
 

 

 

FM/MW/SW1-2 RECEPTOR DE 4 BENZI 

INDICAREA FUNCŢIILOR 

1. Difuzor 
2. Mâner 
3. Buton de reglaj al canalelor 
4. Ecranul care indică frecvenţa  
5. Buton ON/OFF/ buton de volum 
6. Buton de selectare a  bandei 
7. Antenă7 
8. Mufă AC 
9. Jack pentru căşti 
10. Jack DC 
11. Compartimentul bateriei 

 

 

 

 

 

ALIMENTAREA CU BATERII 

 FOLOSIŢI BATERII 

Inseraţi trei baterii UM-1 cu polaritatea aşezată corespunzător. 

 



ATENŢIE! 

1. Atunci când bateriile sunt slabe, volumul sunetului se va diminua şi receptarea de bandă va 
deveni instabilă. Vă rugăm să înlocuiţi din timp bateriile. 

2. Aliniaţi polarităţile (+) şi  (-) corespunzător atunci când introduceţi bateriile. 
3. Nu amestecaţi diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii vechi. 
4. Scoateţi bateriile dacă planificaţi să nu folosiţi mai multă vreme aparatul. 
5. Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, dezasamblaţi şi nu le supuneţi unor temperaturi 

excesive. 

 OPERAREA CU DC 

Vă rugăm să folosiţi ieşirea DC 4.5V care regularizează puterea curentului direct extern, bateriile pot 

întrerupe automat alimentarea sursei şi verificaţi polii pozitivi sau negativi ai prizei.  

 

 

 

 

 

 OPERAREA CU AC 

Pentru operarea cu AC, puneţi cablul în jack-ul AC (8), conectaţi la mufa aparatului şi conectaţi la priză. 
Atunci când se alimentează cu AC, unitatea poate întrerupe automat alimentarea de la sursa DC. 

NOTĂ Aveţi întotdeauna grijă atunci când operaţi cu o priză de AC, unitatea operează pe 230V/50Hz. Vă 
rugăm să fiţi prudenţi când alegeţi să alimentaţi la priză. 

 

 

 

 

 

 

 



OPERAREA RADIOULUI 

1. PORNIŢI RADIOUL CU ON/OFF 

Rotiţi butonul ON/OFF (5) în direcţia dorită. Când auziţi un clinchet înseamnă că unitatea este 
pornită. Rotiţi de butonul ON/OFF (5) în direcţia inversă până la capăt pentru a opri radioul. 

2. SELECTAREA BANDEI 

Porniţi radioul, glisaţi selectorul de bandă (6) în stânga şi în dreapta pentru a recepta staţia FM, 
MW/SW dorită. 

3. CĂUTAREA STAŢIEI 

Selectaţi banda, rotiţi butonul de reglaj al canalelor (3), urmăriţi frecvenţa îndicată pe ecran (4) 
pentru a recepta staţia dorită. 

4. AJUSTAREA VOLUMULUI 

Ajustaţi volumul aparatului (5) cum doriţi, în direcţia dorită. VOLUM +, invers VOLUM -. 

5. UTILIZAREA CĂŞTILOR 

Evitaţi să îi deranjaţi pe ceilalţi, vă rugăm să ascultaţi cu căşti. Inseraţi capătul de 3.5 mm al căştilor 
în jack-ul de căşti (9). 

6. FOLOSIREA ANTENEI 

RECEPTAREA TRANSMISIEI FM 

Extindeţi antena (7) pentru o mai bună receptare. 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPTAREA TRANSMISIEI AM 

Rotiţi unitatea orizontal pentru o receptare optimă, deoarece are o antenă încorporată în 
unitate. 

 

 

 

 

RECEPTAREA TRANSMISIEI SW 

Extindeţi antena (7) vertical  pentru o mai bună receptare. 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISMENT 

1. Acest produs poate recepta interferenţe radio cauzate de telefoanele mobile atunci când este 
utilizat. Dacă apar astfel de interferenţe, vă rugăm să măriţi distanţa dintre produs şi telefonul 
mobil. 

2. Nu puneţi surse de flacără descjisă, precum lumânări aprinse, pe aparat. 
3. Pentru a curăţa aparatul, ştergeţi-l cu o cârpă moale şi uscată. Nu folosiţi niciodată alcool, 

dizolvant  sau benzină pentru a curăţa acest dispozitiv. 
4. Reciclaţi bateriile într-un mod prietenos cu mediul înconjurător. 

 

 

 



SPECIFICAŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO      RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

 

 

 

 


