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Veekindluse säilitamiseks veenduge, et patareipesa kate oleks kindlalt suletud ja lukustatud.
Üksikasjade saamiseks vt jaotist „Veekindluse funktsioon (lugege enne raadio kasutamist)”.

Alustamine

1

FM-/AM-duširaadio
Kasutusjuhend EE

Paigaldage patareid.
Lükake lukustuse/avamise lülitit noolega
näidatud suunas () ja avage patareipesa
kate ().

Katet kinnitades hoidke seda tugevasti ja lükake lukustamise/avamise lüliti
noolega näidatud suunas asendisse LOCK ().

2

Seadistage kell.
„0:00” (või „12:00 AM”) vilgub ekraanil, kui patareid on sisestatud.
Vajutage ja hoidke all nuppu SET CLOCK, kuni tundide näit
hakkab vilkuma.

Tundide seadistus

Minutite seadistus

Võtke välja FM-traatantenn, nagu
on allpool näidatud, olles ettevaatlik,
et FM-traatantenn ei jääks seadme ja
katte vahele.

Sisestage kolm R14 (suurus C)
patareid (ei ole kaasas). Sisestage
alati esimesena patarei pool, millel
on märge .

Tunni määramiseks
vajutage nuppu +
või –.

©2014 Sony Corporation
Võtke välja
FM-traatantenn.

Tundide seadistuse
kinnitamiseks vajutage
nuppu ENTER.

Minutite määramiseks
vajutage nuppu + või –.

Minutite seadistuse
kinnitamiseks vajutage
nuppu ENTER.

Nõuanne

Märkused

Kella ekraanirežiimi saab vahetada 24-tunnise ja 12-tunnise süsteemi vahel,
kui seade on välja lülitatud, vajutades nuppu + ja eelhäälestuse nuppu 1,
kuni kuulete piiksu.

• Kui tegevust ei toimu, tühistatakse kella seadistusrežiim pärast ligikaudu 65 sekundit.
• Kui eemaldate patareid seadmest, lähtestatakse kella seaded ligikaudu 60 sekundi pärast tehase vaikeseadetele.
Sellisel juhul seadistage kell uuesti.

ICF-S80

Raadio kuulamine

1

Kuidas paigaldada rihma?

2

Lülitage raadio sisse.
Raadio on sisse lülitatud ja „
süttib ekraanil.

”

Valige riba.
Nupu korduv
kasutamine muudab
riba järgmiselt.

3

Leidke soovitud jaam.

Ekraani näidis (häälestades
FM-jaamale)

Praegu valitud riba
Süttib märgutuli „FM” või „AM”.

Nõuanne
Vajutage ühe korra nuppu + või –, kui kuvatakse
kell. Praegu kõlava jaama sagedus ilmub mõneks
sekundiks ekraanile.

Jaamade eelhäälestamine

Eelhäälestage lemmikjaamad 5 eelhäälestuse nupule.
Eelhäälestada saab 5 FM- ja 5 AM-jaama.

1

2

Leidke soovitud jaam.
Tehke ülalolevas jaotises „Raadio kuulamine”
olevad toimingud 1 kuni 3.

Eelhäälestatud jaama muutmine

Vajutage ja hoidke all soovitud eelhäälestuse nuppu (1–5), kuni
kuulete piiksu ning eelhäälestuse number ilmub ekraanile.

1 Häälestage uuele jaamale.
2 Vajutage ja hoidke all muudetavat

Eelhäälestuse nupud

Näide: parajasti kõlava jaama
eelhäälestamine eelhäälestuse nupule 1

Vajutage nuppu
ja hoidke seda all,
kuni kuulete piiksu.

Ostetud seadmel on kinnitatud ainult üks rihma ots. Kinnitage teine
ots, nagu on allpool näidatud. Rihma eemaldamiseks võtke see
vastupidises järjekorras küljest ära.

eelhäälestuse nuppu, kuni
kuulete piiksu.
Valitud nupule eelhäälestatud jaam
asendatakse uuega.

Automaatse otsimisega
häälestamine
Seade otsib automaatselt
vastuvõetavate jaamade
sageduspiirkonda. Kui jaam on leitud,
saab seade ligikaudu 3 sekundi jooksul
selle jaama raadiosignaale ja jätkab siis
järgmise vastuvõetava jaama otsimist.

Märkus

Käsitsi häälestamine
Saate soovitud jaamale käsitsi
häälestada. Kasutage konkreetse jaama
otsimiseks käsitsi häälestamist näiteks
siis, kui teate eelnevalt jaama sagedust.

Raadio riputamine
Vajutage korduvalt
nuppu + või –, kuni
olete häälestanud
soovitud jaamale.

Saate riputada raadiot, nagu on allpool näidatud, kasutades rihma
või nööri (ei ole kaasas).

Raadiovastuvõtu parandamine
Kui raadiovastuvõtt on kehv, saab seda parandada, kasutades traatantenni (FM) või paigutades raadio
ümber (AM). Kui vastuvõtuprobleemid püsivad, proovige muuta paigalduse asukohta, paigutades
seadme akna või ukse lähedale.

FM-i puhul

Märkused

Kinnitage iminapp (kaasas) kindlalt,
nagu on allpool näidatud.

Sisestage FM-traatantenni ots iminappa.
Traatantenni iminapast eemaldamisel
pigistage traatantenni otsa ja eemaldage
see. Ärge tõmmake kaablit jõuga, sest
see võib põhjustada kaabli katkiminekut.

Vajutage ühe korra nuppu + või –, kui kuvatakse kell.
Praegu kõlava jaama sagedus ilmub mõneks
sekundiks ekraanile.

Vajutage 3 sekundi jooksul nuppu
ENTER, kui kuulete soovitud
jaama 3-sekundilist ülevaadet.
Arvestage sellega, et seade
hakkab otsima järgmist jaama,
kui te ei vajuta nuppu ENTER.

Kinnitage rihma ava kindlalt
eenduva osa peale. Muidu
võib rihm lahti tulla ja raadio
võib rippudes alla kukkuda.

Kui registreerimine on
lõppenud, süttib ekraani
ülemises paremas nurgas
eelhäälestuse number.

Nõuanne

• Ärge riputage raadiot ebastabiilsesse kohta ega paika, kust see võib
kergesti kukkuda.
• Kui kasutate nööri, valige selline nöör, mis oleks raadio kaalu arvestades
piisavalt tugev, ning kinnitage see tugevasti, et vältida raadio kukkumist.
• Vältige liigset survet rihmale või nöörile. Muidu võib rihm või nöör katki minna.
Ärge avaldage raadiot riputades rihmale või nöörile liigset survet.

Kuidas võtta välja või hoiustada
FM-traatantenni?
Traatantenni väljavõtmine

Sälk

Eelhäälestatud jaama kuulamine

1

Vajutage ja hoidke
all nuppu + või –,
kuni sagedus
hakkab muutuma.

Reguleerige hea
vastuvõtu tagamiseks
FM-traatantenni nurka.

Valige FM- või AM-riba ja vajutage eelhäälestuse nuppu, et kuulata
eelhäälestatud jaama.

AM-i puhul
Muutke seadme suunda, et leida
hea vastuvõtt. (Ferriitantenn on
seadmesse integreeritud.)

Näide: eelhäälestuse 1. nupule registreeritud
eelhäälestatud jaama kuulamine
Kui vajutatud nupule ei ole jaama
eelhäälestatud, ilmub „– – –” (allpool)
ja seade naaseb sagedusele, millel
see oli enne nupule vajutamist.
Valige FM- või
AM-riba.

Vajutage
eelhäälestuse
1. nuppu.

Ilmub sagedus ja ekraanil
süttib eelhäälestuse number –
saate kuulata jaama, mis on
registreeritud eelhäälestuse
1. nupule.

Traatantenni hoiustamine

Märkused

Vagu

Märkus
Eelhäälestuse eksliku muutmise
vältimiseks ärge hoidke eelhäälestuse
nuppu all kauem kui 2 sekundit.

• Kui sulete patareipesa katte ja
FM-traatantenn on vales asendis,
ei saa säilitada veekindlat toimimist,
sest traatantenn jääb seadme ning
patareipesa katte vahele. Suunake
traatantenn läbi sälgu ja sulgege
seejärel pesa kate.
• Traatantenni hoiustamisel suunake
see läbi vao ja tagage, et see
kaablikorpusest välja ei ulatuks.

Loendustaimer

Detailide ja juhtimisseadmete juhend
Seade

AM-riba häälestusintervalli
muutmine

Saate määrata loendustaimerile 1-minutised
intervallid (maksimaalselt 90-minutised).
Kui loendus lõppeb, meenutab alarmsumisti
teile, et aeg on täis.

See funktsioon ei ole saadaval Põhja-Ameerika
ja Euroopa mudelite puhul.

Veekindluse funktsioon
(lugege enne raadio
kasutamist)

1

1

Toote veekindlus

Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF.
Märgutuled
ja „1”* (vaikeseadistus)
hakkavad ekraanil vilkuma.

Vajutage raadio väljalülitamiseks
nuppu /.

2 Vajutage ja hoidke all nuppu
AUTO OFF vähemalt 4 sekundit,
hoides samal ajal all eelhäälestuse
nuppu 1.

*

Märgutuli „1” vilgub ainult siis, kui olete määranud
esimese aja. Edaspidi vilgub eelnevalt valitud
loendusaeg (minutites).

AM-riba häälestusintervalli muudetakse
piiksuga ja ekraanile ilmub uus seadistus
(9 kHz või 10 kHz).

1

Sellel tootel on veepritsmekindluse* tehnilised andmed, mis
on IPX4*2 veekindluse ekvivalent, nagu on märgitud standardi
IEC60529 „Korpuste tagatavad kaitsetasemed (IP-kood)”
jaotises „Vee sissevoolu vastase kaitse tasemed”. Kasutusest
olenevalt võib seadmesse sisenev vesi põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või rikke.
Kasutage raadiot, arvestades järgmisega.
*1
*2

Vedelikud*, mille puhul kehtivad veekindluse
tehnilised andmed.

2 Vajutage nuppu + või –, et määrata

Seerianumber
asub siin.

loendustaimerile aeg vahemikus
1 kuni 90 minutit, kui märgutuled
ja „1” (vaikeseadistus) ekraanil
vilguvad.

*

3 Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF
või ENTER.
Märgutuli
ja valitud loendusaeg
lõpetavad vilkumise ning loendus
käivitub piiksuga.
Kui loendus lõppeb, hakkavad märgutuled
ja „0:00” vilkuma ning alarmsumisti
piiksub ligikaudu 60 minutit.










Nupp / (toide)
Helitugevuse muutmine
Rihm
Kõlar
Ekraan
Eelhäälestuse nupud*
FM-/AM-nupp
Nupp TIMER SET/ON/OFF
(loendustaimeri jaoks)

 Nupp ENTER/SET CLOCK




*

(nupu all hoidmisel sisenetakse
kella seadistusrežiimi.)
Nupud +, –
Nupp AUTO OFF
Rihma aasad
Patareipesa kate

Eelhäälestuse 3. nupul on puutepunkt. Raadiot
kasutades saate puutepunktist juhinduda.

Alarmsumisti peatamine
Vajutage ükskõik millist nuppu.

Loendustaimeri peatamine
Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF.
Loendustaimer tühistatakse ja ekraanile
ilmub praegune aeg.

Sageli kasutatavate
loendustaimeri seadistuste
eelhäälestamine eelhäälestuse
nuppudele

Ekraan

Saate eelhäälestada sageli kasutatavad
loendusajad 5 eelseadistuse nupule.
1 Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF ja
valige seejärel loendusaeg, vajutades
nuppu + või –.

 Vilgub loendustaimeri seadistamisel

 Süttib eelhäälestuse nupule jaamade

ja süttib, kui loendustaimer töötab.
 Süttib või vilgub, kui patarei hakkab
tühjaks saama. Asendage kõik patareid
uutega, kui see märgutuli vilkuma hakkab.
 Süttib, kui seade võtab vastu
raadiosignaale.
 Vilgub automaatse väljalülitamise taimeri
seadistamisel ja süttib automaatse
väljalülitamise taimeri töötamisel.

või loendusaegade eelhäälestamisel
või eelhäälestatud jaamade või
eelhäälestatud loendusaja valimisel.
 Süttib, kui kella ekraanirežiimile on
määratud 12-tunnine süsteem. („AM” ja
„PM” ei sütti 24-tunnise süsteemi puhul.)
 Sageduse/aja/sõnumi ala
 Näitab praegu valitud riba.
Süttib „FM” või „AM”.

Nõuanne
Näete, kas seade võtab vastu raadiosignaale või mitte, kontrollides märgutuld „

”, kui helitugevus on minimaalsel tasemel.

Mugavad funktsioonid
Automaatse väljalülitamise
taimer
Raadio lülitub automaatselt välja, kui
määratud aeg (minutites) on möödunud.
Selle funktsiooniga saate vältida seadme
toite väljalülitamise unustamist.

1

Vajutage nuppu AUTO OFF.
Märgutuli „AUTO OFF” hakkab vilkuma ja
ekraanile ilmub vaikeseadistus („60”). Kui
vajutate nuppu AUTO OFF siis, kui raadio on
välja lülitatud, lülitub see automaatselt sisse.

2 Vajutage korduvalt nuppu AUTO OFF,
et valida soovitud seadistus, kui
märgutuli „AUTO OFF” vilgub.

3 Vajutage nuppu ENTER.
Valitud seadistust kinnitab piiks ja märgutuli
„AUTO OFF” lõpetab vilkumise. Kui te ei
vajuta nuppu ENTER ligikaudu 3 sekundi
jooksul, kinnitatakse praegu valitud
seadistus automaatselt.
Nõuanne
Saate raadio väljalülitamiseni jäänud aega kontrollida,
vajutades pärast automaatse väljalülitamise taimeri
seadistamist uuesti nuppu AUTO OFF.

Automaatse väljalülitamise
taimeri tühistamine
Saate automaatse väljalülitamise
taimeri tühistada, kasutades kumbagi
järgmistest viisidest.
• Seadke automaatse väljalülitamise taimer olekusse „OFF”.
• Lülitage raadio korraks välja ja seejärel uuesti sisse.

Automaatse väljalülitamise
taimeri muutmine, kui automaatse
väljalülitamise taimer töötab
Iga nupuvajutusega muutub ekraanil
olev kestus (minutites) järgmiselt:

Alustage 1. toimingust ja valige 2. toimingus
soovitud seadistus.

2 Vajutage ja hoidke all soovitud
eelhäälestuse nuppu (1–5), kuni kuulete
piiksu ning eelhäälestuse number
ilmub ekraanile.

Eelhäälestatud loendustaimeri
kasutamine
1 Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF.
2 Vajutage soovitud eelhäälestuse nuppu,
ja eelhäälestatud
kui märgutuli
loendusaeg ekraanil vilguvad.
3 Vajutage nuppu TIMER SET/ON/OFF
või ENTER.
Loendus käivitub piiksuga.
Märkused
• Loendustaimerite vaikeseadistused on 3 minutit (1. nupp),
10 minutit (2. nupp), 20 minutit (3. nupp), 40 minutit
(4. nupp) ja 60 minutit (5. nupp). Kui olete eelhäälestanud
oma loendustaimerid, kirjutavad teie seaded
vaikeseaded üle.
• Kui patareid on seadmest eemaldatud, lähtestatakse
eelhäälestatud loendusajad ligikaudu 60 sekundi
möödudes vaikeloendusaegadele. Sellisel juhul
eelhäälestage loendusajad uuesti.
• Isegi kui raadio on välja lülitatud nupu / vajutamisega
või automaatse väljalülitamise taimeri funktsiooniga,
jätkub loendus lõpuni.
Nõuanne
Loenduse ajal kuulatava jaama kontrollimiseks vajutage
nuppu + või –. Praegu valitud riba ja sagedus ilmuvad
mõneks sekundiks ekraanile.

Iga kord, kui vajutate ja hoiate all nuppe,
muutub AM-riba häälestusintervall
tsükliliselt.
Häälestusintervalli muutmine kustutab
kõik seadmesse salvestatud eelhäälestatud
AM-jaamad. Eelhäälestage jaamad uuesti,
kui olete häälestusintervalli muutnud.
Märkus
AM-riba häälestusintervalli saab muuta ainult siis, kui raadio
on välja lülitatud. Lülitage raadio enne kindlasti välja.

HOIATUS
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
raamaturiiulisse või integreeritud kappi.
Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid
(nt süüdatud küünlaid).
Nimeplaat ja tähtis ohutusteave asuvad seadme all.
Patareisid ega patareidega seadet ei tohi asetada
liigse kuumuse kätte (nt päikesevalgus, tuli vms).

Patareipesa kate peab olema kindlalt suletud ja lukustatud.
Kaitstud igast suunast pritsiva vee eest, nii et raadio
funktsioonid ei kannata selle all.

Kehtib

Puhas vesi, kraanivesi

Ei kehti

Eelpool mainimata vedelikud
(pesuvahendi või vannivahenditega
vesi, allikavesi, kuum vesi,
basseinivesi, merevesi jne)

Ärge kasutage toodet meres, basseinis, allikas ega saunas.
Soolane vesi, kloorivesi, väävlit sisaldav või kõrge
temperatuuriga vesi võivad põhjustada rikkeid.
Raadio veekindlus põhineb meie mõõtmistel ülalpool
kirjeldatud tingimustel. Arvestage, et garantii ei hõlma
rikkeid, mis tulenevad vee sissetungimisest kliendipoolse
vale kasutuse tõttu.

Veekindluse säilitamine
Kontrollige järgmisi üksuseid ja kasutage raadiot õigesti.
• Patareipesa kate mängib veekindluse tagamisel väga
olulist rolli. Raadiot kasutades veenduge, et kate oleks
kindlalt suletud ja lukustatud. Katet sulgedes olge
ettevaatlik ning ärge jätke kummitihendi ja katte
tagaosa kokkupuutepunkti vahele võõrkehi, nagu prahti,
juuksekarvu jne. Kui kate ei sulgu võõrkehade tõttu kindlalt,
võib vesi sattuda patareipessa ja põhjustada rikke. Kui
võõrkehad jäävad kummitihendile või katte tagumisele
küljele, pühkige need pehme ja ebemevaba lapiga ära.
• Olge ettevaatlik, et FM-traatantenn ei jääks seadme ja
patareipesa katte vahele, kui pärast antenni väljavõtmist
katte sulgete.
• Veekindlus ei pruugi säilida, kui kummitihendi pinnal on
kahjustusi, auke või kriimustusi. Lisaks võib kummitihend
raadio kasutamise ajast või kasutuskeskkonnast olenevalt
moonduda või praguneda. Veekindluse säilitamiseks
soovitame kummitihendit korra aastas vahetada.
(Vahetamine on tasuline teenus.) Üksikasjade
saamiseks võtke ühendust lähima Sony edasimüüja
või teeninduskeskusega.

Kummitihend
(helesinine)

Euroopa klientidele

Vanade patareide ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, patareil või pakendil näitab,
et toodet ja patareid ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud patareidel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol
lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende
toodete ja patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu
võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud patareiga, peab
patareid vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.
Patarei ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase
käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste
patareide puhul vaadake jaotist, kus räägitakse patarei
ohutust eemaldamisest tootest. Viige patarei spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud
patareidele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote
või patarei taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote või patarei ostsite.

HOIATUS
Teid hoiatatakse, et igasugused muudatused, mis ei ole selles
juhendis sõnaselgelt heaks kiidetud, võivad muuta kehtetuks
teie õiguse seadet kasutada.

Toote funktsioonid
 Kaitse veepritsmete vastu (IPX4 hinnang) vannitoas,
duši all jne kasutades.
 FM-i ja AM-i vastuvõtu otsinguga ja käsitsi
häälestamine.
 Kaks taimeri funktsiooni: 90-minutine loendustaimer
ja automaatse väljalülitamise taimer.
 5 eelhäälestatud mälunuppu loendustaimeri
hõlpsaks häälestamiseks ja kasutamiseks.

• Kasutage raadiot ainult kolme R14 (suurus C) patareiga
(ei ole kaasas).
• Vältige seadme jätmist väga kõrge või madala
temperatuuri kätte, otsese päikesevalguse kätte, liivasele
või tolmusele pinnale, samuti vältige mehaanilisi lööke
seadmele. Ärge kunagi jätke seadet päikese kätte
pargitud autosse.
• Kui mõni tahke objekt seadmesse kukub, eemaldage
patareid ja laske enne edaspidist kasutamist
kvalifitseeritud tehnikul seade üle vaadata.
• Kasutage korpuse puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi.
Ärge kasutage mingit lahustit (nt alkoholi või bensiini),
mis võib viimistlust kahjustada.
• Ärge laske seadmel saada lööke ega liigset survet. Klaasist
ekraan võib puruneda ja mõrad ning killud võivad vigastusi
põhjustada. Kui ekraan on kahjustatud, ärge kasutage
seadet ja ärge puudutage katkisi ega mõranenud osi.

Märkused patareide vahetamise kohta
• Kui vesi satub patareipessa, eemaldage patareid ja
pühkige patareipesa sisemust ning pesa katet lapiga
ja laske kuivada. Olge eriti hoolikas, et niiskust ei jääks
patareiklemmide ümbrusesse.
• Ärge kunagi vahetage patareisid märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.
• Kui patareitoide langeb teatud tasemele, võib heli
muutuda vaikseks või moonduda ning patarei märgutuli
) hakkab ekraanil vilkuma. Pärast seda, kui patareid
(
on täiesti tühjaks saanud, muutub märgutule olek
„vilkuvast” „süttinuks” ja toide lülitub välja. Kui see juhtub,
asendage kõik patareid uutega.
• Vahetage patareid kindlasti 60 sekundi jooksul pärast
seadme väljalülitumist ja patareide eemaldamist.
Muidu lähtestatakse sellised seadistused nagu kell,
eelhäälestatud loendustaimer ja eelhäälestatud jaamad.
Kui see juhtub, tehke vajalikud seadistused uuesti.
) jääb
Arvestage sellega, et patarei märgutuli (
põlema ka pärast patareide vahetamist. Patarei märgutuli
kaob, kui lülitate pärast patareide vahetamist raadio sisse.
• Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega erinevat
tüüpi patareisid.
• Eemaldage patareid seadmest, kui seadet pikema aja
jooksul ei kasutata. Kui uuesti raadiot kasutate, tehke
vajalikud seadistused, nagu kella seadistamine ning
jaamade ja loendusaegade eelhäälestamine.
• Patareidega seadmeid ei tohi asetada liigse kuumuse
kätte (nt päikesevalguse, tule vms).

Patareilekke puhul
Kui patareivedelik on lekkinud, ärge puudutage vedelikku
paljaste käega.
Patareivedelik võib seadmesse jääda. Võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Kui patareivedelik satub silma, ärge hõõruge silmi, sest võite
jääda pimedaks. Peske kiiresti silmi rohke puhta veega ja
pöörduge kohe arsti poole.
Kui patareivedelik satub kehale või riietele, võib see tekitada
põletusi või vigastusi. Peske vedelik kiiresti puhta veega
maha ja pöörduge arsti poole, kui esineb nahapõletikku
või vigastusi.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme,
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid
Selle toote on valmistanud Sony Corporation
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või see on
valmistatud ettevõtte tellimusel. Küsimusi toote ühilduvuse
kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud
esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa.
Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust
hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.

Ettevaatusabinõud

• See toode ei ole veesurvekindel. Suure veesurve tõttu
ärge kastke seadet vette ega valage sellele otse kraanist
voolavat vett. Samuti ärge laske veel otse dušisegistist
seadmele voolata, kui dušisegisti ja seadme vaheline
kaugus on liiga väike (vähem kui ligikaudu 30 cm). Kui
kasutate keha masseerimiseks kasutatavat dušivarustust,
olge ettevaatlik, et te vett otse seadmesse ei vala. Kui
vesi voolab otse seadmele, võib vesi suure surve tõttu
seadmesse sattuda.
• Ärge kasutage raadiot väga kuumas (ligikaudu 40 °C) või
kuumemas) või külmas (ligikaudu 0 °C) keskkonnas ega
jätke seadet sellisesse keskkonda. Veekindlus ei pruugi
moondumise või kahjustuse tõttu säilida. Kui kasutate
raadiot keskkonnas, kus temperatuur on allapoole 0 °C,
külmub seadmele kogunenud niiskus ja seade ei
pruugi töötada.
• Ärge valage seadmele kõrge temperatuuriga vett ega
kasutage seadmele kogunenud niiskuse kuivatamiseks
juuksekuivatit ega muud sarnast kuuma õhku puhuvat
seadet. Lisaks ärge kasutage kunagi raadiot kõrge
temperatuuriga kohtades, nagu saunas või ahju ääres.
• Olge ettevaatlik ja ärge laske seadmel maha kukkuda ega
mehaanilisi lööke saada. Moondumine või kahjustus
võib põhjustada veekindluse halvenemist.

Kuidas tegeleda märja raadioga?
• Kui raadio on pikka aega märg, võib seadmele tekkida
katlakivi või hallitus. Pühkige kindlasti pärast raadio
kasutamist ära kogu niiskus ja kuivatage seadet hästi
õhutatud kohas.
• Eriti just külmades piirkondades pühkige pärast seadme
kasutamist pehme ja kuiva lapiga ära kogu seadmel olev
niiskus. Niiskuse seadmele jätmine võib põhjustada rikkeid,
kui niiskus külmub.
• Kui vesi satub kõlarivõredesse (esipaneelil olevates
avades), võib helikvaliteet kummaline tunduda, kuid see ei
ole rike. Kui see juhtub, asetage raadio esiküljega allapoole
pehmele kuivale lapile või rätikule, et vesi saaks võredest
välja nõrguda. Seejärel jätke raadio toatemperatuurile ja
kuivatage seadet, kuni niiskus on kadunud.

Tõrkeotsing
Probleemide püsimisel pärast järgmiste kontrollide tegemist
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Ekraan on tuhm või märgutuld ei kuvata.
• Raadiot kasutatakse äärmiselt kõrgetel või madalatel
temperatuuridel või liiga niiskes kohas.

Väga nõrk või katkev heli või
mitterahuldav vastuvõtt.
• Asendage kõik tühjad patareid uutega.
• Raadiovastuvõtu parandamiseks muutke
paigaldusasukohta, paigaldades seadme
näiteks akna või ukse lähedale.

Kõlari väljundist kostab müra.
• Kui raadio lähedusse pannakse mobiiltelefon, võib raadiost
kõlada vali müra. Hoidke telefon raadiost eemal.

Patareid saavad väga kiiresti tühjaks.
• Lülitage raadio kindlasti välja, kui te seda ei kasuta.
Eeldatava patarei kasutusea kohta üksikasjade
saamiseks vaadake jaotise „Tehnilised andmed”
lõiku „Patarei kasutusiga”.
vilkuma hakkab, asendage kõik patareid uutega.
• Kui
• Patareidel on korralikuks toimimiseks soovitatav
kasutustähtaeg. Aegunud patareide kasutamisel võib
patarei kasutusiga olla äärmiselt lühike. Kontrollige
patareide kasutustähtaega ja kui patareid on aegunud,
asendage need uutega.

Patarei märgutuli (
) jääb põlema
isegi pärast patareide vahetamist.
• Lülitage raadio korraks välja ja seejärel uuesti sisse.
• Kontrollige, kas kõik patareid on uued.

Soovitud jaama ei saa vastu võtta,
kui eelhäälestuse nuppu vajutatakse.
• Võib-olla olete hoidnud all eelhäälestuse nuppu, millele
jaam on eelhäälestatud, ja see põhjustab jaama
asendamise uue jaamaga. Eelhäälestage soovitud
jaam uuesti.

Kasutaja registreerimine
Euroopa klientidele
Registreerige tasuta värskenduse saamiseks
kohe aadressil:
www.sony-europe.com/myproducts

Tehnilised andmed
Ajaekraan:
12-tunnine süsteem / 24-tunnine süsteem (valitav)

Sageduspiirkond
FM
87,5–108 MHz (50 kHz sammuga)
AM
Euroopa mudel
531–1602 kHz (9 kHz sammuga)
Muud mudelid
531–1602 kHz (9 kHz sammuga)
530–1710 kHz (10 kHz sammuga)

Vahesagedus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Kõlar
Läbimõõt ligikaudu 7,7 cm, 8 Ω, monofooniline

Heli väljundvõimsus
500 mW

Võimsuse nõuded
4,5 V alalisvool, kolm R14 (suurus C) patareid

Patarei kasutusiga*
Ligikaudu 100 tundi (FM-i vastuvõtt)
Ligikaudu 100 tundi (AM-i vastuvõtt)
* Kõlarite kaudu kuulamisel Sony (LR14SG) leelispatareidega.
Mõõdetud JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association, Jaapani elektroonika- ja
infotehnoloogiatööstuse liit) standarditega. Patarei tegelik
kasutusiga võib olla erinev olenevalt seadme kasutamisest
ja olukorrast.

Mõõtmed (L/K/S)
Ligikaudu 145 × 128,4 × 62,1 mm

Kaal
Ligikaudu 375 g (v.a patareid)
Ligikaudu 575 g (k.a patareid)

Kaasasolevad tarvikud
Iminapp (1)
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

