KULLANIM KILAVUZU
V2 UPDATED
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Kutunun İçindekiler
1 x GPO Rydell Analog Radyo
1 x Güç Kaynağı Ünitesi
1 x Kullanım Kılavuzu

Ambalajın Açılması
Ürünü paketinden çıkarın ve düz bir zemine yerleştirin. Diğer
tüm ek ürünleri ambalajdan çıkardığınızdan emin olun.
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Frekans Kontrol
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Güç Soketi (Cihaz
arkasında)
Batarya Bölmesi (Cihaz
arkasında)
Anten

Kullanım Talimatları
1. Güç kaynağını prize bağlayın veya pilleri takın.
2. Cihazı açmak için on/off düğmesini saat yönünde çevirin.
3. Anteni kurun.
4. Seçim düğmeleri aracılığıyla istediğiniz frekans bandı açın.
5. Ayar kumandası ile istasyonu ayarlayın.
6. Zil sesi düğmesini istediğiniz düzeyde ayarlayın.
7. Sesi istediğiniz düzeyde ayarlamak için Ses (2) düğmesini kullanın.
8. Cihazı kapatmak için on / off düğmesini tık sesini duyana kadar saat
yönünün tersinde çevirin.

Batarya Bölümü
Cihazın arka kısmında bulunan pil bölmesini açın UM-2 / C tipinde 6
adet 1,5 V pili kutupları doğru olacak şekilde yerleştirin ve pil bölmesi
kapağını kapatın.
Not:
Pillerinizi düzenli olarak kontrol edin. Eski ve bitmiş olan piller
değiştirilmelidir. Ünite belli bir süre kullanılmayacaksa ya da yalnızca AC
elektrik akımı ile çalıştırılacaksa pil akıntısını önlemek için pilleri
yuvalarından çıkarın.
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Pil Güvenlik Önlemleri:
Pilleri çocuklardan ve evcil hayvanlarınızdan uzak tutunuz.
Pilleri doğru kutuplara dikkat ederek takın (+/-). Herhangi bir
yaralanma ve maddi hasara sebebiyet vermemek için bu hususa
özellikle dikkat ediniz.
Eski ve bitmiş pilleri üründen çıkarınız. Paslanmayı önlemek için
uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Pilleri ateşe atmayın ve ısıya maruz bırakmayın.
Pilleri Atma:
Eski ve bitmiş olan piller kanunlara uygun şekilde atılmalı ve geri
dönüştürülmelidir.

Şartname
FM

88 – 108 MHz

AM/MW

530 – 1600 KHz

SW

6 – 18 MHz

LW

150 – 285 KHz

AC’de çalışma

230V AC 50Hz

DC’de çalışma

9V 6 x UM-2/C 1,5V
(Pil dahil değildir.)

Maksimum güç tüketimi.
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14 W

Ürün Bakımı
Havalandırma –Cihazın yerini ve konumunu hava almasını
engellemeyecek şekilde ayarlayın. Örneğin cihaz hava akımını
engelleyebilecek yatak, kanepe, halı gibi yüzeylerin üzerine
yerleştirilmemeli, bir kitaplık ya da dolap gibi sabit bir yerde
bulundurulmalıdır.
Isı – Cihaz ısı verebilecek kaynaklardan uzak konumlandırılmalıdır.
Güç Kaynakları – Ürün yalnızca belirtilen güç kaynağı ve akımı ile
çalıştırılmalıdır. Evinize gelen güç akımından emin değilseniz
lütfen yerel elektrik sağlayıcınıza ya da satın aldığınız firmaya
danışınız.

Ürün Desteği
Daha fazla destek için www.gporetro.com. adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kendi güvenliğiniz için cihazı açmaya çalışmayınız. Aksi takdirde
garanti kapsamından çıkacaktır.
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