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Česky

VÝSTRAHA
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj
dešti či vlhkosti.
Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo k elektrickému šoku. Veškeré opravy
přenechte výhradně odborníkům.

Než začnete přístroj používat
Děkujeme Vám, že jste si vybrali rozhlasový přijímač celosvětových pásem Sony.
Přístroj vám poskytne mnoho hodin spolehlivého a příjemného poslechu.
Než jej začnete používat, pročtěte si pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro
budoucí referenci.

Charakteristika
• 12-pásmový rozhlasový přijímač stereofonnich VKV/KV1-9/SV/LV s vysokou
citlivostí a selektivitou
• Rozšiřitelnost pásem umožňující snadné ladění KV
• Stereofonní příjem VKV přes stereo sluchátka (nejsou v příslušenství)

Volba napájecího zdroje

Obsluha rádia
1
2
3
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Stisknutím přepínače POWER do polohy ON zapněte rádio.
Pomocí voliče BAND zvolte pásmo.
Pomocí kotouče TUNING vyla:te stanici.
Při vyladění stanice se rozsvítí TUNE (indikátor vyladění).
Pomocí VOLUME nastavte hlasitost.

Vypnutí rádia
Rádio vyhnete stisknutím přepínače POWER do polohy OFF.

Poslech přes sluchátka (nejsou v příslušenství)
Pro stereofonní poslech VKV zapojte do zdířky 2 (sluchátka) sluchátka.
Při zapojení sluchátek se vypne reproduktor.

Pro zlepšení kvality příjmu (viz obr. B)
VKV: pro optimální příjem vysuňte teleskopickou anténu.
KV: Teleskopickou anténu vertikálně postavte.
SV/DV: Přístrojem horizontálně otáčejte, až docílíte optimálního příjmu.

Bezpečnostní opatření

Je-li zvuk slabý nebo obě baterie vyměňte.

• Přístroj napájejte výhradně stejnosměrným proudem 3V. Pro napájení z baterií
vložte 3 baterie R6 (velikost AA). Pro napájení ze sítě používejte pouze
doporučený typ síIového adaptéru.
• Přístroj není vypnut ze zdroje střídavého proudu (ze sítě), pokud je zapojen do
zásuvky ve stěně, a to i tehdy, je-li přístroj sám o sobě vypnutý.
• Přístroj nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a chraňte jej před přímým
sluncem, pískem, nadměrnou prašností a mechanickými otřesy.
• Stítek s vyznačeným napětím atd. je umístěn na zadním panelu přístroje.
• Pokud do přístroje spadne jakýkoli pědmět či vnikne-li do něj kapalina, vypojte
síIový adaptér, vyjměte baterie a zavolejte odbornika. Do té doby přístroj
nepoužívejte.
• Vzhledem k tomu, že v reproduktoru je silný magnet, nepřibližujte k přístroji
kreditní kart s magnetickými kódy nebo náramkové hodinky s pružinkou.
• K čištění skříně přístroje používejte měkkou tkaninu navlhčenou ve slabém
čistícím roztoku. Nikdy nepoužívejte silné čistící přípravky nebo chemické
roztoky, aby povrch přístroje nepoškodily.
• Může se stát, že uvnitř vozu či budov nebude rozhlasový příjem možný nebo
bude silně rušen šumem. Snažte se poslouchat u okna.

Poznámky k bateriím

S veškerými dotazy či probémy týkajícími se vašeho přistroje se obraIte na
nejbližší autorizovanou prodejnu Sony.

• Tužkové baterie nenabíjejte.
• Tužkové baterie nepřenášejte spolu s mincemi či jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladných a záporných pólů baterií kovovým přemětem by
mohlo dojít k zahřátí baterií.
• Nehodláte-li přístroj delší dobu užívat, baterie vyjměte, aby nedošlo k poškození
přístroje jejich prosakováním a následnou korozí.

Technická specifikace

Baterie (viz obr. A)
1
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Otevřete víko bateriového prostoru.
Vložte 2 baterie R6 (velikost AA) správně podle polarity.
Víko bateriového prostoru je zajištěno proti náhodnému otevření páskou. Pásku
položte na vložené baterie a zavřete víko bateriového prostoru. Pásku netahejte
násilím, aby se neutrhla.

Životnost baterií
U baterií Sony R6 (velikost AA):
cca 30 hodin

Výměna baterií

Sí:
SíIový adaptér (není v příslušenství) zapojte do zdířky DC IN 3V na přístroji a do
zásuvky na stěně. Dbejte, aby zapojení bylo pevné. Přístroj je automaticky napájen
ze sítě, bez ohledu na to, zda jsou zároveň vloženy baterie.

Poznámky k sí:ovému adaptéru
• Jako prevenci proti možnému prosakování baterií doporučujeme při zapojení
přístroje do sítě vyjmout baterie.
• Nehodláte-li síIový adaptér delší dobu používat, vypojte jej jak ze zdířky DC IN 3V
na přístroji, tak ze zásuvky ve stěně.
• Používejte pouze doporučený síIový adaptér Sony (není v příslušenství)*.
Jiný síIový adaptér nepoužívejte.
Polarita zástrčky

* Bližší informace o síIovém adaptéru (není v příslušenství) viz “Technická
specifikace“.

Kmitočtová charakteristika:
VKV: 87,5-108 MHz, KV1: 4,750-5,060 MHz, KV2: 5,900-6,200 MHz
KV3: 7,100-7,350 MHz, KV4: 9,400-9,990 MHz, KV5: 11,60012,100 MHz, KV6: 13,570-13,870 MHz, KV7: 15,100-15,800 MHz
KV8: 17,480-17,900 MHz, KV9: 21,450-21,750 MHz, SV: 5251620 kHz, DV: 141-290 kHz
Reproduktor
Přibliž. průměr 5.7 cm, 4 Ω
Výkon
140 mW (při 10 % harmonickém zkreslení)
Výstup
2 Zdířka sluchátek (minizdířka, průměr 3,5 mm)
Napájení
stejnosměrný 3 V, 2 baterie R6 (velikost AA)
Vnější napájecí zdroj
DC IN 3V
Rozměry
cca 162 × 93,8 × 34,8 mm (š/v/h)
Hmotnost
cca 340 g vč. baterií
Příslušenství
Příručka pro krátké vlny (1)

Doplňkové příslušenství
SíIový adaptér AC-E30HG*
Širokopásmová anténa AN-1, AN-102 pro DV/SV/KV
* Napětí se v různých oblastech liší. Zakupte si proto síIový adaptér vhodný pro stát,
v němž přístroj budete používat.

Může se stát, že váš prodejce nebude disponovat některými z výše uvedených
součástek. Požádejte o podrobné informace.
Vzhled přístroje a jeho specifikace podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
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