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Radioodbiornik przenośny

RF-3500
Instrukcja obsługi

Uwaga:
Oznaczenie „EB” umieszczone na opakowaniu oznacza Wielką Brytanię.
Prosząc o części zamienne podawaj numery umieszczone w nawiasach.

E EB EI

Wyposażenie standardowe
Przewód sieciowy
(1 szt.)
(Dla Wielkiej Brytanii: VJA0733)
(Dla innych krajów: RJA0019-2K)

OSTRZEŻENIE:
ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO
POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO,
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.
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Ostrzeżenia

•

•

•

•

•
•

Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy okres czasu, lub będzie
używane tylko przy zasilaniu z sieci,
wyjmij wszystkie baterie, aby zapobiec
ewentualnemu uszkodzeniu urządzenia
w wyniku możliwego wycieku
elektrolitu.
Unikaj używania lub umieszczania
urządzenia w pobliżu grzejników. Nie
pozostawiaj także urządzenia w
samochodzie wystawionym na
bezpośrednie oddziaływanie promieni
słońca, gdy drzwi i okna są zamknięte.
Może to doprowadzić do odkształcenia
obudowy.
Przycięcie, zadrapanie lub słaby
kontakt kabla sieciowego może być
przyczyna pożaru lub porażenia
prądem. Należy także unikać silnego
zginania , ciągnięcia lub zwijania kabla.
Nie wolno wyjmować wtyczki sieciowej
z kontaktu ciągnąc za kabel. Może to
spowodować przedwczesne zużycie lub
niebezpieczeństwo porażenia.
Nie używaj urządzenia przy zasilaniu
sieciowym w łazience – może to
spowodować porażenie elektryczne.
Gdy urządzenie nie jest używane,
wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.

■ Korzystanie z Baterii
•
•
•
•
•
•
•

Nie używaj jednocześnie starych i
nowych baterii.
Nie używaj jednocześnie baterii różnych
typów (na przykład manganowych
razem z alkalicznymi itp.).
Zakładaj baterie z zachowaniem
właściwej polaryzacji (ułożenia
biegunów + i -).
Nie próbuj doładowywać baterii.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, wyjmij z niego
baterie.
Wyjmij baterie, jeśli urządzenie ma być
zawsze zasilane z sieci.
Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zwieraj
ich, nie rozbieraj, ani nie podgrzewaj.

PAMIĘTAJ, ABY
PRZECZYTAĆ
OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
KABLA SIECIOWEGO (NALEŻY
DO WYPOSAŻENIA), ZANIM WYKONASZ NASTĘPNE POŁĄCZENIA
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Dane techniczne
Zakres odbieranych częstotliwości

FM (UKF):
LW (Fale długie):
MW (Fale średnie):
SW (Fale krótkie):

87,5-108,0 MHz
148,5-285 kHz
520-1610 kHz
5,9-18,0 MHz

Zasilanie
Sieciowe:
Pobór mocy:
Bateryjne:

Głośnik
Moc wyjściowa
Gniazdo wyjściowe
Wymiary (szer. X wys. X dług.)
Waga

(Dla Wielkiej Brytanii) 240 V, 50 Hz
(Dla innych krajów) 230 V, 50 Hz
5W
6V (cztery baterie R14/LR14, UM-2
10- centymetrowy
1,0 W (RMS...maks.)
EARPHONE (gniazdo słuchawkowe): 3-8 Ω
244x142x92 mm
935 g (bez baterii)

Wkładanie wtyku kabla sieciowego

A

Nawet gdy wtyk jest włożony dokładnie, czołowa cześć wtyku może wystawać tak, jak
pokazano na rysunku. Jest to zależne od rodzaju wtyczki i nie powoduje komplikacji w
korzystaniu z urządzenia.
(A) Wtyk
(B) Około 6 mm
(C) Gniazdko zasilania sieciowego w urządzeniu
Urządzenie spełnia wymagania normy BS 800

Uwaga:
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.
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Położenie regulatorów

Wyłącznik (OPERATION)
Wskaźnik dostrojenia (TUNING)
Pokrętło dostrajania (TUNING)
Przełącznik barwy dźwięku (TONE)
Regulator siły głosu (VOLUME)
Wskaźnik siły głosu (VOLUME)
Przełącznik zakresu częstotliwości (BAND)
Wskaźnik zakresów częstotliwości (FM(UKF), LW(fale długie), MW(fale średnie), SW(fale
krótkie))
 Gniazdo słuchawkowe (EARPHONE)
 Gniazdo zasilania sieciowego (AC IN)
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Jak korzystać ze słuchawek (nie należą do wyposażenia)
Zmniejsz siłę głosu. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego .
• Unikaj słuchania przez dłuższy czas, aby nie doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
• Podłączenie słuchawek powoduje automatyczne odłączenia głośnika.
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Zasilanie

Aby korzystać z zasilania sieciowego
Podłącz należący do wyposażenia przewód sieciowy do gniazda AC IN w urządzeniu oraz do
gniazdka domowej instalacji elektrycznej.
• Kształt gniazdka sieciowego i przewodu sieciowego zależy od kraju importera.
Wyłącznik nie odłącza urządzenia od sieci, nawet gdy jest ustawiony w pozycji „OFF”.

Aby korzystać z zasilania bateryjnego
Włóż cztery baterie R14/LR14 (UM-2, nie należą do wyposażenia) w kolejności zgodnej z
podanymi na rysunku numerami oraz odłącz kabel sieciowy od gniazdka AC IN.
• Gdy baterie się zużyją, dźwięk stanie się zniekształcony i będzie się zmniejszać siła głosu.
W takim wypadku wymień wszystkie baterie na nowe.

Jak wyjmować baterie:
Naciśnij baterię numer 4 w kierunku jej ujemnego (-) bieguna i wyciągnij ją ku górze.
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Słuchanie radia

Wykonaj czynności oznaczone numerami od 1 do 4.
Po dostrojeniu do stacji, zaświeci się wskaźnik dostrojenia.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk OPERATION.
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Anteny

FM (UKF):
Wyciągnij antenę teleskopową i wyreguluj jej długość i kąt ustawienia tak, aby uzyskać
najlepszy możliwy odbiór.

LW/MW (Fale długie i średnie):
Znajdująca się wewnątrz urządzenia antena ferrytowa zapewnia na większości obszarów
doskonały odbiór na zakresie fal długich i średnich. Ponieważ antena ferrytowa jest
kierunkowa, dla zapewnienia optymalnej jakości odbioru obróć urządzenia tak, aby uzyskać jak
najlepszy odbiór.

SW (Fale krótkie)
Wyciągnij maksymalnie antenę teleskopową i ustaw ją pionowo.

Konserwacja
Do czyszczenia urządzenia użyj miękkiej, suchej szmatki. Jeśli obudowa jest szczególnie
zabrudzona, użyj miękkiej szmatki zwilżonej roztworem mydła i wody lub słabym roztworem
detergentu.
Nie używaj do czyszczenia obudowy benzyny ani rozpuszczalnika.
• Unikaj stosowania środków owadobójczych w aerozolu. Niektóre środki owadobójcze
zawierają chemikalia mogące spowodować uszkodzenie wewnętrznych części urządzenia
lub deformacje obudowy.
W razie jakichkolwiek problemów skorzystaj z listy autoryzowanych punktów serwisowych
dostępnych na stronie www.panasonic.pl , aby wybrać dogodny punkt serwisowy, lub
skonsultuj się z punktem sprzedaży.
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