
Instrukcja obsługi PL

U2

Radioodbiornik



Opis
1. Radioodbiornik dwuzakresowy AM/FM

2. Odbiór FM-stereo z wykorzystaniem słuchawek 
    (nie są dostarczane w zestawie)

3. Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja

4. Elastyczna antena sprężynowa, którą można zaginać

5. Dwa 3-calowe głośniki zapewniające doskonałą jakość 
    dźwięku, które wykorzystują ciężkie magnesy

6. Precyzyjne strojenie

7. Kontrolka LED strojenia

8. Kontrolka rozładowania baterii

9. Gniazdo słuchawek typu jack

10. Gniazdo zasilania stałonapięciowego typu jack, 
      służące do podłączenia zasilacza sieciowego
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Budowa
Pokrętło strojenia
Pokrętło zasilania i wyboru zakresu AM/FM
Regulacja głośności
Kontrolka LED rozładowania baterii
Kontrolka LED strojenia
Gniazdo słuchawkowe typu jack
Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego
Pokrywa komory baterii
Mocowanie pokrywy komory baterii
Uchwyt do przenoszenia
Elastyczna antena sprężynowa do stacji radiowych FM
Głośnik
Głośnik
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Montaż baterii
1. Wykręcić za pomocą odpowiedniego narzędzia 
    śrubę mocującą pokrywę komory baterii. 
    Unieść pokrywę komory baterii znajdującą się 
    z tyłu radioodbiornika.

2. Umieścić w komorze cztery baterie R14 (UM-2).
    Upewnić się, czy baterie zostały włożone zgodnie 
    z podanym schematem.

3. Zamknąć pokrywę komory baterii i przykręcić ją.

4. Obniżona moc, zniekształcenia, zacinający się 
    dźwięk lub świecąca się kontrolka LED rozładowania 
    baterii są sygnałem konieczności wymiany baterii.

5. Jeśli radioodbiornik nie będzie używany przez 
    dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii 
    z radioodbiornika.
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Zasilacz sieciowy (dostarczany w zestawie)
Przeznaczony do radioodbiornika zasilacz sieciowy zapewnia 
jego zasilanie (6 V DC, 1 A,"+" na środkowym kołku gniazda).
W celu podłączenia zasilacza należy zdjąć gumową osłonę 
chroniącą gniazdo zasilania napięciem stałym oraz gniazdo 
słuchawkowe. Następnie należy podłączyć wtyk zasilacza 
sieciowego do gniazda zasilania radioodbiornika. 
Za każdym razem, kiedy wykorzystywany jest zasilacz 
sieciowy, baterie są automatycznie odłączane.
Jeśli zasilacz sieciowy nie jest używany, należy odłączyć 
go od radioodbiornika oraz gniazda sieciowego.

Obsługa radioodbiornika na falach UKF (FM)
1. Włączyć radioodbiornik przełączając pokrętło zasilania 
    w położenie FM.

2. Za pomocą pokrętła strojenia ustawić żądaną stację 
    radiową.W przypadku pasma UKF (FM) skala 
    częstotliwości jest podawana w MHz (megahercach).
    Jeśli dana stacja radiowa została prawidłowo dostrojona, 
    to wtedy będzie świeciła się kontrolka LED strojenia.

3. W celu zapewnienia komfortu słuchania, ustawić poziom 
    głośności za pomocą pokrętła regulacji głośności.

4. W celu wyłączenia radioodbiornika należy przełączyć 
    pokrętło zasilania w położenie OFF (wyłączone).

5. Elastyczna antena sprężynowa jest wykorzystywana 
    do odbioru stacji FM. 5



Odbiór stacji radiowych AM (fale średnie)
1. Włączyć radioodbiornik, przełączając pokrętło zasilania 
    w położenie AM.
2. Za pomocą pokrętła strojenia ustawić żądaną stację 
    radiową.W przypadku pasma fal średnich (AM) skala 
    częstotliwości jest podawana w kHz (kilohercach).
    Jeśli dana stacja radiowa została prawidłowo dostrojona, 
    to wtedy będzie świeciła się kontrolka LED strojenia.
3. W przypadku słuchania stacji radiowych pracujących 
    na falach średnich (AM), w celu zapewnienia optymalnego 
    odbioru należy obrócić w odpowiednią stronę odbiornik.
4. W celu zapewnienia komfortu słuchania, ustawić 
    poziom głośności za pomocą pokrętła regulacji głośności.
5. W celu wyłączenia radioodbiornika należy przełączyć 
    pokrętło zasilania w położenie OFF (wyłączone).

Kontrola LED rozładowania baterii
Kontrolka LED rozładowania baterii świeci się, kiedy baterie 
wymagają wymiany.

Gniazdo słuchawkowe typu jack / 
odbiór stacji FM stereo

W celu korzystania z radioodbiornika wraz ze słuchawkami 
(nie są dostarczane w zestawie), należy podłączyć je 
do gniazda słuchawkowego i ustawić poziom głośności 
za pomocą pokrętła regulacji głośności, w celu zapewnienia 
komfortu słuchania. Za pomocą słuchawek możliwy jest 
odbiór stereofoniczny stacji FM.
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Wytrzymałe i wodoodporne urządzenie
Państwa radioodbiornik ma szczególną budowę i może 
być używany na wolnym powietrzu. Spełnia wymagania 
normy wodoodporności JIS 4 (Japońska Norma 
Przemysłowa). Jego niezwykle wytrzymała konstrukcja 
chroni go przez potencjalnymi uszkodzeniami w razie 
przypadkowego upuszczenia.

Specyfikacja
Zakres częstotliwości:  AM 522 - 1710 kHz
    FM 87,5 - 108 MHz
Baterie: 4 x R14 (UM-2)

Czas pracy z wykorzystaniem baterii: około 35 h 
przy zastosowaniu baterii alkaicznych

Układy półprzewodnikowe: 6 układów scalonych, 
2 tranzystory, 1 tranzystor FET

Moc wyjściowa:  5 mW x 2 poprzez słuchawki
   1,8 W poprzez głośnik

Gniazdo słuchawkowe: typu jack 3,5 mm (stereo)

Zasilanie napięciem stałym: 6 V DC, 1 A




