manual tune”. Släpp select knappen.
2. Tryck på någon av Tuning Upp/Ner-knapparna för att välja
önskad DAB-kanal.
3. Tryck och släpp select knappen för att välja önskad DABkanal. Den tydligt FN. lled rektangel anger minsta signal nivå
som krävs för en god mottagning. Signalstyrkan bar kommer att
gå upp och ner som visar förändrade signalstyrkan som du
justera teleskopantenn på din radio.
4. När en DAB-signal hittas, kommer displayen att visa namnet
på DAB-multiplex. Alla nya radiostationer hittas kommer att
läggas till listan lagras i radion.
5. Tryck och släpp select knappen för att återgå till normal
inställning.
AUTOMATISK SÖKNING - DAB
Som ett alternativ till att trycka på Select knappen för att välja en
station du Radion kan fastställas så att den automatiskt väljer en
station.
1. Tryck och släpp antingen Tuning Upp/Ner och håll ner
SELECT knappen tills Displayen visar ”Autoselect ON”.
2. Tryck på Tuning knapparna tills den station du behöver är
synlig på displayen. Efter några sekunder väljer radion
automatiskt den station som visas på displayen.
3. Om du vill stänga autoselect tryck och släpp Tuning Upp/ Ned
tryck därefter genast på och håll nere select tills displayen visar
”Autoselect Off”.
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DYNAMIC RANGE CONTROL INSTÄLLNINGAR - DAB
Dynamic Range Control (även känd
som DRC) kan göra tystare ljud lättare
att höra när radion används i en bullrig
miljö.
1. Tryck på On / Off-knappen för att slå
på din radio.
2. Tryck och håll på Info-knappen.
Displayen visar ”Station ordning.”
3. Tryck Tuning Upp / Ner-knapparna
tills displayen visar ”DRC värde”.
4. Tryck och släpp select knappen för
att ange justeringsläge.
5. Tryck Tuning Upp / Ner-knapparna
för att välja önskad DRC inställning
(standard är 0).
DRC 0 - DRC är avstängd, kommer
att sända DRC ignoreras.
DRC 1 - DRC är inställd som skickas
med programföretag.
DRC 1 / 2 - DRC är inställd på 1 / 2
som skickats av programföretaget.
6. Tryck och släpp SELECT för att
bekräfta inställningen. Displayen
återgår till normal inställningsläge.

Anmärkning: Inte alla DAB-sändningar kan använda
DRC funktionen. Om den station som inte stöder
DRC , sedan DRC inställningen i radio kommer att
ha någon effekt.

FÖRVAL AV STATIONER - DAB och FM
Det finns minne för 5st förinställningar för
de två frekvensområden.
1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på
din radio.
2. Ställ till önskad station som tidigare
beskrivits.
3. Tryck och håll krävs Preset-knappen tills
displayen visar, till exempel ”Preset 1
saved”. Stationen kommer att förvaras
under valda preset-knappen. Upprepa
proceduren för kvarvarande presets.
4. Stationer i förval kan skrivas över genom
att följa proceduren.
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ANVÄNDA DIN RADIO - FM
1. Försiktigt förläng teleskopantennen.
2. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.
Displayen visa ”Welcome to Digital Radio” under några
sekunder.
3. Tryck på BAND-knappen för att välja FM-bandet.
4. Tryck och släpp SELECT tills displayen visar ”Auto
tune<>”.
5. Tryck Tuning Upp-knappen. Radion skannar nu visas
frekvensen riktning uppåt och stannar scanning när den hittar
en station med tillräcklig hållfasthet.
6. Displayen visar frekvensen av den signal som har hittats.
Om RDS-information är tillgänglig, efter några sekunder i
displayen visar namnet radiostationen. Displayen kommer
även att visa ”St” och ”RDS” på den övre raden om stationen
tas emot med stereo och RDS-information.
7. Tryck Tuning Ner-knappen för att skanna FM-bandet i en
nedåtgående riktning (hög frekvens till låg frekvens).
8. När slutet av frekvensband är nådd Radion återupptas
inställning från den motsatta änden av frekvensband.
9. Justera volymkontrollen till önskad inställning.
10. Att stänga av radion trycker på On / Off-knappen.
MANUELL SÖKNING - FM
1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din
radio.
2. Tryck på BAND-knappen för att välja FMbandet. Fullt förläng Teleskopantennen.
3. Tryck och släpp select tills displayen visar
”Manual tune <>”.
4. Tryck antingen Tuning Upp eller Nerknapparna för att ställa in en station.
Frekvensen ändras i steg om 50 kHz. Tryck och
håll inne en av knapparna kommer att öka
frekvensen urval flera gånger varje sekund.
5. När slutet av frekvensband är nådd radion
kommer att återupptas inställning från den
motsatta änden av frekvensband.
6. Justera volymkontrollen till önskad inställning.
7. Vill avbryta Manual Tune alternativet, tryck
och släpp select knappen igen så att displayen
visar ”Auto Tune <>”.
sid 9

VISNINGSLÄGEN - FM
I FM-läge den nedre raden på displayen kan ställas in någon av fyra
visningsalternativ.
1. Tryck på Info-knappen för att bläddra igenom de olika alternativen.
Visar rullande
a. Radiotext textmeddelanden som artist/
låt namn, reklam,
telefonnummer etc.

Anmärkning: i FM-läge är
informations meddelanden är
endast tillgängliga när radion
kan ta emot RDS-information
från programföretaget.

Visar programinformation
b. Programtyp om stationen lyssnar på t.ex.
Pop, Classic, News, etc.
c. Tid
Visar aktuell tid och datum.
och datum
Visar frekvensen för den
d. Frekvens aktuella stationen.
ÅTERKALLA EN FÖRVALD STATION - FM OCH DAB
1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.
2. Välj önskad våglängd.
3. Momentant tryck krävs Preset-knappen. Radion
sedanställa in stationen lagras i minnet.
STEREO/MONO INSTÄLLNINGAR - FM
Radion spelar stereo-sändningar i stereo (via hörlurar) så länge som den mottagna signalen
med tillräcklig hållfasthet. Men som stereosignal blir svagare ljudsignalen blir fattigare. Det kan
vara bättre att tvinga radion att spela stationen i mono i för att minska graden av ljud buller.
1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på din radio.
2. Ställ till önskad FM-radiostation som tidigare beskrivits.
3. Tryck och håll på Info-knappen tills displayen visar ”Mono
override” på den nedre raden. Den övre raden visar
”Override Off” Om radion är i Auto-Stereo.
4. Tryck på select för att slå på Mono-override. Även detta
Inställningen är engagerad, radion kommer att spela den
aktuella stationen i mono om du lyssnar via hörlurar eller
högtalare. Mono Overide är en tillfällig inställning och
appliceras på den aktuella inställda stationen bara. Det
annulleras automatiskt genom att ställa till en annan
radiostation.
5. Om du vill avbryta Mono-Overide medan du lyssnar på just
nu inställda radiostationen håller du på Info-knappen tills
displayen visar ”Mono override” på den nedre raden. Den
övre linjen visar ”Override on” om radion är i Mono-Overide
läge.
6. Tryck select knappen för att stänga av Mono-override.
Radion kommer att spela sedan spela upp den aktuella
kanalen i stereo via hörlurar om signalen är tillräckligt stark.
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SCAN KÄNSLIGHETSINSTÄLLNING - FM
Radion normalt söka efter FM-sändningar som är starka nog för att ge bra mottagning.
Däremot kan du Auto-scan funktion att också kunna hitta svagare signaler, möjligen från
mer avlägsen radiosändare. Radion inkluderar en lokal / avlägsen möjlighet för Auto-scanfunktionen.
1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på
din radio.
2. Om det behövs trycker du på BANDknappen för att välja FM-bandet.
3. Tryck och håll på Info-knappen tills
displayen visar ”Mono override” på den
nedre raden.
4. Tryck och släpp Tuning upp eller ner
knapparna tills displayen visar ”FM Scan
Zone” och tryck sedan på SELECT för att
ange scan menyn zon val.
5. Tryck på Tuning upp eller ner
knapparna för att växla mellan lokala och
avlägset alternativ på den nedre raden i
displayen. The Distant alternativet gör det
möjligt för radion att hitta svagare
signaler vid scanning.
6. Tryck på SELECT för att bekräfta ditt
val. Radion kommer då återgå till normal
information displayen. Lokal eller Distant
inställning lagras i radio och förblir i kraft
till och förändrats eller tills en Återställning
av systemet.
Anmärkning: Grundinställningen (out of the box, eller efter en återställning av systemet)
orsakar Radio ignorera svag (distans) signaler.
PROGRAMVERSION
Programvaran i displayen kan inte
ändras och det är bara som referens.
1. Vill visa programversionen på
displayen håller du ned Info-knappen i 2
sekunder.
2. Tryck upprepade gånger på Tuning
Upp / Ner-knapparna tills ”SW Version”
tillsammans med versionsnumret visas
på displayen.
3. Efter några sekunder kommer
displayen att återgå till det normala
visningsläget.
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SYSTEM ÅTERSTÄLLNING
Om din radio inte fungerar korrekt eller några siffror på
displayen saknas eller är ofullständiga utföra följande
procedur.
1. Tryck och håll nere info-knappen i 2 sekunder
2. Tryck upprepade gånger på Tuning Upp/Nerknapparna tills displayen visar ”Factory reset” och tryck
sedan på SELECT.
3. Om du vill utföra återställning operationen, tryck på
SELECT en gång till. En fullständig återställning av din
radio kommer att utföras. Alla förval och stations listor
kommer att raderas.
4. Efter en återställning av systemet en genomsökning av
DAB-bandet kommer att utföras. I händelse av fel på
grund av elektrostatisk urladdning, återställa produkt
(återinkoppling av strömkälla behövs) för att återuppta
normal drift.
HÖRLURSUTGÅNG
Ett 3,5 mm uttag för hörlurar sitter på vänstra sidan av
radion finns för användning med antingen hörlurar eller en
hörsnäcka. När du sätter i en kontakt stänger automatiskt
den inbyggda högtalaren.
VIKTIGT
Alltför höga ljudnivåer från hörlurar och högtalare
kan orsaka allvarliga skador på din hörsel.
BAKGRUNDSBELYSNING
1. När du använder batterier, kommer displayens bakgrundsbelysning vara påslagen för cirka 12
sekunder när någon knapp tryckts in.
2. När radion drivs med växelström displayens bakgrundsbelysning ska alltid vara på när radion
är påslagen.
TEKNISKSPECIFIKATION
Strömförsörjningskrav
AC 100 240V~50/60 Hz (switching adapter)
Mains
Batterier 4 x LR6 (AA) alkaliska eller NiMH
uppladdningsbara

Batterilivslängd

Upp till 25 timmars lyssnande
när de används i 4 timmar en
dag i normal volym med
alkaliska batterier.

Frekvensomfång

FM 87,5 - 108MHz
DAB 174,928-239.200MHz

Circuit Features

Högtalare

75mm

Uteffekt

0.5 Watt

Hörlursutgång 3.5mm dia
Aerial System

FM teleskopantenn
DAB teleskopantenn

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan vidare förvarningar
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Några ord om batterier ...
Radion har utformats för att använda ett urval av kraftkällor.
Du kan koppla in den till elnätet med den medföljande högeffektiv adapter, eller för att
lyssna utanför elnätet kan du antingen använda alkaliska eller laddningsbara batterier. Vi
rekommenderar inte användningen av kol-zink-klorid batterier.
Det är mycket viktigt att du läser råd och varningar nedan.
1) Vilken typ av batterier du väljer att använda, är det mycket viktigt att batteriomkopplaren
under locket är ställd i korrekt position.
a. Om inga batterier monteras, ställ omkopplaren till Alkaline position (till vänster sett från baksidan av
radion). Denna ståndpunkt minimerar strömförbrukningen när radion drivs från elnätet.
b. Om Alkaliska batterier monteras, ange sedan övergången till Alkaline position (till vänster sett från
baksidan av radion).
c. Om Laddningsbara batterier monteras, så ställ övergången till NiMH position (till höger sett från
baksidan av radion). Radion är utformad för att använda nickel-metall-NiMH uppladdningsbara batterier.
Ingen annan typ av uppladdningsbart batteri bör användas i radion.

2) Blanda ALDRIG gamla och nya alkaliska batterier. Gamla batterier kan göra skada och
läcka som kan skada din radio och oavsett radion står på eller av.
3) Blanda ALDRIG gamla och nya uppladdningsbara batterier. Detta kan resultera i
otillförlitliga laddning och förkortas batteritiden. Blanda ej laddningsbara batterier av olika
typer eller kapacitet även om de nya.
4) Blanda ALDRIG alkaliska och uppladdningsbara batterier. Omladdning av Alkaliska
batterier är väldigt farligt!
LADDNINGSBARA BATTERIER
Radion använder en rad metoder för att säkerställa korrekt och säker laddning av
laddningsbara nickel-metall-NiMH batterier. Dessa arbetar för att skydda dina batterier
från överdriven laddning och urladdning. Dessa skydd kan endast fungera om de råd ovan
följs. Framför allt kommer radion inte kunna utföra en korrekt laddning om batterierna är en
blandning av olika märken, eller olika åldrar, eller olika kapaciteter.
Vi rekommenderar att alla laddningsbara batterier som används i din radio köps
tillsammans som ett set. De bör alltid tas ut tillsammans och laddas tillsammans och inte
”lånat” från tid till annan för andra enheter. Detta kommer att säkerställa att de ger sina
bästa prestanda i din radio.
Vi rekommenderar att de laddningsbara batterier som du bör från ett kvalitetsmärke, och
bör vara minst 2000mAh kapacitet. Batterier av denna kapacitet bör kunna för att driva din
radio för mellan 10 och 20 timmar beroende på volymen i radion, om DAB eller FM-läge
används (DAB-läget använder något mindre ström än FM), och även beroende på vilket
skick batterierna är i. Innan du ska installera en ny uppsättning av uppladdningsbara
batterier till din radio bör du först se till att batteriomkopplaren under locket är ställd i
korrekt position, NiMH position. Arrangera batterierna i den ordning som visas på
baksidan av radion. Anslut nätadapter till en nätuttaget och sedan i radion. Medan
batterierna laddas batteriindikatorn bör visa ett blinkande grönt ljus. När batterierna är
fulladdade indikatorn slutar blinka och visar en fast grönt sken. Den tid det tar att ladda
batterierna kommer att bero på hur mycket laddning som de behöver. Nya batterier kan
delvis laddas när den först monterade, men det är normalt för en uppsättning batterier tar
flera timmar att ladda fullt ut (detta kan vara mellan 5 och 8 timmar beroende på batteriets
kapacitet och deras första laddningstillstånd).
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Om du använder radion med ström från batterierna kommer batteri indikatorn vara borta
tills batterierna är slut. Batteri indikatorn visar då rött för en kort stund innan radion stänger
av sig själv. Den gör det så att batterierna inte är laddas överdrivet ur. Det kan skada
batterier och förkorta deras liv.
Om du använder radion med kraftförsörjning från elnätet med laddningsbara batterier
monterade, laddningen processen avbryts tills du stänger av radion. När du stänger av
radion med dess On/Off knapp laddning kommer sedan återupptas. Om batterierna har
redan tagits ut då de kan endast ladda ytterligare några minuter innan batteriindikatorn
slutar blinka.
Om du bara lyssna på radio under korta perioder, behöver du inte ansluta din radio till
elnätet för att ladda batterierna varje gång du använder den. Men om radion inte ska
användas på några veckor, rekommenderar vi att batterierna är fulladdade (batteri lampa
lyser fast grönt sken) innan radion sätts åt sidan.
Om ni inte tänker använda din radio för några månader, då vi rekommenderar att
batterierna tas bort och lägga undan, förvara dem i ett svalt ställe utom räckhåll för barn
borta från fukt och sådana att inga metallföremål kan ta kontakt med batteripolerna. Med
omsorg, kan uppladdningsbara batterier räcker länge och kan verka under många hundra
laddningar och urladdningar. När din laddningsbara batterier kan inte längre orkar försörja
radion tillräckligt, återvinn dom enligt våra miljöregler.
För att undvika fara och risk för skador, följ dessa anvisningar
Felaktig användning av batterier kan leda till läckage av vätska, överhettning eller
explosion. Batteriet vätska är frätande och kan också vara giftiga. Batteriets vätska kan
orsaka brännskador, kan skada ögonen, och är farlig vid förtäring.
1. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
2. Värm inte, öppna, punktera, stympa eller avyttra batterier genom förbränning.
3. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. Ersätt alltid alla
batterier samtidigt.
4. Bär eller förvara batterier så att metallföremål inte kan komma i kontakt med polerna.
5. Ta bort batterierna från radion om de är slitna eller om du är lagra den under lång tid.
6. Ta bort gamla eller urladdade batterier snabbt och återvinn dem enligt de miljöregler
som finns.
7. Om ett batteri har läckt, ta bort alla batterier från produkten, ta hand för att undvika direkt
vidröra läckte vätska. Om vätskan kommer i kontakt hud eller kläder tvätta noggrant med
vatten omedelbart.
Innan du sätter i nya batterier, Rengör batterietfacket med en fuktig pappershandduk, eller
följ batteri tillverkarens råd för sanering.

OBS!
- Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som
uppkommit vid felanvändning av produkten.
- Garantin upphör DIREKT att gälla när anvisningar ej följs och en felaktig
manöver görs pga det.
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Tänk på miljön!
Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier

Var rädd om vår Natur
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