
Φορητό αναλογικό ραδιόφωνο AM / FM

Οδηγός Χρήσης



Κεραία Κουμπί έντασης ήχουΑπενεργοποίηση και Επιλογή AM/FM

Βύσμα 
ακουστικών

Xώρος μπαταρίας

Συχνότητα Κουμπί συντονισμού

Πρίζα ρεύματος



Πηγή ενέργειας
AC κύρια ισχύς: χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 
συνδέστε τη μονάδα μέσω πρίζας εναλλασσόμενου ρεύματος, συνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος στην πρίζα για να φτάσετε στην πηγή.
Τροφοδοσία μπαταρίας: Τροφοδοσία μπαταρίας: Ανοίξτε την πόρτα της μπαταρίας και τοποθετήστε 
τις μπαταρίες τύπου 3 (R14, UM2 ή C κυψελών) (δεν συμπεριλαμβάνεται) στο 
εσωτερικό του χώρου σύμφωνα με την ένδειξη αρνητικής και θετικής 
πολικότητας και, στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα της μπαταρίας. Παρακαλώ 
αντικαταστήστε με καινούρια μπαταρία σε περίπτωση εξάντλησης. Ο ήχος 
εξόδου θα παραμορφωθεί και θα σταματήσει η αναπαραγωγή σε περίπτωση 
που η ισχύς της μπαταρίας εξασθενίσει.
Προσοχή: Προσοχή: Μην αναμιγνύετε την εγκατάσταση διαφορετικής μάρκας μπαταρία 
ή την παλιά και νέα μπαταρία. Παρακαλούμε να αφαιρέσετε την μπαταρία σε 
περίπτωση που δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλείσθε 
απορρίψτε την εξαντλημένη μπαταρία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
Λειτουργία ραδιοφώνου:Λειτουργία ραδιοφώνου: Πριν ξεκινήσετε την ακρόαση του ραδιοφώνου, 
προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα δίπλα στο παράθυρο και να 
επεκτείνετε πλήρως την κεραία. Στη συνέχεια, τραβήξτε την τροφοδοσία και 
το AM / FM για να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε τη ζώνη για να ξεκινήσετε τη 
λειτουργία. Ρυθμίστε τη ραδιοσυχνότητα για να πάρετε σταθμό. Γυρίστε το 
κουμπί VOLUME για να έχετε το σωστό επίπεδο εξόδου ήχου για ακρόαση.
Ακουστικά:Ακουστικά: Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με την υποδοχή 
ακουστικών για ακρόαση και στη συνέχεια θα ακούγεται ο ήχος από τα 
ακουστικά.
Καλύτερη λήψη
Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα δίπλα στο παράθυρο. Δοκιμάστε σε Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα δίπλα στο παράθυρο. Δοκιμάστε σε 
πλήρη έκταση την κεραία και ρυθμίστε την κατεύθυνση. Δοκιμάστε να 
γυρίσετε άλλη συχνότητα. Δοκιμάστε να αλλάξετε οποιαδήποτε θέση για 
ακρόαση.
Χαρακτηριστικά
FM συχνότητα: 87,8 ~ 108 MHz
Συχνότητα AM: 522 ~ 1620 KHz
Ισχύς εξόδου: 0.8W RMS
Πηγή ισχύος: AC 230V ~ 50Hz
Ισχύς μπαταρίας DC 4.5V (3 x "UM-2 / C", δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση ισχύος: 4WΚατανάλωση ισχύος: 4W
Κατανάλωση ενέργειας αναμονής: <0,5W
(H παραπάνω προδιαγραφή μπορεί να ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση)
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