Käyttöohje

MATKARADIO BLUETOOTHKAIUTTIMELLA

Mallinro: TR-271FM BT
Tämä käyttöohje on alkuperäisen ohjeen käännös.(ENG)
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SÄÄTIMIEN SIJAINTI
1. ÄÄNENVOIMAKKUUS –
(VOL -)
2. ÄÄNENVOIMAKKUUS +
(VOL +)
3. TORKKU-/UNIAJASTUS
TOIMINTO (SNOOZE)
4. KANTOKAHVA
5. VIRITYS – (TUNE -)
6. VIRITYS + (TUNE +)
7. LCD-NÄYTTÖ
8. TILA/HÄLYTYS (MODE)
9. VIRTA (POWER)
10. OHJELMOINTI/TOISTO
TAUKO/AIKA-ASETUS
(PROG)
11. ESIASETUS
-/EDELLINEN
(PREVIOUS)
12. ESIASETUS
+/SEURAAVA (NEXT)
13. KAIUTIN
14. VARSIANTENNI
15. USB-LIITÄNTÄ
16. MICRO
SD-KORTTIPAIKKA
17. PARISTOKOTELO
18. AC IN-LIITÄNTÄ
19. AUX-IN-LIITÄNTÄ
20. KUULOKELIITÄNTÄ

KÄYTTÖOHJEET
VIRRANSYÖTTÖ
Vaihtovirtakäyttöinen toiminto (AC)
Liitä mukana toimitetun vaihtovirtajohdon toinen pää laitteen takana sijaitsevaan AC
IN-liitäntään ja johdon toinen pää seinäpistorasiaan. Laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan liitettäessä virransyöttöön.
Irrota laite virransyötöstä vetämällä vaihtovirtapistoke seinäpistorasiasta.
Akkukäyttöinen toiminto (DC)
1. Jos radiota halutaan käyttää paristokäyttöisesti, vaihtovirtapistoke on irrotettava
laitteesta ja seinäpistorasiasta.
2. Aseta kolme C-paristoa (ei sisälly toimitukseen) paristokoteloon ja sulje
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paristokotelon kansi.
Varoitus: Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että päävirransyöttö vastaa laitteelle
vaadittua virransyöttöä. Älä liitä tai irrota virtajohtoa virransyötöstä märin käsin.
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman aikana jne), irrota virtajohto
seinäpistorasiasta.
Huom.:
Tarkasta paristot säännöllisesti. Vanhat tai virrattomat paristot on vaihdettava uusiin.
Jos laitetta käytetään vain satunnaisesti tai jos sitä käytetään ainoastaan vaihtovirralla,
irrota paristot paristokotelosta paristovuotojen välttämiseksi.

Ajan asetus
1. Valmiustilassa
2. Paina painiketta PROG kolmen sekunnin ajan aika-asetuksen aloittamiseksi.
3. Paina painiketta PREVIOUS tai NEXT - 12 tunnin/24 tunnin valitsemiseksi ja
vahvista valinta painamalla painiketta PROG.
4. Aseta tunnit painamalla painiketta PREVIOUS tai NEXT näytön samanaikaisesti
vilkkuessa. Vahvista tuntiasetus painamalla painiketta PROG.
5. Aseta minuutit painamalla painiketta PREVIOUS tai NEXT näytön samanaikaisesti
vilkkuessa. Vahvista minuuttiasetus painamalla painiketta PROG aika-asetuksen
päättämiseksi.
Herätyksen asetus
1. Tarkasta, että radio on sammutettu.
2. Paina etupaneelin painiketta MODE kolmen sekunnin ajan hälytysasetuksen
aloittamiseksi.
3. Aseta tunnit painamalla painiketta PREVIOUS tai NEXT näytön samanaikaisesti
vilkkuessa. Vahvista tuntiasetus painamalla painiketta MODE.
4. Aseta minuutit painamalla painiketta PREVIOUS tai NEXT näytön samanaikaisesti
vilkkuessa. Vahvista minuuttiasetus painamalla painiketta MODE.
5. Aseta hälytysääni (summeri/radio/USB) painamalla painiketta PREVIOUS tai NEXT
näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvista hälytysääni painamalla painiketta MODE
hälytysasetuksen päättämiseksi.
6. Aseta äänenvoimakkuus valittavina väliltä 5-16.

Huomautus: Paina painiketta MODE kerran hälytystoiminnon ottamiseksi
käyttöön/pois käytöstä. Varmista, että hälytyskuvake näkyy näytöllä hälytystoiminnon
ollessa käytössä.
Torkkutoiminto
1. Hälytysäänen kuuluessa voit painaa yläosan painiketta SNOOZE väliaikaisen
torkkuviiveen asettamiseksi. Radio tai valittu hälytysääni soi uudelleen n. 9 minuutin
kuluttua (torkkuaika-asetus on 9 minuuttia).
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2. Torkkuviive on toistettavissa niin kauan, kunnes painiketta POWER, VOL+ tai VOLpainetaan.

Lepotila
1. Valitse uniajastus painamalla painiketta SNOOZE. Esimerkki: kun LED-näytöllä on
näkyvissä ”SL 15”, radio kytkeytyy päälle ja sammuu tämän jälkeen automaattisesti 15
minuutin kuluttua.
2. Valitse pitempi toistoaika painamalla painiketta SNOOZE ja valitse asetukset 15 / 30
/ 45 / 60 / 75 / 90 minuuttia tai pois päältä (OFF).
3. Sammuta radio milloin tahansa painamalla painiketta POWER, jolloin laite siirtyy
valmiustilaan.
Radio
1. Kytke radio päälle painamalla painiketta POWER.
2. Valitse FM taajuuskaista painamalla vähintään kerran painiketta MODE.
3. Näytöllä näkyy radiokanavan tiedot radiotilassa.
4. Valitse radiokanava painikkeilla TUNE + tai TUNE -.
5. Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla VOL+ tai VOL-.
6. Siirry valmiustilaan painamalla kerran painiketta POWER.

Viritys
Manuaalinen viritys
Paina lyhyesti kerran tai useammin painiketta TUNE + tai TUNE -, kunnes oikea
taajuus on löytynyt.
Automaattinen viritys
1. Paina painiketta TUNE + tai TUNE - niin kauan, kunnes näytöllä oleva taajuus
aloittaa hakutoiminnon.
2. Kun riittävän voimakas kanava on löytynyt, viritystoiminto pysähtyy. Voit myös
pysäyttää automaattisen virityksen painamalla uudelleen painiketta TUNE + tai TUNE
-.

Esiasetus
Voit tallentaa enintään 50 radiokanavan taajuuksia muistiin (50 FM taajuuskaistaa).
Tallennettu taajuus voidaan poistaa muistista tallentamalla toisen taajuuden sen
päälle.

Automaattinen esiasetus
1. Paina painiketta PROG niin kauan, kunnes näytöllä oleva taajuus aloittaa
hakutoiminnon.
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Manuaalinen esiasetus
1. Valitse taajuuskaistasi ja viritä haluamasi kanava (katso kohta VIRITYS).
2. Siirry ohjelmointitilaan painamalla kerran painiketta PROG.
3. Paina painiketta PREVIOUS tai NEXT halutun muistipaikan valitsemiseksi.
4. Paina vielä kerran painiketta PROG valitun kanavan vahvistamiseksi.
5. Esiasetetun kanavan kuuntelu:
• valitse kaistataajuus
• paina painiketta PREVIOUS tai NEXT halutun kanavan valitsemiseksi.
Vastaanoton parantaminen:
- FM: suorista teleskooppiantenni. Kallista ja käännä antennia FM-vastaanoton
parantamiseksi. Jos FM-vastaanottosignaali on voimakas (lähettimen lähellä), lyhennä
antennin pituutta.
Äänenvoimakkuus
Säädä äänenvoimakkuutta säätönupilla VOL + tai VOL -.
Voit liittää kuulokkeet (ei sisälly toimitukseen) 3,5 mm KUULOKELIITÄNTÄÄN Kaiutin
on mykistettynä tämän toiminnan aikana.
Älä kuuntele radiota käyttämällä kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella
mahdollisten kuulovammojen välttämiseksi.
AUX IN-liitännän käyttö
1. Liitä AUX-liitäntäjohto soittimesi (esim. MP3-soitin) lähtöliitännästä laitteen AUX
IN-liitäntään.
2. Käynnistä soittimesi toiston aloittamiseksi ja säädä äänenvoimakkuus halutulle
tasolle.
3. Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säätönuppia VOL + tai VOL USB-LAITTEEN, MICRO SD-KORTIN TOISTO
Muistilaitteeseen tallennettuja MP3-tiedostoja voidaan avata ja toistaa USB-liitännän
tai MICRO SD-korttipaikan kautta.
1. Valitse MODE MP3-toimintoa varten.
2. Varmista ennen USB-laitteen liittämistä laitteeseen, että liitäntä on oikeassa
suunnassa. Voit myös asettaa MICRO SD-kortin suoraan korttipaikkaan, mutta älä
taita sitä.
3. Järjestelmä aloittaa automaattisesti MP3-tiedostojen lukemisen
USB-muistilaitteesta tai MICRO SD-kortilta.
4. Voit käyttää toimintoja toisto, tauko, seuraava tai edellinen painikkeilla PROG /
PREVIOUS / NEXT. Painikkeilla TUNE + tai TUNE – pääsee 10 kappaletta eteenpäin.
Väärin liitetty USB-muistilaite tai väärinpäin asetettu MICRO SD-kortti voi
aiheuttaa laitteen, USB-muistilaitteen tai MICRO SD-kortin vaurioitumisen.
Lukittua MICRO SD-korttia ei voi tunnistaa tai toistaa.
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Bluetooth-toiminto
1. Käynnistä laite painamalla painiketta MODE Bluetooth-toimintoon siirtymiseksi.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi.
3. Valitse Bluetooth-laitteestasi “TR-271” parinmuodostamisen suorittamiseksi.
Kaiuttimista kuuluu vahvistuksen merkkiääni, jos Bluetooth-laite ja laite ovat
muodostaneet parin onnistuneesti.
4. Aloita musiikin toisto Bluetooth-laitteessasi. Kun parinmuodostus on valmis, voit
käyttää toimintoja toisto, tauko, seuraava tai edellinen toiminto suoraan molemmista
laitteista. Radiossa painikkeet PROG / PREVIOUS / NEXT.
5. Paina painiketta PROG kolmen sekunnin ajan Bluetooth-parinmuodostustoiminnon
katkaisemiseksi. Bluetooth-kuvake vilkkuu, kun parinmuodostus on katkaistu.
Vinkkejä:
Laite sammuu, jos sitä siirretään käyttösäteen ulkopuolelle. Jos haluat kytkeä laitteesi
uudelleen tähän laitteeseen, aseta se takaisin käyttösäteen alueelle.
Huom.:
Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttösäde on noin 10 metriä. Mikä
tahansa este tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi alentaa käyttösädettä.
Tutustu ensin laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin ennen Bluetooth-laitteen liittämistä
tähän laitteeseen. Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida
taata.
Säilytä tätä laitetta kaukana muista, häiriöitä aiheuttavista elektronisista laitteista.

TEKNISET TIEDOT
Kaiutin:
3”, 8 ohmin dynaaminen kaiutin
Lähtöteho:
1,2 W
Vaihtovirtakäyttö (AC): 220 V ~ 50 Hz
Paristokäyttö (DC):
4,5 VDC, paristo (3 x 1,5 V "R14 / UM-2 / C")
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VAROTOIMENPITEET:
1. Varmista vaihtovirtakäyttöä varten, että jännite on yhteensopiva. Käytä aina
vaihtovirtapistoketta, älä käytä muita vaihtovirtapistokkeita.
2. Irrota vaihtovirtajohto pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
3. Älä jätä paristoja paristokoteloon pitkiksi ajoiksi. Poista paristot paristovuotojen ja
vahinkojen välttämiseksi.
4. Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai korkeille ilmankosteuksille sen
normaalin toiminnon ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
Älä esimerkiksi sijoita laitetta kylpytiloihin tai liesien ja lämpöpattereiden läheisyyteen.
5. Jos havaitset, ettei laite toimi oikein, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Älä
yritä korjata tätä laitetta itse.

VAROITUS:
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskujen välttämiseksi.
Älä avaa laitekoteloa sähköiskujen välttämiseksi. Toimita se korjattavaksi ainoastaan
huoltoliikkeeseen tai pätevälle sähköasentajalle.

EAN: 6419860575889
Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
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