EN

Job Site Radio

Instruction manual

DE

Baustellenradio

Betriebsanleitung

HU

Munkarádió

Használati utasítás

SK

Pracovné rádio

Návod na obsluhu

CS

Pracovní rádio

Návod k obsluze

SL

Radio za delovno mesto

Navodila za uporabo

SQ

Radio për në vendin e punës

Manuali i përdorimit

BG

Радио за работен обект

Инструкция за работа

HR

Radioprijemnik za gradilište

Priručnik s uputama za uporabu

MK

Радио за работно место

Упатство за употреба

SR

Радио за радилиште

Приручник са упутствима

RO

Radio pentru locul de lucru

Manual de instrucţiuni

UK

Радіоприймач для використання Інструкція з експлуатації
на робочому місці

RU

Радиоприемник

DMR107

Инструкция по эксплуатации
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MAGYAR (Eredeti útmutató)
Szimbólumok
Az alábbiakban a berendezésre vonatkozó szimbólumok
láthatóak. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
ismeri ezek jelentését.
Olvassa el a használati utasítást.

Cd
Ni-MH
Li-ion

Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket és
akkumulátorukat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt elektromos és elektronikus
berendezésekről szóló Európai Uniós
irányelv, illetve az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a
hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló
irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba
való átültetése szerint az elhasznált
elektromos berendezéseket, elemeket és
akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon kell gondoskodni
újrahasznosításukról.

FONTOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
FIGYELEM:
Elektromos eszközök használatakor a tűz, áramütés vagy
személyi sérülés elkerülésének érdekében tartsa be az
alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:
1. Használat előtt figyelmesen olvassa át ezt a
használati utasítást és a töltő használati utasítását.
2. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
3. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó
utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
4. A készüléket ne telepítse hőforrások, például fűtőtest,
hősugárzó, tűzhely vagy egyéb hőt termelő készülék
(beleértve az erősítőt is) mellé.
5. Kizárólag a gyártó által előírt kiegészítőket/
tartozékokat használja.
6. Húzza ki a készüléket a hálózatból villámláskor, vagy
amikor huzamosabb ideig nem használja.
7. A rádió beépített akkumulátorait és a különálló
akkumulátort kizárólag a töltésükhöz előírt
töltőkészülékkel szabad tölteni. Egy bizonyos
akkumulátortípushoz használható töltő más
akkumulátortípussal való használata tűzveszélyt
idézhet elő.
8. Az akkumulátoros rádiót kizárólag a számára készített
akkumulátorokkal használja. Bármely egyéb
akkumulátor használata tűz kockázatával járhat.
9. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa távol a
fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb olyan
apró fémtárgytól, amely rövidre zárhatja a pólusok
kimeneteit. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
szikrázást, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
10. Kerülje a testérintkezést földelt felületekkel (például
csővezetékekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és

hűtőberendezésekkel). Amennyiben az Ön teste
földelve van, az áramütés kockázata megnő.
11. Helytelen működtetés esetén az akkumulátorból
folyadék szivároghat. Kerülje a folyadékkal való
érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne
a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Amennyiben a
folyadék a szembe jut, az előbbieken kívül forduljon
orvoshoz. Az akkumulátor által kibocsátott folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG EZT AZ
ÚTMUTATÓT.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN
1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az
utasításokat, valamint az (1) akkumulátortöltőn, (2)
akkumulátoron és (3) akkumulátort használó
terméken feltüntetett figyelmeztető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja
abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges
égési sérülések és akár robbanás veszélyével is
járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Látáskárosodás
léphet fel.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető
anyagokkal.
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, pl.
szögekkel, érmékkel stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulátort víz vagy eső
hatásának. Az akkumulátor rövidzárlata nagy
áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár
meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja az eszközt vagy az akkumulátort olyan
helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50°C (122°F) értéket.
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az
komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A kockázatok elkerülése érdekében használat előtt
olvassa el a cserélhető akkumulátor kézikönyvét.
Az akkumulátor kisütési áramerőssége legalább 8 A
legyen.
VIGYÁZAT:
• A nem megfelelően behelyezett akkumulátor
robbanásveszélyes.
• Csak az eredetivel azonos vagy annak megfelelő
típusúra cserélje.

Jellemzők:
• AM/FM sztereó PLL-szintézeres rádió
• Nagy méretű megvilágított LCD-kijelző
• Kézi/előre programozható/kereső hangolás
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• Forgó hangológomb és hangerőszabályzó gomb
• 5 előre programozható állomás mindkét hullámsávnál
• Óra és két ébresztőóra (rádió és kíméletes – HWS –
ébresztés) szundikálás funkcióval
• Beállítható alvás (automatikus kikapcsolás) időzítés
• Sztereó hangszóró a jobb hangzás érdekében
• Robusztus kivitel
• IPX 4 osztályú víz elleni védettség
• Makita akkumulátorról és a készülékhez mellékelt
hálózati adapterről egyaránt üzemeltethető

Az általános nézet magyarázata
(1. ábra)
Kezelőszervek:
1. Be-/kikapcsoló és alváskapcsoló gomb
2. Hullámsáv és Monó gomb
3. Rádiós ébresztés beállítógombja
4. Ébresztő hangjelzés beállítógombja
5. Előre programozott állomások
6. Kereső hangolás és időbeállítás
7. Hangolás/hangerőszabályzó gomb
8. Egyenfeszültségű bemeneti csatlakozóaljzat
9. Bemeneti csatlakozó (AUX IN1)
10. Hajlékony rúdantenna
11. Akkumulátorrekesz (a fő akkumulátort és a tartalék
akkumulátorokat tartalmazza)
12. Fogantyú
13. Hangszóró
14. Akkumulátortartó retesze
15. Fő akkumulátor rekesze
16. Tartalék akkumulátor rekesze
17. Piros jelzőfény
18. Gomb
19. Akkumulátor
20. Bemeneti csatlakozó (AUX IN2)
21. Elölnézet
22. Jobb oldali nézet
23. Hátulnézet, akkumulátorfedél zárva
24. Hátulnézet, akkumulátorfedél nyitva
25. Jelzőfények
26. Ellenőrző gomb

LCD-kijelző:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
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Rádiós ébresztés
Kíméletes (HWS) ébresztés
Kereső hangolás
Hullámsávjelző
Alacsony akkumulátortöltöttség jelzőfény
Előre programozott állomások
Alvás és szundikálás funkció állapota
Frekvencia
Sztereó szimbólum és hangerő
Óra
Időbeállítás
Óra PM (du.) kijelzése

Az akkumulátor behelyezése
Megjegyzés:
Ha a tartalék akkumulátort a rekeszben hagyja,
megelőzheti az előre programozott állomások adatainak
elvesztését a memóriából.

Tartalék akkumulátor behelyezése
1. Az akkumulátorrekesz kioldásához húzza ki az
akkumulátortartó reteszét. A készülékben fő és
tartalék akkumulátor számára kialakított rekesz is
található. (2. és 3. ábra)
2. Távolítsa el a tartalék akkumulátor rekeszének
fedelét, majd helyezzen be 2 db feltöltött UM-3 típusú
(AA méretű) akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az
akkumulátorokat megfelelő polaritással helyezze a
rekeszbe, az ábrának megfelelően. Helyezze vissza a
rekesz fedelét.
3. A tartalék akkumulátorok behelyezése után helyezze
be a fő akkumulátort a rádió tápellátásának
biztosításához. A rádióhoz való akkumulátorok listája
az alábbi táblázatban látható.
Az alábbi táblázat az egyetlen feltöltéssel elérhető
üzemidőt jelzi.
Akkumulátor feszültsége
Akkumulátor
kapacitása

7,2 V

1,0 Ah

BL7010

1,3 Ah
1,5 Ah

10,8 V

14,4 V

18 V

7,0
BL1013

8,5
BL1415

BL1815

BL1015

BL1820/
BL1820B
BL1430/
BL1430B

14
20

BL1830/
BL1830B
BL1040B

21
26

BL1440

27
BL1840/
BL1840B

BL1450
5,0 Ah

6,0 Ah

10
13

2,0 Ah

3,0 Ah

9,0
9,5

BL1415N BL1815N
BL1020B

4,0 Ah

Hangszóróval
történő használat =
50 mW ± 50 mW
(Mértékegység: óra)
(Körülbelül)

28
34

BL1850/
BL1850B
BL1460B

35
37

BL1860B

42

: Csatlakoztatható akkumulátor
: Becsúsztatható akkumulátor
Megjegyzés:
A fenti – az akkumulátor működési idejére vonatkozó –
táblázat referenciául szolgál. A tényleges működési idők
az akkumulátor típusától, a töltési körülményektől, illetve
a használati környezettől függően eltérőek lehetnek.

A becsúsztatható akkumulátor
behelyezése és eltávolítása (4. és 5. ábra)
• Az akkumulátor behelyezéséhez illessze az
akkumulátor nyelvét a burkolaton található vájatba,
majd csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be,
amíg egy kis kattanással a helyére nem ugrik.
• Ha látható a piros jelzőfény a gomb felső oldalán, akkor
a gomb nem kattant be teljesen. Helyezze be az
akkumulátort teljesen, amíg a piros jelzőfény el nem
tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor
kieshet a szerszámból, és sérülést okozhat Önnek
vagy a környezetében lévő más személyeknek.
• Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha az
akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem
megfelelően helyezi be.
• Az akkumulátor eltávolításához az akkumulátor elején
található gombot elcsúsztatva vagy az akkumulátor két
oldalán található gombokat kihúzáskor nyomva tartva
csúsztassa azt ki a helyéről.

A csatlakoztatható akkumulátor
behelyezése és eltávolítása (6. és 7. ábra)
• Húzza ki a támasztórudat, hogy az akkumulátort
behelyezhesse az aljzatba.
• Az akkumulátor behelyezéséhez illessze az
akkumulátor nyelvét a ház burkolatán található
horonyhoz, és csúsztassa a helyére.
• Engedje el a támasztórudat.
• Az akkumulátor eltávolításához húzza el a
támasztórudat, és vegye ki az akkumulátort az
aljzatból.
Engedje vissza az akkumulátorrekesz reteszét az eredeti
helyzetbe.
A csökkent hangerő, torz és „dadogó” hang vagy a
kijelzőn az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése
egyaránt arra utal, hogy a fő akkumulátort ki kell
cserélni.
Megjegyzés:
Az akkumulátor nem tölthető a rádióhoz mellékelt hálózati
adapter segítségével.
Amikor az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése
megjelenik és egy „E” betű villog, akkor a tartalék
akkumulátorokat ki kell cserélni.

Az akkumulátor töltöttségének
jelzése (8. ábra)
Csak a típusszám végén „B” jelzéssel ellátott
akkumulátorok esetén
Az akkumulátoron található ellenőrző gombot
megnyomva ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét. A
jelzőfény néhány másodpercig világít.

Jelzőfények
Töltöttségi szint
Világít

Nem világít

Villog
75–100%
50–75%
25–50%
0–25%
Töltse fel az
akkumulátort.
Lehetséges, hogy
az akkumulátor
meghibásodott.

015658

Megjegyzés:
• A használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy a jelzett
töltöttségi szint némileg eltér a tényleges töltöttségi
szinttől.

A hajlékony rúdantenna
felszerelése (9. és 10. ábra)
A hajlékony rúdantennát az ábra szerint kell felszerelni.
Megjegyzés:
Az akkumulátorrekeszben található egy tartó a leszerelt
antenna tárolására.

A mellékelt hálózati adapter
használata (11. ábra)
Távolítsa el a gumi védőborítást, majd illessze az adapter
dugóját a rádió elülső részén található egyenáramú (DC)
aljzatba. Csatlakoztassa az adaptert egy szabványos
hálózati aljzatba. Az adapter használatakor az
akkumulátor automatikusan lekapcsol. A hálózati adaptert
használaton kívül ki kell húzni a hálózati csatlakozóból.
Megjegyzés:
Ha az adapter rádiófrekvenciás zavart okoz az AM
hullámsávban, akkor helyezze el a rádiót az adaptertől
legalább 30 cm távolságra.

Az óra beállítása
1. Az órát a rádió be- és kikapcsolt állapotában is be
lehet állítani.
2. A kijelzőn a „-: - -” jelzés jelenik meg, ha a tartalék
akkumulátorok a rádióba vannak helyezve.
3. Nyomja az időbeállítás gombot
több mint
2 másodpercig; a kijelzőn villogni kezd az időbeállítás
szimbólum
az óra számjegyeivel együtt, és
sípszó hallatszik.
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4. Az óra beállításához forgassa el a Hangolás/
hangerőszabályzó gombot.
5. Az óra beállításának megerősítéséhez nyomja meg a
gombot. Ezután a percek kijelzése kezd villogni.
6. A perc beállításához forgassa el a Hangolás/
hangerőszabályzó gombot.
7. Az óra beállításának befejezéséhez nyomja meg
ismét a
gombot.

A rádió használata
A rádió háromféle hangolási móddal rendelkezik: kereső
hangolással, kézi hangolással és előre programozott
állomások előhívásával.

Kereső hangolás
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot.
2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a
kívánt hullámsávtartományt. A legjobb FM hullámsávú
vétel érdekében ügyeljen arra, hogy a hajlítható
rúdantenna helyesen legyen elhelyezve. AM (MW)
hullámsávnál forgassa el a rádiót a legjobb vétel
eléréséhez. Próbálja kerülni a rádió használatát
számítógép monitor és egyéb olyan berendezés
közelében, melyek zavarhatják az adás vételében.
3. Nyomja le, majd engedje fel a keresőgombot (ha a
keresőgombot 2 másodpercnél hosszabb ideig
nyomva tartja, akkor bekapcsol az időbeállítás). Ekkor
az LCD-kijelzőn villogni kezd a keresés szimbólum, és
a rádió elindítja a keresést, majd automatikusan
megáll, ha rádióállomást talál. A talált állomás
felvételéhez nyomja meg ismét a keresőgombot.
Megjegyzés:
Ha a talált állomás sztereó műsort sugároz, a kijelzőn
egy sztereó szimbólum jelenik meg.
Megjegyzés:
Ha nem nyomja meg ismét a keresőgombot, amikor a
készülék rádióállomást talál, a rádió tovább folytatja a
következő fogható állomások keresését.
4. A kívánt hangerő beállításához forgassa el a
Hangolás/hangerőszabályzó gombot. Az LCD-kijelző
megjeleníti a hangerő szintjének változását.
Megjegyzés:
A hangerő szabályzásakor a Hangolás/
hangerőszabályzó gomb megnyomásával válthat a
hangerő szabályzása és a hangolás üzemmód között.
5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot. A kijelzőn az OFF (Ki) üzenet
jelenik meg.

Kézi hangolás
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot.
2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a
kívánt hullámsávtartományt. Az antennát a fenti leírás
szerint állítsa be.
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3. A Hangolás/hangerőszabályzó gomb egyetlen
elfordítása a frekvenciát az alábbi lépésekben
módosítja:
FM: 50 vagy 100 kHz
AM (MW): 9 vagy 10 kHz
Megjegyzés:
Ha a rádió hangerőszabályzó üzemmódja működik,
nyomja meg a Hangolás/hangerőszabályzó gombot,
hogy átváltson hangolás üzemmódba.
4. Addig forgassa a Hangolás/hangerőszabályzó
gombot, amíg a kívánt frekvencia meg nem jelenik a
kijelzőn.
5. A kívánt hangerő beállításához forgassa el a
Hangolás/hangerőszabályzó gombot.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot. A kijelzőn az OFF (Ki) üzenet
jelenik meg.

Állomás tárolása
Mindegyik hullámsávnál 5 rádióadó tárolható a
memóriába.
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot.
2. Hangoljon a kívánt állomásra a korábban leírt
módszerek egyikével.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt programhely
számát addig, míg a rádió nem ad sípoló hangjelzést.
A beállított szám megjelenik a kijelzőn, és az állomást
a rádió a kiválasztott szám alá tárolja.
4. Ismételje meg az eljárást a fennmaradó
programhelyszámokkal is.
5. A memóriában tárolt állomások az alábbi eljárásokkal
módosíthatók:

Állomás előhívása a memóriából
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot.
2. Válassza ki a megfelelő hullámsávot.
3. Röviden nyomja meg a kívánt állomás
programgombját. Ennek száma, valamint frekvenciája
megjelenik a kijelzőn.

Rádiós ébresztés beállítása
A rádiós ébresztés kiválasztásakor a rádió az ébresztés
kiválasztott időpontjában bekapcsol, és a kiválasztott
állomás műsorát sugározza. A rádiós ébresztés egy órán
keresztül működik, ha nem állítja le a Be-/kikapcsoló
gomb megnyomásával. Ha az ébresztés be van állítva, és
eközben megnyomja a Be-/kikapcsoló gombot, akkor az
ébresztés 24 órára kikapcsol.
Megjegyzés:
Ha a rádió akkumulátora alacsony töltöttségű, a rádiós
ébresztés nem aktiválható.

a. Rádiós ébresztés időpontjának
beállítása:
1. A rádiós ébresztést a rádió be- és kikapcsolt
állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja meg, majd engedje fel a rádiós ébresztés
gombját
, ekkor a rádiós ébresztés
szimbóluma elkezd villogni.
3. A rádiós ébresztés szimbólumának villogásakor több,
mint 2 másodpercre nyomja meg a
gombot,
melyet hangjelzés fog követni.
4. Az órakijelző villogni kezd. Ekkor forgassa el a
Hangolás/hangerőszabályzó gombot az óra
kiválasztásához, majd nyomja meg ismét a
gombot a beállítás megerősítéséhez.
5. A percek beállítását az óra beállításával azonos
módon végezze el. Az ébresztési idő beállítását a
gomb megnyomásával fejezze be.

b. Rádiós ébresztés állomásának
beállítása
1. A rádiós ébresztés időpontjának beállításakor nyomja
meg a Hullámsáv gombot, miközben az ébresztés
szimbóluma villog, hogy kézzel kiválaszthassa a
megfelelő ébresztési hullámsávot és állomást,
valamint előhívhassa a programozott állomásokat. A
rádiós ébresztés beállítását a
gomb
megnyomásával fejezze be. A kijelzőn a
jelenik meg.
2. Ha a fentiekben leírt módon beállította a rádiós
ébresztés idejét és a rádióállomást, az ébresztés beés kikapcsolásához tartsa nyomva a rádiós ébresztés
gombot
2 másodpercig, amíg sípoló hangot
nem ad. A rádiós ébresztés beállításakor a kijelzőn a
szimbólum jelenik meg.
Megjegyzés:
Ha nem választ új ébresztési állomást, a készülék az
utolsó ébresztési állomást fogja kiválasztani.

A HWS (kíméletes ébresztés)
hangjelzéses ébresztés beállítása
A HWS ébresztés kiválasztásakor sípszót hall.
Az ébresztő hangjelzése egy perces időtartam alatt
15 másodpercenként egyre rövidebb lesz, amelyet egy
perc csend követ, majd megismétli a ciklust.
A HWS ébresztés egy órán keresztül működik, ha nem
állítja le a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. Ha
beállított ébresztés mellett megnyomja a Be-/kikapcsoló
gombot, akkor az ébresztés 24 órára kikapcsol.
1. A HWS ébresztést a rádió be- és kikapcsolt
állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja meg, majd engedje fel a HWS ébresztés
gombját
, ekkor az ébresztés szimbóluma
elkezd villogni.
3. A szimbólum villogásakor 2 másodpercnél hosszabb
ideig nyomja meg a
gombot, amelyet hangjelzés
fog követni, és az órakijelző elkezd villogni.
4. A kívánt ébresztési óra beállításához forgassa el a
hangolás/hangerőszabályzó gombot, majd nyomja

meg ismét az időbeállítás gombot
. Ezután a perc
kijelzése kezd villogni.
5. A kívánt ébresztési perc beállításához forgassa el a
hangolás/hangerőszabályzó gombot, majd nyomja
meg ismét az időbeállítás gombot
a HWS
ébresztés beállításának befejezéséhez.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzéses
ébresztés gombját
legalább 2 másodpercig,
amelyet a HWS ébresztés be-vagy kikapcsolását jelző
sípjelzés fog követni.
A hangjelzéses ébresztés beállításakor a kijelzőn a
szimbólum jelenik meg.

Szundikálás funkció
1. Ébresztés közben a Be-/kikapcsoló gomb kivételével
bármely gombot megnyomva kapcsolhatja be a
szundikálás funkciót. Ekkor a rádiós vagy HWS
ébresztés 5 percre elnémul.
2. A kijelzőn ilyenkor a szundikálás
és az ébresztés
szimbóluma is elkezd villogni. A szundikálás funkció
bekapcsolt ébresztés mellett egy órán keresztül
ismételhető.

Alvás funkció
Az alvás időzítő funkció a beállított idő elteltével
automatikusan kikapcsolja a rádiót.
1. Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot legalább
2 másodpercre. Ekkor sípjelzést hall, majd a kijelző
végiglépked a beállítható alvási kikapcsolási időkön
60-45-30-15-120-90-60 sorrendben.
Engedje fel a Be-/kikapcsoló gombot, amikor a
megfelelő alvási idő megjelenik a kijelzőn. A
szimbólum megjelenik a kijelzőn, és a rádió az utolsó
kiválasztott állomás műsorát kezdi sugározni.
2. Az alvás funkció törléséhez nyomja meg a Be-/
kikapcsoló gombot. A szimbólum eltűnik, és a rádió
kikapcsol.

A kijelző megvilágítása
Bármelyik gomb megnyomásakor vagy a hangolás/
hangerőszabályzó gomb elfordításakor az LCD-kijelző
körülbelül 15 másodpercig világít. Állomások keresésekor
és ébresztés alatt a kijelző világítása automatikusan
bekapcsol.

Váltás sztereó és monó üzemmód
között
Amikor az FM állomás sztereó vétele gyenge, a Monó
gomb 2 másodpercig tartó megnyomásával javíthatja
annak minőségét. Ezután a hang monóvá válik, és a
sztereó kijelzés eltűnik.

Egyéb hangforrások lejátszása
VIGYÁZAT:
Húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt egyéb
hangforrást csatlakoztat hozzá.
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• A készüléken két AUX bemenet található. Az AUX 1 a
készülék elején, az AUX 2 az akkumulátorrekeszben
található.
• A sztereó vagy monó hangforrást (pl.: iPod-, MP3vagy CD-lejátszót) egy hangkábellel csatlakoztathatja
az AUX 1 vagy AUX 2 bemenethez.
• Többször nyomja meg, majd engedje fel a Hullámsáv
gombot, amíg az „AU1” vagy „AU2” felirat meg nem
jelenik. Az AUX funkció bekapcsol.
• Az AUX bemenet nem használható ébresztési
forrásként.

KARBANTARTÁS

Tömeg
Akkumulátor
(akkumulátor nélkül)
BL7010
BL1015
BL1415
BL1415N

4,3

BL1040B
BL1815

Műszaki adatok:

BL1430B
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4,2

BL1020B

BL1815N

Áramköri tulajdonságok
Hangszórók
3 hüvelyk átmérő, 8 ohm
Kimenő teljesítmény 7,2 V: 2 x 0,5 W, 10,8 V: 2 x 1,2 W,
14,4 V: 2 x 2,2 W, 18 V: 2 x 3,5 W
Bemeneti csatlakozó 3,5 mm átm. (AUX IN1/AUX IN2)
Antenna rendszer
FM: hajlékony rúdantenna
AM: rúdantenna
Méretek (Sz x Ma x Mé) mm-ben
280 x 302 x 163

4,0
4,1

BL1013

VIGYÁZAT:
• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt
vagy hasonló anyagokat. Ezek elszineződést,
alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Elektromos tápellátás követelményei
Hálózati adapter
12 V egyenfeszültség, 700 mA,
pozitív pólus a középső érintkezőn
Akkumulátor
UM-3 (AA méretű), 2 db, tartalék
akkumulátorként
Csatlakoztatható akkumulátor:
7,2 V – 10,8 V
Becsúsztatható akkumulátor:
10,8 V – 18 V
Frekvenciatartomány FM 87,50–108 MHz
(0,05 MHz-es lépésekben)
AM (MW) 522–1710 kHz
(9 kHz-es lépésekben)

(kg)

4,4

BL1820
BL1820B
BL1430
BL1440

4,5

BL1450
BL1460B
BL1830
BL1830B
BL1840
BL1840B
BL1850
BL1850B
BL1860B

4,6

Вес
Аккумуляторный блок
(без аккумулятора)
BL7010

(кг)
4,0
4,1

BL1013
BL1015

4,2

BL1020B
BL1415
BL1415N

4,3

BL1040B
BL1815
BL1815N

4,4

BL1820
BL1820B
BL1430
BL1430B
BL1440

4,5

BL1450
BL1460B
BL1830
BL1830B
BL1840
BL1840B

4,6

BL1850
BL1850B
BL1860B
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