
Radiopenna                        
Artikelnummer: 32-8941 

Radiopenna med FM-radio (87,5-108.5 MHz) som 
har autoscan-funktion och kulspetspenna. Din 
nya Radiopenna är lätt att använda, men läs hela 
bruksanvisningen innan användning, särskilt ”Vård 
och säkerhet” och ”Batteriinformation”.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:
•Hörlurar med volymkontroll
•Batterier (2x LR44, 1.5V)
•Batterilock (används för radiodelen)
•Bläckpatron (D1-typ)

LYSSNA PÅ RADIO
• Sätt på radion genom att trycka in   

hörlurskontakten i uttaget på pennans 
hörlursjack. Dra ur hörlurskontakten för 
att stänga av radion.att stänga av radion.

OBS! Batterierna förbrukas när hörlurarna är OBS! Batterierna förbrukas när hörlurarna är 
anslutna till Radiopennan, så kom ihåg att ta ur 
hörlurskontakten när du inte lyssnar på radio.
• Tryck på ”Scan”-knappen för att starta sökning 

av radiostation med början från 87.5MHz.
• Tryck på ”Scan”-knappen igen för att starta   

sökning efter nästa radiostation, sökningen 
pågår upp till 108.5MHz.

• Tryck på ”Reset” om du vill starta om sökningen 
från början.

OBS! Radion är tyst under sökningen till den har 
hittat den första radiostationen.

JUSTERA VOLYMEN
Ställ in volymen genom att vrida ratten ”VOL” på 
hörlurarna (medsols för att öka volymen/ motsols 
för att minska volymen)för att minska volymen)

SKRIVA MED PENNANSKRIVA MED PENNAN
Vrid den övre delen medsols för att föra fram 
pennans kulspets, vrid tillbaka den övre delen 
för att dra in pennans kulspets när du har skrivit 
färdigt.

LYSSNA PÅ RADIO UTAN ATT ANVÄNDA 
PENNAN
Om du vill ha radion så liten som möjligt kan du 
använda radion utan penna. Följ anvisningarna i 
”Byte av batterier”, 
• Dela pennan genom att hålla radiodelen neråt   

och vrida penndelen motsols (på så sätt stannar 
batterierna kvar i radiodelen).

• Se till att batterierna ligger rätt och skruva på   
det medföljande batterilocket. Nu kan du fästa   
radiodelen i fi ckan eller på kragen med clipset.

BYTE AV BATTERIER
• Dåligt ljud tyder på att batterierna är slut 

(de räcker normalt 4 – 6 timmar).
• Dela pennan genom att hålla radiopennan neråt 

och vrida överdelen motsols.
• Ta ur de använda batterierna och sätt i två nya 

LR44 (1.5V) batterier enligt bilden (+ uppåt och
minus mot pennspetsen). Skruva ihop pennan.

• Passande batterityper: LR44, AG13, A76, 4276 
eller V13GA. 

Kasta inte använda batterier i hushållssoporna 
- följ lokala bestämmelser för sophantering.

BATTERI INFORMATION
Radiopennan använder två LR44 (1.5V) batterier 
som säljs i vanliga välsorterade butiker.
• Blanda inte nya och gamla batterier
• Sätt i de två LR44 (1.5V) batterierna enligt bilden 

(+ uppåt och – mot pennspetsen) 
• Använd endast batterier med rätt storlek och 

spänning, blanda inte olika typer av batterier.
• Låt inte förbrukade batterier sitta kvar i 

radiopennan.
• Batterierna får inte kortslutas.

OBS! Tänk på att barn kan sätta batterierna 
i halsen, låt inte små barn hantera radiopennan 
eller batterierna.eller batterierna.

BYTE AV BLÄCKPATRONBYTE AV BLÄCKPATRON
• Dela pennan genom att hålla radiopennan neråt 

och dra överdelen uppåt, enligt bilden.och dra överdelen uppåt, enligt bilden.

• Skruva ur bläckpatronen motsols med en 
skruvmejsel

• Ta av den svarta plastpluggen från   
bläckpatronen

• Sätt in en ny bläckpatron i plastpluggen.
• Skruva ner plastpluggen med den nya 

bläckpatronen.
• Tryck ner överdelen av radiopennan.
• Skruva på överdelen för att dölja eller visa 

kulspetsen.

VÅRD OCH SÄKERHET
• Utsätt inte radiopennan för stötar eller slag.
• Undvik extrema temperaturer, normal 

användningstemperatur 4°C - 38°C.
• Skydda radiopennan från fukt och hög 

luftfuktighet.
• Ta ur batterierna om inte radiopennan ska 

användas på en längre tid för att förhindra 
läckage.

• Försök inte öppna eller demontera den övre   
delen som innehåller radiokomponenterna den 
har inga delar som kan justeras eller repareras, 
det förstör radion och garantin gäller inte.
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Kynäradio 
Tuotenumero: 32-8941

Kuulakärkikynä FM-radiolla (87,5 – 108,5 MHz), 
automaattinen kanavanhaku. Uusi kynäradiosi on 
helppokäyttöinen, lue kuitenkin käyttöohje huolel-
lisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Lue erityisesti 
kohdat: ”Hoito ja turvallisuus” sekä ”Paristot”.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
• Kuulokkeet äänenvoimakkuuden säädöllä
• Paristot (2x LR44, 1.5V)
• Paristokansi (vain radiota käyttäessä) 
• Mustepatruuna (tyyppi D1)

RADION KUUNTELU
• Laita radio päälle liittämällä kuulokkeet kynän 

kuulokeliitäntään. Sammuta radio irrottamalla 
kuulokkeet.

HUOM! Paristot ovat käytössä aina kun kuulok-HUOM! Paristot ovat käytössä aina kun kuulok-
keet on liitetty kynään. Irroita kuulokkeen paristot, 
kun et käytä radiota. 
• Aloita kanavan haku 87.5MHz kohdalta ylöspäin 

painamalla ”Scan” –painiketta.
• Jatka hakua painamalla ”Scan” –painiketta uu-

destaan. Haku jatkuu aina 108.5 MHz saakka.
• Voit halutessasi aloittaa haun alusta painamalla 

”Reset” –painiketta.
HUOM! Radiosta ei kuulu mitään haun aikana, 
kunnes ensimmäinen radioasema löytyy.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä kuu-
lokkeiden säädintä; myötäpäivään lisätäksesi 
äänenvoimakkuutta ja vastapäivään alentaaksesi 
äänenvoimakkuutta.äänenvoimakkuutta.

KIRJOITTAMINENKIRJOITTAMINEN
Tuo kynän kärki esille pyörittämällä kynän yläosaa 
myötäpäivään. Piilota kynän kärki pyörittämällä 
kynän yläosaa vastapäivään lopettaessasi kirjoit-
tamisen.

RADION KÄYTTÖ ILMAN KYNÄÄ
Voit käyttää radiota myös ilman kynäosaa, jolloin 
se on pienempi kooltaan. Noudata ohjeita koh-
dassa ”Paristojen vaihto”. 
• Puolita kynäradio pitämällä sitä pystyssä radio  

puoli ylöspäin (jotta paristot pysyvät paikallaan), 
ja pyörittämällä kynäosa auki myötäpäivään. 

• Varmista, että paristot ovat paikallaan ja ruuvaa 
mukana toimitettu paristokansi paikalleen.
Radion voit kiinnittää klipsillä esim. taskuun tai 
kaulukseen.

PARISTOJEN VAIHTO
• Huonolaatuinen ääni on usein merkki siitä, että 

paristot ovat lopussa. Paristot kestävät yleensä 
4-6 tuntia.

• Avaa kynäradio pitämällä sitä pystyssä radio
puoli ylöspäin (jotta paristot pysyvät paikallaan), 

ja pyörittämällä kynäosa auki myötäpäivään. 
• Poista paristot ja aseta kaksi uutta LR44 (1.5V) 

paristoa paikalleen kuvan mukaisesti (plussa 
ylöspäin, miinus kynän kärkeä kohti), ja ruuvaa 
kynä takaisin kiinni.

• Sopivat paristotyypit: LR44, AG13, A76, 4276 tai 
V13GA. 

Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteiden 
sekaan, vaan noudata voimassaolevia kier-
rätysohjeita.

PARISTOT
Kynäradio käyttää kahta LR44 (1.5V) paristoa, 
joita on saatavilla tavallisista hyvin varustetuista 
kaupoista.
• Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keske-

nään.
• Aseta kaksi LR44 (1.5V) paristoa paikalleen 

kuvan mukaisesti (plussa ylöspäin, miinus 
kynän kärkeä kohti). 

• Käytä vain oikeantyyppisiä ja –kokoisia paris-
toja. Älä sekoita keskenään kahta erityyppistä 
paristoa.

• Älä jätä loppuun kuluneita paristoja kynäradioon.
• Paristoja ei saa oikosulkea.
HUOM! Muista, että lapset saattavat laittaa paris-
tot suuhunsa. Älä anna lasten leikkiä kynäradiolla 
tai paristoilla.

MUSTEPATRUUNAN VAIHTO
• Avaa kynäradio kuvan mukaisesti pitämällä 

sitä alaspäin suunnattuna ja vetämällä yläosaa sitä alaspäin suunnattuna ja vetämällä yläosaa 
ylöspäin.

• Ruuvaa mustepatruuna ulos myötäpäivään 
ruuvimeisselin avulla.

• Irrota vanha mustepatruuna mustasta muovitul-
pasta.

• Aseta uusi mustepatruuna muovitulpan sisälle.
• Ruuvaa muovitulppa patruunoineen kynän 

sisälle.
• Paina kynäradion yläosa takaisin paikalleen.
• Pyöritä kynäradion yläosaa piilottaaksesi tai 

tuodaksesi esille kynän kärjen.tuodaksesi esille kynän kärjen.

HOITO JA TURVALLISUUS
• Älä altista kynäradiota iskuille tai tärähdyksille.
• Vältä äärilämpötiloja. Normaali käyttölämpötila: 

4°C - 38°C.
• Suojaa kynäradio kosteudelta.
• Poista paristot, jos radio on pitkään käyttämättä. 

Näin vältät paristojen vuotamisen.
• Älä yritä purkaa radio-osaa. Se sisältää vain 

radion komponentteja, joita et voi itse säätää 
tai korjata. Radio-osion purkaminen vahingoittaa 
radiota ja takuu raukeaa.
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