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Instrukcja obs³ugi

Szanowny U¿ytkowniku.
Przed u¿yciem radioodbiornika RD-168, przeczytaj instrukcjê obs³ugi.
Pozwoli to unikn¹æ ewentualnych problemów z uruchomieniem oraz problemów
eksploatacyjnych.

Wa¿ne informacje
Uwaga!
Urz¹dzenie jest pod³¹czane do sieci elektrycznej ~230 V!
Istnieje ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Nie otwieraj urz¹dzenia!

• Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ tylko w suchych pomieszczeniach.
• Urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed wilgoci¹.
• W przypadku uszkodzenia, naprawê urz¹dzenia nale¿y zleciæ
wykwalifikowanemu serwisowi.
• Chroñ kabel sieciowy przed zgniataniem, rozci¹ganiem, i innymi urazami mechanicznymi.
• Od³¹czaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.
• Odbiornik radiowy powinien byæ zainstalowany z dala od innych urz¹dzeñ
elektronicznych i elektrycznych, na przyk³ad komputerów i urz¹dzeñ mikrofalowych.
Urz¹dzenia te mog¹ zak³ócaæ odbiór fal radiowych.
• Nie wolno otwieraæ obudowy i samodzielnie naprawiaæ urz¹dzenia.
Mo¿e to byæ niebezpieczne i powoduje utratê praw gwarancyjnych.
Naprawa powinna byæ wykonana tylko przez autoryzowany serwis.
• Urz¹dzenia nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie wysokich temperatur,
na przyk³ad s³oñca, ognia, itp.
• Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ-zainstalowaæ w miejscu o dobrej wentylacji.
Uchroni to radioodbiornik przed nagrzewaniem.
• Urz¹dzenia nie nale¿y nakrywaæ, zastawiaæ innymi przedmiotami.
• Urz¹dzenie nale¿y czyœciæ tylko such¹ szmatk¹.
• Nie nale¿y urz¹dzenia pryskaæ detergentami.
• Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas, nale¿y je
od³¹czyæ od sieci elektrycznej 230V.
Szanowny U¿ytkowniku.
Znak (przekreœlony kosz) umieszczony na spodzie urz¹dzenia oznacza, ¿e produktu,
po up³ywie okresu u¿ytkowania nie nale¿y usuwaæ z innymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Poprzez segregacjê odpadów, w szczególnoœci pochodz¹cych ze zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów
zbierania takiego sprzêtu, gospodarstwa domowe przyczyniaj¹ siê do ponownego
u¿ycia i odzysku, w tym recyklingu zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie œrodowiska,
gdy¿ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie
niebezpiecznym dla œrodowiska.
W celu uzyskania dok³adnych informacji nale¿y skontaktowaæ siê
z punktem sprzeda¿y (dostawc¹), w którym produkt zosta³ zakupiony.
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Opis elementów funkcyjnych
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1. Pokrêt³o AM-FM - wybór zakresu fal radiowych.
2. Skala.
3. Pokrêt³o TUNING - wyszukiwanie/ ustawianie stacji radiowych.
4. Pokrêt³o TONE- regulacja barwy dŸwiêku.
5. Pokrêt³o OFF/MAX - regulacja g³oœnoœci .
6. Antena.
7. Przewód sieciowy 230V.
8. Prze³¹cznik POWER I/O do za³¹czania/ wy³¹czania urz¹dzenia z sieci, umieszczony jest
na tylnej œciance obudowy.
Wyprowadzenie anteny oraz przewodu sieciowego znajduje siê równie¿ na tylnej œciance
urz¹dzenia.
Informujemy, ¿e wyrób o nazwie RD-168 jest zgodny dyrektyw¹ 2014/53/UE (RED)
oraz dyrektyw¹ ErP (Eco Design ) 2009/125/WE. Kopia deklaracji zgodnoœci CE
mo¿e zostaæ udostêpniona na ¿yczenie u¿ytkownika.

Funkcje urz¹dzenia
1. Zasilanie
Radioodbiornik zasilany jest z sieci elektrycznej ~230V (50Hz). Urz¹dzenie pod³¹czamy
do sieci elektrycznej (gniazdka sieciowego) za pomoc¹ przewodu sieciowe znajduj¹cego
siê na tylnej œciance radioodbiornika.
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2. Za³¹czenie radioodbiornika oraz wyszukiwanie stacji radiowych.
Radioodbiornik za³¹czamy prze³¹cznikiem POWER I/O znajduj¹cym siê na tylnej œciance,
ustawiaj¹c go w pozycji I. Po za³¹czeniu urz¹dzenia, skala zostanie podœwietlona.
Pozycja O oznacza urz¹dzenie wy³¹czone.
Pokrêt³em OFF/MAX regulujemy g³oœnoœæ odtwarzania.
Radio pozwala s³uchaæ stacji radiowych z dwóch zakresów:
- zakres fal ultrakrótkich FM (88MHz-108MHz)
- zakres fal œrednich AM (530 kHz - 1600kHz)
Odpowiedni zakres fal radiowych wybieramy za pomoc¹ pokrêt³a AM/FM:
AM- zakres fal œrednich,
FM- zakres fal ultrakrótkich.
W³aœciw¹ stacjê radiow¹ wyszukujemy obracaj¹c pokrêt³o TUNING.
U¿ywaj¹c pokrêt³a TONE mo¿emy dopasowaæ barwê dŸwiêku.
Uwaga.
W przypadku zak³óceñ w odbiorze stacji radiowej nale¿y dopasowaæ po³o¿enie anteny
lub nawet zmieniæ miejsce ustawienia samego radia. Nale¿y unikaæ ustawiania radia
w pobli¿u urz¹dzeñ elektrycznych oraz przedmiotów metalowych, które mog¹ byæ
Ÿród³em zak³óceñ.

3. Rozwi¹zywanie problemów
Aby zachowaæ wa¿noœæ gwarancji, nie wolno samodzielnie otwieraæ obudowy
i naprawiaæ urz¹dzenia.
Jeœli w trakcie korzystania z urz¹dzenia wyst¹pi¹ problemy, przed odes³aniem
do serwisu nale¿y wykonaæ poni¿sze czynnoœci sprawdzaj¹ce.

Brak zasilania
• Upewnij siê, czy gniazdko sieciowe ~230V jest sprawne.
• Upewnij siê, czy prze³¹cznik POWER I/O jest w pozycji I.
Brak dŸwiêku.
• Pokrêt³o OFF/MAX mo¿e byæ ustawione na pozycji skrajnej, dŸwiêk wyciszony.
• Upewnij siê, czy prze³¹czniki s¹ we w³aœciwej pozycji.
• SprawdŸ zasilanie.
S³aby odbiór stacji radiowych
• Zmieñ ustawienie anteny.
• Zwiêksz odleg³oœæ pomiêdzy odbiornikiem,
a innymi urz¹dzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
Dane techniczne:
• zakres fal:
FM (UKF) 88MHz- 108 MHz,
AM (MW):530-1600KHz
• czu³oœæ: FM - 11dBuV, AM-85dBuV
• moc g³oœnika: 5W, 4Ohm
• zasilanie: ~230V, f-50Hz
• wymiary urz¹dzenia: 32,5*22*13 cm
• waga: ~2,3 kg
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