
Enhetens delar
1. Frekvensskala
2. Strömbrytare
3. Volymkontroll
4. Tuning (ratt för kanalinställning)
5. FM-antenn
6. Batterifack
7. AC (nätanslutning)
8. Uttag för hörlurar

Förberedelser före användning
Ta ut radion försiktigt ur emballaget och behåll emballaget för framtida använd-
ning. Läs instruktionerna noggrant innan du använder enheten.

Nätanslutning
1. Sätt i nätsladden i ett 230V vägguttag.
2. Koppla nätsladden till radions uttag för strömförsörjning (7).
3. Stäng av radion innan du drar ur nätkabeln.
4. Dra ur nätsladden från vägguttaget när radion inte används.

Batteridrift
• Öppna radions batterifack (6) och sätt i fyra batterier av typ RI4 (C-batterier), 

och se till att batteriernas poler ligger rätt i förhållande till markeringarna i bat-
terifacket.

• Om radion inte fungerar eller om ljudet är förvrängt, kan det bero på att batte-
rierna är dåliga och måste bytas ut. Om radion inte kommer att användas under 
en längre tid, eller om den endast drivs genom nätsladd, bör du ta ut batterierna 
för att undvika att enheten skadas av läckande batterier.

• När du ansluter nätsladden kopplas batterierna automatiskt bort. Vill du använda 
batterierna måste du dra ut nätsladden.

• Dåliga batterier ska tas ur enheten för att förhindra läckage.
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Att lyssna på radion
1. Skjut strömbrytaren (2) till läge ”ON” för att slå på radion.
2. Vrid på Tuning-ratten (4) tills du hittat önskad radiostation.
3. Med volymkontrollen (3) ställer du in önskad ljudnivå.
4. Önskar du stänga av radion, skjuter du strömbrytaren (2) till läge ”OFF”.

Antenn
Det finns en inbyggd utdragbar antenn (5) på enhetens baksida. Dra ut den och 
rikta den tills du uppnår den bästa mottagningen.

Hörlurar
Hörlurar ska ha en monokontakt med en diameter på 3,5 mm och en impedans på 
8 – 32 ohm. När hörlurar är inkopplade, kopplas högtalarna automatiskt bort.

Specifikation

Strömförsörjning
Nät: AC 230 V, 50 Hz
Batteri: 4xRI4 (C - batterier)

Radiofrekvens
FM: 88 – 108 MHz

Allmänt:
Hörlurar: 3,5 mm monokontakt, 8 –32 ohm.

Specifikationer kan ändras utan att det meddelas.

Säkerhetsanvisningar
• Ta inte isär radion.
• Tappa inte radion i golvet och utsätt inte den för onödiga stötar.
• Använd endast radion inom temperaturområdet +5 C till +35 C.
• Placera inte radio i fuktig eller dammig miljö.
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Tuotteen kuvaus
1. Taajuusasteikko
2. Virtakytkin
3. Äänenvoimakkuuden säädin
4. Taajuudenvalitsin
5. FM-radiotaajuusantenni
6. Paristolokero
7. Verkkovirtaliitäntä
8. Kuulokeliitäntä

Toimenpiteet ennen käyttönottoa
Poista radio varovasti pakkauksesta ja säästä pakkaus myöhempää tarvetta varten. 
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen radion käyttöönottoa.

Verkkovirtaliitäntä
1. Liitä virtajohton pistoke verkkopistorasiaan.
2. Liitä virtajohton toinen pää radion verkkovirtaliitäntään (7).
3. Sammuta radio ennen virtajohton irrottamista.
4. Irrota virtajohto pistorasiasta kun radio ei ole käytössä.

Paristot
• Radio toimii neljällä RI4-tyypin paristolla (C-paristo). Avaa radion 

paristolokero (6) ja aseta paristot paikoilleen. Varmista, että asetat paristot 
oikein, lokeron napaisuusmerkintöjen mukaisesti. 

• Mikäli radio ei toimi, tai ääni vääristyy, saattavat paristot olla lopussa. Vaihda 
paristot. Paristot on syytä poistaa radiosta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, 
tai jos sitä käytetään lähinnä verkkovirralla. Näin vältät radion vaurioitumisen 
paristojen vuotamisen johdosta.

• Paristot poistuvat automaattisesti käytöstä, kun liität radion verkkovirtaan. 
Radio käyttää paristoja vain kun virtajohto on irrotettu. 

• Käytetyt paristot on syytä poistaa ja hävittää vuotojen estämiseksi.

4
2
3
8

1

6

7

5



Puh: (09) 5760 2200          
Faksi: (09) 5760 2201

www.clasohlson.fi

SUOMI

Radion kuuntelu
1. Laita radio päälle painamalla virtakytkin (2) ’ON’ -asentoon.
2. Hae sopivaa radiotaajuutta pyörittämällä taajuudenvalitsinta (4).
3. Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle (3).
4. Kun haluat sammuttaa radion, paina virtakytkin (2) ’OFF’ –asentoon.

Antenni
Radion takapuolella on sisäänrakennettu ulosvedettävä FM-antenni (5). Vedä 
antenni ulos, ja etsi paras vastaanottosignaali suuntaamalla antennia.

Kuulokkeet
Radioon sopivat kuulokkeet, jossa on 3,5 mm monoliitin, ja 8 – 32 ohmin 
impedanssi. Radion oma kaiutin sammuu automaattisesti kun kuulokkeet 
liitetään kuulokeliitäntään (8).

Tekniset tiedot

Virta
Verkkovirta: AC 230 V, 50 Hz
Paristot: 4* RI4 (C - paristot)

Radiotaajuudet
FM: 88 – 108 MHz

Yleistä:
Kuulokkeet:  3,5 mm monoliitin, 8 –32 ohmia.

Varaamme oikeuden tuotemuutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

Turvallisuusohjeita
• Älä yritä purkaa radiota.
• Vältä radion pudottamista ja altistamista koville iskuille.
• Älä käytä laitetta äärilämpötiloissa. Käyttölämpötila: +5°C - +35°C.
• Älä säilytä radiota kosteassa tai pölyisessä paikassa.


