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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

 

 

Rádió 
 

 

 

BMR102 
 

 

 
 

 

 

 FIGYELEM! 

A saját személyi biztonsága érdekében a készülék használata előtt OLVASSA EL és 

alaposan GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG 

ezt a Használati utasítást. 
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Szimbólumok 
 

Az alábbiakban a készülékkel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel, amelyeknek 

jelentésével a készülék használatba vétele előtt ajánlatos tisztában lenni. 
 

 

Olvassa el a Használati utasítást. 

 

 

Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítani! 

Az elektromos és elektronikai hulladékokról szóló 2002/96/EK uniós irány-

elv, a telepekről, akkumulátorokról, elhasználódott telepekről és akkumuláto-

rokról szóló 2006/66/EK uniós irányelv, továbbá az azok végrehajtására vo-

natkozó nemzeti törvények értelmében az elhasználódott elektromos készülé-

keket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és gondoskodni kell azok eljut-

tatásáról egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe. 

 

FONTOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 
 

FIGYELEM: 

Elektromos gépek és készülékek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának 

enyhítése érdekében be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvintézkedéseket, a következőket 

beleértve: 
 

1. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a jelen Használati utasítást és az akkutöltő 

Használati utasítását is. 

2. A készülék tisztításához csak száraz törlőrongyot szabad használni. 

3. Tilos a szellőzőnyílásokat eltömni. Használatkor a készüléket a gyártói utasításoknak megfelelő-

en kell elhelyezni. 

4. Tilos a készüléket bármilyen hőforrás – úgymint radiátor, hőszabályzó, kályha vagy bármely 

más, hőt fejlesztő berendezés (pl. erősítő) – közelében elhelyezni. 

5. A készülékhez csak a gyártó által előírt szerelékeket és tartozékokat szabad használni. 

6. Zivatar idején, vagy ha a készüléket hosszú ideig nem kívánja használni, húzza ki a készülék 

csatlakozózsinórját a hálózati aljzatból. 

7. A beépített akkumulátorral felszerelt vagy különálló akkumulátoregységgel ellátott akkumuláto-

ros rádiókat kizárólag az akkumulátorhoz előírt típusú akkutöltővel szabad tölteni. Egy adott 

akkumulátortípushoz alkalmas töltő egy attól eltérő típusú akkumulátor töltésénél akár tűzveszé-

lyes is lehet. 

8. Az akkumulátoros rádiókat csak a kifejezetten ilyen használatra megjelölt akkumulátoregysé-

gekkel szabad használni. Bármely másfajta akkumulátor használata tűzveszélyes lehet.  

9. A használaton kívüli akkumulátoregységeket minden olyan más fém tárgytól – például iratkap-

csoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és hasonlóktól – távol kell tartani, 

amelyek véletlenül összeköthetnék az akkumulátor két kapcsát. Az akkumulátorkapcsok ilyes-

fajta rövidre zárása szikrázást vagy tüzet okozhat. 

10. Kerülje a földelt felületek – úgymint csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények – testi 

érintését. Az emberi test földelése esetén fokozódik az áramütésveszély. 

11. Nem rendeltetésszerű használat esetén folyadék lövellhet ki az akkumulátorból. A folyadék érin-

tését kerülni kell. Ha a folyadék véletlenül érintkezésbe kerül a bőrével, öblítse le vízzel. Ha a 
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folyadék belekerül a szemébe, öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilövellő 

folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat. 

 

KÜLÖNLEGES MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 

A BLOKKAKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN 
 

1. A blokkakkumulátor használata előtt tanulmányozza át (1) az akkumulátortöltőn, (2) az akku-

mulátoron és (3) az akkumulátorral működtetett gyártmányon olvasható összes utasítást és 

figyelmeztető jelzést. 

2. Tilos a blokkakkumulátort szétszerelni. 

3. Ha az üzemidő a megszokotthoz képest nagymértékben lerövidül, azonnal szüntesse be a készü-

lék működtetését, mert túlmelegedés, égési sérülés vagy akár robbanás is bekövetkezhet. 

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz, más-

különben elveszítheti a szeme világát. 

5. Tilos a blokkakkumulátort rövidre zárni: 

(1.) Tilos a kapcsokhoz bármilyen elektromosan vezető anyaggal hozzáérni. 

(2.) Kerülje a blokkakkumulátor tárolását olyan tartályban, amelyben másfajta fém tárgyak, pél-

dául szegek, érmék, stb. is vannak. 

(3.) Ne tegye ki a blokkakkumulátort víz vagy eső hatásának. 

Az akkumulátor zárlata nagy átfolyó áramerősséget, túlmelegedést, esetleges égési sérülést és 

akár a készülék tönkremenetelét is okozhatja. 

6. Tilos a készüléket és a blokkakkumulátort olyan helyen tartani, ahol a hőmérséklet elérheti vagy 

meghaladhatja az 50C-ot (122F-ot). 

7. Tilos a blokkakkumulátort elégetni, még akkor is, ha komoly károsodást szenvedett vagy telje-

sen elhasználódott. Tűzben a blokkakkumulátor felrobbanhat. 

8. Kerülje az akkumulátor leejtését vagy odaütését valamihez. 

9. Ha az akkumulátort leejtette vagy odaütötte valamihez, ne vegye használatba. (Sérült akkumulá-

tort használni tilos.) 

 

A készülék jellemzői 
 

 AM / sztereó FM sáv, PLL fázisszinkronizálással 

 Nagyméretű LCD (=folyadékkristályos) kijelző, világítással 

 Kézi / programozott / pásztázó hangolás 

 Forgatható hangoló és hangerő-szabályozó kezelőszerv 

 Sávonként 5-5 programozható állomás 

 Pontos idő kijelzése és kétfajta ébresztési időzítő (rádiós és kíméletes berregős ébresztéshez), 

"szundítás" funkcióval 

 Állítható alvásidőzítő (automatikus kikapcsolással) 

 Minőségi hangzásélményt nyújtó sztereó hangszóró 

 Különlegesen robusztus és strapabíró konstrukció 

 Az IPX 4 sz. szabványnak megfelelő vízálló kivitel 

 Makita gyártmányú akkumulátoregységgel és a rádió készletébe tartozó hálózati adapterrel is 

működtethető 
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Magyarázatok az ábrák számmal és betűvel jelölt részleteihez 
 

 
 

 
 

Kezelőszervek: 
 

1. Tápfeszültség-kapcsoló és alvásidőzítő gomb 

2. Sávváltó és monó gomb 

3. Rádiós ébresztés beállítógombja 

4. Berregős ébresztés beállítógombja 

5. Előre beprogramozott állomások gombjai 

6. Pásztázó hangolás és pontosidő-beállítás 

7. Hangolás / hangerő kezelőszerve 

8. Egyenáramú bemeneti aljzat (DC IN) 

9. Bemenőkapocs (AUX IN1) 

10. Gumi szigetelésű botantenna 

11. Akkumulátorrekesz (benne fő akkumulátoregység és tartalék elemek) 

12. Fogantyú 

13. Hangszóró 

14. Akkumulátorrekesz záróretesze 

15. Bemenőkapocs (AUX IN2) 
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LCD kijelző: 

 

A Rádiós ébresztés 

B Kíméletes berregős ébresztés 

C Pásztázó hangolás 

D Sávjelzés 

E Alacsony akkufeszültség jelzése 

F Beprogramozott állomások 

G „Alvás” és „szundítás” funkció állapotjelzése 

H Frekvencia 

I Sztereó hangzás és hangerő jelzése 

J Pontos idő 

K Pontos idő beállítása 

L A pontos idő du. (=délután) jelzése 

 

Az akkumulátor beszerelése 
 

Megjegyzés: 

Ha az akkumulátorrekeszben biztonsági tartalék elemeket is tartunk, ezzel megakadályozhatjuk a 

programozott memóriákban tárolt adatok elvesztését. 

 

 

1. Az akkumulátorrekesz záróreteszét 

kihúzva, nyissa fel az akkumulátor-

rekeszt. Külön rekesz található a fő 

akkumulátoregység és a tartalék ele-

mek számára. 

 

2. Vegye le a tartalék elemek rekeszé-

nek fedelét, és helyezzen be 2 db új 

UM-3 típusú (AA méretű) elemet. 

Behelyezésnél ügyeljen a helyes 

polaritásra a rekesz belsejében látható 

jelzéseknek megfelelően. Tegye visz-

sza a rekesz fedelét. 

 

3. A tartalék elemek behelyezése után a 

rádió fő akkumulátoregységének be-

illesztésével helyezze a rádiót feszült-

ség alá. 

 

1. Akkumulátorrekesz (a 

fő akkumulátoregységhez 

és a tartalék elemekhez) 

2. Akkumulátorrekesz 

záróretesze 

 

 

 

 

 

1. Fő akkumulátoregység 

rekesze 

2. Biztonsági tartalék 

elemek rekesze 

 

A rádió működtetésére alkalmas akkumulátortípusokat a következő táblázatban soroljuk fel, amely 

az egy-egy töltéssel megvalósítható üzemidőket is feltünteti. 
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Blokkakkumulátor feszültsége HANGSZÓRÓ-KIMENET = 

50 mW + 50 mW 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V 

BL7010      Kb. 7 óra 

 PA09  PA12 PA14 PA18 

Kb. 8 óra 

 9050  1250 1450 1850 

 9100  1200 1420 BL1815 

 9120 BL1013 1220 BL1415  

 9100A  1200A   

 9102  1202 1422 1822 

Kb. 12 és fél óra 

 9122  1222 BH1420  

 9102A  1202A   

 BH9020  BH1220   

 BH9020A  BH1200C   

 9134  1234 1434 1834 Kb. 16 és fél óra 

    BH1427  Kb. 17 óra 

 9135  1235 1435 1835 

Kb. 19 óra     1435F BL1830 

   1235F BL1430  

 BH9033  BH1233 BH1433  
Kb. 21 óra 

 BH9033A  BH1233C   
       

 Nyalábakkummulátor    
     

 Csúszó akkumulátor    

 

 

FIGYELEM: 

Egyszerre két fő akkumulátoregységet használni tilos. 

 

3-1.  Csúszó blokkakkumulátor behelyezése és eltávolítása 

 

 A blokkakkumulátor behelyezéséhez hozza 

egy vonalba a blokkakkumulátor nyelvét a 

készülékházban kialakított horonnyal, és 

csúsztassa be az akkumulátort ütközésig, 

hogy halk kattanással rögzüljön a helyén. 

 Ha a gomb tetején lévő piros jelzés még lát-

ható, akkor a blokkakkumulátor nem rögzült 

rendesen. Addig tolja befelé, amíg a piros 

jelzés el nem tűnik, ellenkező esetben elő-

fordulhat, hogy a blokkakkumulátor kiesik a 

készülékből, és kárt tesz valakiben. 

 

1. Piros jelzés 

2. Gomb 

3. Blokkakku 
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 Ne erőltesse a blokkakkumulátor behelyezését. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, 

akkor próbálkozzon másként. 

 Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, akkor a mellső részén található gomb elcsúsztatása 

vagy a két oldalán lévő gombok lenyomása közben húzza ki a készülékből. 

 

FIGYELEM: 

Egyszerre két fő akkumulátoregységet használni tilos. 

 

3-2.  Nyaláb alakú blokkakkumulátor behelyezése és eltávolítása 

 

 

1. Tartókar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blokkakku 

 

 

1. Blokkakku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blokkakku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blokkakku  

 Ahhoz, hogy az akkumulátort be tudja he-

lyezni az akkumulátorcsatlakozóba, először 

húzza kifelé a tartókart. 

 A blokkakkumulátor behelyezéséhez hozza 

egy vonalba a blokkakkumulátor nyelvét a 

készülékházban kialakított horonnyal, és 

csúsztassa be az akkumulátort ütközésig. 

 Eressze el a tartókart. 

 Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, akkor húzza kifelé a tartókart, és vegye ki az akkumu-

látort a csatlakozóból. 

 

4. Tolja vissza az akkumulátorrekesz záróreteszét eredeti helyzetébe. 

 

5. Ha a rádiónál teljesítménycsökkenést tapasztal, torzult vagy szaggatott hang szól belőle, vagy a 

kijelzőn megjelenik az alacsony akkufeszültség ( ) jelzése, ezek bármelyike azt jelzi, hogy a 

fő akkumulátoregység cserére szorul. 

Megjegyzés: 

Az akkumulátoregység nem tölthető a rádió készletébe tartozó AC hálózati adapteren keresztül. 

 

6. Amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony akkufeszültség ( ) jelzése, és egy E betű is vil-

logni kezd, ideje kicserélni a biztonsági tartalék elemeket. 
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A gumi szigetelésű botantenna 

felszerelése 
 

A gumi szigetelésű botantennát az ábrákon 

szemléltetett módon kell felszerelni. 

 

Megjegyzés: 

Az antenna tárolására szolgáló hely az akkumu-

látorrekeszben van kialakítva, ahol a leszerelt 

antenna bekattintva rögzíthető. 

 

 

 

1. Gumi szigete-

lésű botantenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gumi szigete-

lésű botantenna 

 

A rádió készletébe tartozó, AC hálózati adapter használata 
 

Vegye le a gumi védőborítást, és illessze be az 

adapter csatlakozódugaszát a rádió homlokzati 

részén található egyenáramú aljzatba. Az adap-

ter másik csatlakozódugaszát egy szabványos 

hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Az adapter 

használatakor az akkumulátoregység automati-

kusan lekapcsolódik a rádióról. Ha már nem 

akarja használni az AC (váltakozó áramú) adap-

tert, akkor oldja le a hálózati tápfeszültségről. 

 

1. Egyenáramú 

bemeneti aljzat 

(DC IN) 

2. Bemenőkapocs 

(AUX IN1) 

 

Megjegyzés: 

Ha az AM sávban az adapter zavarja a rádióvételt, akkor húzza odébb a készüléket, hogy legalább 

30 cm-re legyen az AC hálózati adaptertől. 

 

Az óra beállítása 
 

1. Az órát a rádió bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani. 

2. A tartalék elemek behelyezésekor a kijelzőn - : - - jelzés lesz látható. 

3. 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a  jelölésű pontosidő-beállító gombot. 

Ekkor a kijelzőn villogni kezd a pontosidő-beállítás  szimbóluma és a pontos idő jelzésének 

"óra" helyértéke, majd felhangzik egy hangjelzés. 

4. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervét, amíg meg nem jelenik a kívánt "óra" beállítás. 

5. A  gomb megnyomásával érvényesítse az "óra" beállítást. Ekkor villogni kezd a pontos idő 

jelzésének "perc" helyértéke. 

6. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervét, amíg meg nem jelenik a kívánt "perc" 

beállítás. 

7. A  gomb ismételt megnyomásával zárja le a beállítási műveletet. 
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A rádió működtetése 
 

A rádiókészülék háromféle hangolási módot tesz lehetővé: pásztázó hangolást, kézi hangolást és a 

memóriába beprogramozott állomások előhívását. 

 

Pásztázó hangolás 
 

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. 

 

2. A sávváltó gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot. A lehető legjobb FM vé-

telhez a gumi szigetelésű botantennát kell megfelelő helyzetbe kell állítani. Ha viszont az AM 

(középhullámú) sávot választotta, akkor a rádiókészülék elforgatásával keresheti meg azt a 

pozíciót, amelyben a legtisztábban vehető a jel. Lehetőleg ne használja a rádiókészüléket szá-

mítógép képernyője vagy hasonló olyan berendezés közelében, amely zavarhatja a vételt. 

 

3. Röviden nyomja meg és engedje el a pásztázó hangolás gombját (ha ugyanis 2 másodpercnél 

tovább tartja benyomva, ezzel a pontosidő-beállítási funkciót fogja működésbe hozni). Ekkor 

az LCD kijelzőn villogni kezd a SCAN felirat, és a készülék megindítja a keresést a sávban 

felfelé, automatikusan megállva, amikor állomást talál. Ha ki akarja választani a talált állo-

mást, nyomja meg ismét a pásztázó hangolás gombját. 

Megjegyzések: 

 Ha a készülék sztereó adást talált, a kijelzőn megjelenik a STEREO felirat. 

 Ha egy állomás megtalálásakor nem nyomjuk meg ismét a pásztázó hangolás gombját, 

automatikusan addig folytatódik a keresés, amíg a készülék meg nem találja a legköze-

lebbi állomást. 

 

4. A kívánt hangerősséget a hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével lehet beállítani. A hang-

erő szintjének változását az LCD kijelző mutatja. 

Megjegyzés: 

Ha hangerőszabályzó üzemmódban benyomjuk a hangolás / hangerő forgatógombját, a készü-

lék át fog kapcsolni hangerőszabályzó funkcióról hangolási funkcióra. 

 

5. A rádiókészüléket a tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával lehet kikapcsolni. Ekkor a 

kijelzőn megjelenik az OFF (=ki) felirat. 

 

Kézi hangolás 
 

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. 

 

2. A sávváltó gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot. Igazítsa be az antennát a 

fentiekben leírtak szerint. 

 

3. A hangolás / hangerő kezelőszerv minden egész fordulatnyi eltekerése az alábbi növekmé-

nyekkel változtatja meg a frekvenciát: 

Az FM sávban: 50 vagy 100 kHz 

Az AM (középhullámú) sávban: 9 vagy 10 kHz 

Megjegyzés: 

A rádiókészülék hangerőszabályzó üzemmódjában a hangolás / hangerő forgatógombjának 

benyomásával kapcsolhatunk át hangolási üzemmódra. 
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4. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervet, amíg a kijelzőn a kívánt frekvencia nem 

jelenik meg. 

 

5. A hangolás / hangerő kezelőszerv segítségével állítsa be a kívánt hangerősséget. 

 

6. A rádiókészülék kikapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség-kapcsoló gombot. A kijelzőn 

megjelenik az OFF (=ki) felirat. 

 

Állomások eltárolása a programozott memóriákban 
 

Hullámsávonként 5-5 állomást lehet előre beprogramozni. 

 

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a rádiót. 

 

2. A fentiekben leírt módszerek valamelyikével hangolja be a kívánt állomást. 

 

3. Nyomja be és addig tartsa benyomva a programgombok valamelyikét, amíg a készülék hang-

jelzést nem ad. Ekkor megjelenik a kijelzőn a programszám, és az adott állomás eltárolódik a 

memóriában a kiválasztott programgombhoz. 

 

4. Ismételje meg a programozási eljárást a többi programgombbal is. 

 

5. A fenti eljárás követésével a programozott memóriákban már eltárolt állomások felülírása is 

lehetséges. 

 

Állomások lehívása a programozott memóriákból 
 

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. 

 

2. Válassza ki a kívánt hullámsávot. 

 

3. Röviden nyomja meg a kívánt programgombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a programszám 

és a hozzá tartozó állomás frekvenciája. 

 

Rádiós ébresztés beállítása 
 

A rádiós ébresztési funkció kiválasztása esetén a készülék a beállított ébresztési időpontban bekap-

csol, és a kiválasztott állomás adását közvetíti. A rádiós ébresztés egy órán keresztül folytatódik, 

kivéve, ha a tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kikapcsoljuk. Ha az ébresztés bekap-

csolódása után megnyomjuk a tápfeszültség-kapcsolót, ezzel 24 órára hatástalanítjuk az ébresztést. 

 

Megjegyzés: 

Alacsony akkumulátorfeszültség esetén a rádiós ébresztés nem lép működésbe. 

 

a)  A rádiós ébresztés időpontjának beállítása 
 

1. A rádiós ébresztést a készülék be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani. 

2. Nyomja be és engedje el a rádiós ébresztés beállítógombját. Ekkor a kijelzőn villogni kezd a 

rádiós ébresztés  szimbóluma. 
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3. Miközben az  szimbólum villog, 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a 

pontosidő-beállítás  jelzésű gombját, amíg meg nem szólal a hangjelzés. 

4. A kijelzőn villogni kezd az "óra" helyértéke. A hangolás / hangerő kezelőszerv eltekerésével vá-

lassza ki a kívánt "óra" beállítást, majd az  gomb ismételt megnyomásával érvényesítse. 

5. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a kívánt ébresztési idő "perc" értékét. Végül az  gomb 

megnyomásával zárja le az ébresztési idő beállításának műveletét. 

 

b)  Az állomás beállítása rádiós ébresztéshez 
 

1. A rádiós ébresztés időpontjának beállítása és a rádiós ébresztés szimbólumának villogása köz-

ben nyomja meg a sávváltó gombot. Ezzel a rádió olyan működési állapotba kerül, amelyben 

kézi hangolással vagy a beprogramozott állomások valamelyikének lehívásával beállítható az 

ébresztéshez használni kívánt hullámsáv és állomás. Végül nyomja meg az  jelzésű 

gombot, és ezzel zárja le a rádiós ébresztés beállítását. A kijelzőn folyamatosan látható az 

 szimbólum. 

2. Miután beállította a rádiós ébresztés időpontját és a kívánt állomást, nyomja meg és 2 másod-

percig tartsa benyomva a rádiós ébresztés  jelzésű gombját, amit hangjelzés követ. Az 

ébresztést ily módon lehet aktiválni vagy hatástalanítani. Ha a kijelzőn folyamatosan látható az 

 szimbólum, a rádiós ébresztés aktivált állapotban van. 

Megjegyzés: 

Ha beállítás közben nem választunk ki új állomást a rádiós ébresztéshez, akkor a készülék az 

ébresztéshez utoljára használt állomást fogja kiválasztani. 

 

Kíméletes berregős ébresztés beállítása 
 

A berregős ébresztési funkció kiválasztása esetén egy berregő hangjelzés fog működésbe lépni. 

Az ébresztő berregés egy percen keresztül 15 másodpercenként egyre rövidebb lesz, amit egy perc 

szünet követ, majd megismétlődik az egész ciklus. 

A kíméletes berregős ébresztés egy órán keresztül folytatódik, vagy addig, amíg a tápfeszültség-

kapcsoló gomb megnyomásával ki nem kapcsoljuk. Ha az ébresztés bekapcsolódása után meg-

nyomjuk a tápfeszültség-kapcsolót, ezzel 24 órára hatástalanítjuk az ébresztést. 

 

1. A kíméletes berregős ébresztést a készülék be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani. 

2. Nyomja be és engedje el a kíméletes berregős ébresztés  jelzésű gombját. Ekkor a kijel-

zőn villogni kezd az  szimbólum. 

3. Miközben az  szimbólum villog, 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a 

pontosidő-beállítás  jelű gombját, amíg meg nem szólal a hangjelzés, és a kijelzőn villogni 

nem kezd az "óra" helyértéke. 

4. A hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével válassza ki a kívánt ébresztési idő "óra" értékét, 

majd az  gomb ismételt megnyomásával érvényesítse azt. Ekkor villogni kezd a "perc" 

helyértéke.  
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5. A hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével válassza ki a kívánt ébresztési idő "perc" értékét. 

Végül az  gomb megnyomásával zárja le a kíméletes berregős ébresztés beállításának mű-

veletét. 

6. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa benyomva a berregős ébresztés  jelzésű gombját, 

amit hangjelzés követ. A kíméletes berregős ébresztést ily módon lehet aktiválni vagy hatásta-

lanítani. Ha a kijelzőn folyamatosan látható az  szimbólum, a berregős ébresztés aktivált 

állapotban van. 

 

A "szundítás" funkció 
 

1. Az ébresztési funkció aktív állapotában a tápfeszültség-kapcsolót kivéve bármely gomb meg-

nyomásával működésbe hozhatjuk a "szundítás" funkciót. Ez azt jelenti, hogy 5 perces időtar-

tamokra elhallgattatjuk a rádiós vagy berregős ébresztést. 

2. A kijelzőn ilyenkor a "szundítás" funkció  szimbóluma és az ébresztési üzemmód meg-

felelő szimbóluma egyidejűleg villog. A "szundítás" funkció mindaddig ismétlődik, amíg az 

ébresztés aktív állapotának egy órás időtartama le nem telik. 

 

Az "alvás" funkció 
 

Az "alvás" funkció időzítője az előre beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsolja a 

rádiókészüléket. 

 

1. Nyomja meg és 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a tápfeszültség-kapcsoló gom-

bot, amíg fel nem hangzik a hangjelzés. A kijelzőn 60-45-30-15-120-90-60 sorrendben egymás 

után megjelennek a választható alvásidők. 

Amikor a kijelzőn éppen a kívánt tartamú alvásidő látható, engedje el a tápfeszültség-kapcsoló 

gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik az "alvás" funkció  szimbóluma, és a rádióban a leg-

utoljára kiválasztott állomás hallható. 

 

2. Az "alvás" funkció hatástalanításához a tápfeszültség-kapcsoló gombot kell megnyomni. Ekkor 

eltűnik az  szimbólum, és a rádió kikapcsolódik. 

 

A kijelző megvilágítása 
 

Ha bármelyik gombot megnyomjuk, és eltekerjük a hangolás / hangerő kezelőszervet, kb. 15 

másodpercre kivilágosodik az LCD kijelző. Pásztázó hangolás közben és az ébresztés aktív álla-

potában a kijelző szintúgy automatikusan megvilágítást kap. 

 

Átkapcsolás sztereó hangzásról monó hangzásra 
 

Ha egy sztereó FM állomáson gyenge a vétel, a sávváltó / monó gomb 2 másodperces lenyomásával 

javíthatunk a hangzás minőségén. Ekkor megszűnik a sztereó hangzás, és a kijelzőről is eltűnik a 

STEREO felirat. 
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Külső hangberendezések működtetése a rádión keresztül 
 

 FIGYELEM: 

Külső hangberendezés csatlakoztatása előtt húzza ki a rádió csatlakozódugaszát a hálózati alj-

zatból. 

 

 A rádión két db AUX aljzat van: az AUX IN1 aljzat a készülék előlapján, az AUX IN2 aljzat pedig 

az akkumulátorrekeszben kapott helyet. Az AUX IN2 aljzat használatakor ne feledkezzen meg az 

AC hálózati adapter használatáról sem. 

 Egy hangkábel segítségével csatlakoztassa a sztereó vagy monó hangberendezést (pl. iPodot, 

MP3-at vagy CD-lejátszót) az AUX IN1 vagy az AUX IN2 aljzathoz. 

 Addig nyomogassa a sávváltó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az AU1 vagy AU2 

felirat. Ez az AUX funkció aktiválódását jelzi. 

 Külső hangberendezés ébresztéshez nem aktiválható. 

 

KARBANTARTÁS 

 
 FIGYELEM: 

Tilos a készülék tisztításához motorbenzint, sebbenzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló szert hasz-

nálni, mert ezek elszíneződést, deformálódást vagy repedést okozhatnak. 

 

Specifikációk 
 

Tápfeszültség-előírások 

AC hálózati adapter: 12 V DC, 700 mA, középső csap pozitív 

Elemes táplálás: 2 db UM-3 típusú (AA méretű) elem biztonsági tartaléknak 

Nyalábakkumulátor: 7,2-18 V 

Csúszó akkumulátor: 9,6-18 V 

Frekvenciasáv-átfogás: FM 87,50-108 MHz 

    AM (középhullám) 522-1629 kHz (9 kHz-es lépésekben) 

Áramköri jellemzők: 

Hangszóró:  3 hüvelykes, 8 ohm 

Kimenő teljesítmény: 7,2 V: 0,5 W x 2 

9,6 V: 1 W x 2 

10,8 V: 1,2 W x 2 

12 V: 1,5 W x 2 

   14,4 V: 2,2 W x 2 

18 V: 3,5 W x 2 

Bemenőkapocs:  3,5 mm (AUX IN1 / AUX IN2) 

Antennarendszer: FM – gumi szigetelésű botantenna 

   AM – rúdantenna 

Méretek (Sz x Ma x Mé): 280 x 302 x 163 mm 

Súly (akkumulátor nélkül): 4,0 kg 

 

Makita Corporation 

Anjo, Aichi, Japán 

www.makita.com  

http://www.makita.com/

