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Da zagotovite vodoodpornost enote, se prepričajte, da je pokrov predela za baterije ustrezno zaprt in zaklenjen.
Podrobnosti najdete v razdelku »Vodoodpornost (preberite pred uporabo izdelka)«.

Uvod

1

Kopalniški radio FM/AM
Navodila za uporabo SL

Vstavite baterije.
Stikalo za zaklepanje/odklepanje potisnite
v smeri puščice () in odprite pokrov
predela za baterije ().

Pokrov namestite tako, da ga trdno držite in potisnete stikalo
za zaklepanje/odklepanje v smeri puščice v položaj LOCK ().

2

Nastavite uro.
Ko vstavite baterije, začne na zaslonu utripati oznaka »0:00«
(ali »12:00 AM«). Pridržite gumb SET CLOCK, dokler ne začne utripati
prikaz ure.

Nastavitev ur

Nastavitev minut

Izvlecite žično anteno FM, kot je
prikazano spodaj. Pazite, da se ne
zatakne med enoto in pokrov.

Vstavite tri baterije R14 (velikost C)
(niso priložene). Baterije vedno
vstavite s stranjo  naprej.

Nastavite ure
z gumboma + in –.

©2014 Sony Corporation
Izvlecite žično
anteno FM.

Nastavitev ur
potrdite s pritiskom
gumba ENTER.

Nastavite minute
z gumboma + in –.

Nastavitev minut
potrdite s pritiskom
gumba ENTER.

Nasvet

Opombi

Način prikaza ure (24-/12-urni) spremenite tako, da (medtem, ko je enota
izklopljena) pridržite gumb + in gumb za prednastavitev 1, dokler ne zaslišite
zvočnega signala.

• Če ne izvedete nobenega dejanja, se način za nastavitev ure prekliče po približno 65 sekundah.
• Če odstranite baterije iz enote, se nastavitev ure ponastavi po približno 60 sekundah. V tem primeru znova nastavite uro.

ICF-S80

Poslušanje radia

1

Pritrditev nosilnega pasu

2

Vklopite radio.
Radio je vklopljen in na zaslonu
sveti oznaka »
«.

Izberite frekvenčni pas.
S pritiskanjem gumba
se frekvenčni pas
spreminja tako:

3

Izberite želeno radijsko postajo.

Primer zaslona (pri iskanju
postaje FM)

Trenutno izbrani frekvenčni pas
Zasveti oznaka »FM« ali »AM«.

Nasvet
Ko je prikazana ura, pritisnite gumb + ali –.
Na zaslonu se za nekaj sekund prikaže
trenutno nastavljena postaja.

Prednastavljanje postaj

1

Izberite želeno radijsko postajo.
Ponovite korake 1–3 v zgornjem razdelku
»Poslušanje radia«.

V času nakupa je na enoto pritrjen samo en konec nosilnega pasu.
Pritrdite drugi konec pasu, kot je prikazano spodaj. Pas odstranite
tako, da izvedete korake v obratnem vrstnem redu.

Samodejno iskanje postaj
Enota samodejno poišče frekvenčni
razpon za razpoložljive postaje. Ko enota
najde postajo, sprejema radijski signal
te postaje približno tri sekunde in nato
poišče naslednjo razpoložljivo postajo.

Ko zaslišite signal želene
postaje, v roku treh sekund
pritisnite gumb ENTER. Če tega
ne storite, začne enota iskati
naslednjo postajo.

Opomba
Pritrdite pas tako, da glava
izbočenega dela pogleda
skozi odprtino na koncu pasu.
V nasprotnem primeru pas ne
bo ustrezno nameščen in se
lahko sname ter povzroči
padec radia iz visečega
položaja.

Ročno iskanje postaj
Želeno postajo lahko poiščete ročno.
Poiščite želeno postajo z ročnim
iskanjem postaj, kadar na primer
poznate njeno frekvenco.

Obešanje radia
Pritiskajte + ali –,
dokler ne najdete
želene postaje.

Ta radio lahko obesite za nosilni pas ali trak (ni priložen),
kot je prikazano spodaj.

Za registriranje priljubljenih postaj lahko uporabite 5 gumbov za prednastavitev.
Prednastavite lahko 5 postaj FM in 5 postaj AM.

2

Pridržite želeni gumb za prednastavitev (1–5), dokler
ne zaslišite zvočnega signala in se na zaslonu ne
prikaže številka prednastavljene postaje.
Gumbi za prednastavitev

Primer: prednastavitev izbrane postaje
na gumb za prednastavitev 1

Spreminjanje prednastavljene
postaje

Izboljšanje sprejema radijskega signala

1 Poiščite novo postajo.
2 Pridržite gumb za prednastavitev,

Če je sprejem radijskega signala slab, ga lahko izboljšate tako, da uporabite žično anteno (FM) ali obrnete
enoto (AM). Če težave s sprejemom ne odpravite, poskusite enoto premestiti ob okno ali vrata.

ki ga želite spremeniti, dokler ne
slišite zvočnega signala.
Prednastavljena postaja na izbranem
gumbu bo zamenjana z drugo postajo.

Pridržite gumb,
dokler ne slišite
zvočnega signala.

Za FM

Opombe

Trdno pritrdite pritrdilni nastavek (priložen),
kot je prikazano spodaj.

Ko je registracija dokončana,
v zgornjem desnem kotu
zaslona zasveti številka
prednastavljene postaje.
Vstavite konce žične antene FM v pritrdilni
nastavek.
Če želite anteno odstraniti iz pritrdilnega
nastavka, primite konec žične antene in
izvlecite anteno. Ne vlecite antenskega
kabla, saj lahko zlomite anteno.

Nasvet
Ko je prikazana ura, pritisnite gumb + ali –. Na zaslonu se
za nekaj sekund prikaže trenutno nastavljena postaja.

• Radia ne obešajte v nestabilen položaj ali tako, da lahko pade.
• Če nameravate uporabiti trak, izberite dovolj močen trak, ki bo prenesel težo radia,
in ga trdno privežite na radio, da preprečite morebitne padce.
• Preprečite prekomerno silo na nosilni pas ali trak, sicer se lahko ta strga.
Na to bodite pozorni tudi pri obešanju radia.

Izvlečenje ali shranjevanje žične
antene FM
Odstranjevanje žične antene

Zareza

Poslušanje prednastavljene postaje

1

Pridržite gumb + ali –,
dokler se frekvenca
na zaslonu ne
zamenja.

Prilagodite naklon
žične antene FM,
da zagotovite
dober sprejem.

Če želite poslušati prednastavljeno postajo, izberite frekvenčni pas
FM ali AM in nato pritisnite ustrezen gumb za prednastavitev.

Za AM
Če želite izboljšati sprejem, obrnite
enoto (v enoto je vgrajena feritna
palična antena).

Primer: poslušanje prednastavljene postaje,
registrirane na gumbu za prednastavitev 1
Če za izbrani gumb ni bila registrirana
nobena postaja, se prikaže oznaka »– – –«
(spodaj) in enota preklopi na frekvenco,
izbrano pred pritiskom gumba.
Izberite frekvenčni
pas FM ali AM.

Pritisnite gumb za
prednastavitev 1.

Prikaže se frekvenca, na
zaslonu zasveti številka gumba
za prednastavitev in začne
se predvajati zvočni signal
postaje, registrirane za
gumb za prednastavitev 1.

Shranjevanje žične antene

Opombi

Utor

Opomba
Gumba za prednastavitev ne držite
pritisnjenega več kot dve sekundi,
da pomotoma ne spremenite
prednastavljenih postaj.

• Če zaprete pokrov predela za baterije
in je žična antena FM v napačnem
položaju, vodoodpornost ni
zajamčena, saj se je med enoto in
pokrov predela za baterije zataknila
žična antena. Speljite žično anteno
skozi zarezo in nato zaprite pokrov
predela za baterije.
• Pri shranjevanju antene jo speljite
skozi utor in se prepričajte, da ne
moli iz ohišja kabla.

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Odštevalnik časa
Za odštevalnik časa lahko nastavite 1-minutne
intervale (največ 90 minut). Ob koncu
odštevanja časa se predvaja zvočni alarm.

Enota

1

Pritisnite TIMER SET/ON/OFF.
Na zaslonu začneta utripati oznaki
(privzeta nastavitev).

in »1«*

Spreminjanje intervala
za iskanje postaj AM
Ta funkcija je na voljo samo pri modelih,
ki niso severnoameriški ali evropski.

1

Pritisnite gumb /,
da izklopite radio.

2 Vsaj 4 sekunde pridržite gumb
AUTO OFF, medtem ko držite
pritisnjen gumb za prednastavitev 1.

*

Oznaka »1« bo utripala samo ob prvi nastavitvi časa,
zatem pa bo utripal predhodno izbrani odštevalni čas
(v minutah).

Zvočni signal označi spremembo intervala
za iskanje postaj AM in na zaslonu se
prikaže nova nastavitev (9 kHz ali 10 kHz).

Vodoodpornost (preberite
pred uporabo izdelka)
Vodoodpornost tega izdelka
Specifikacije vodoodpornosti tega izdelka*1 so enakovredne
specifikacijam vodoodpornosti IPX4*2 v skladu z določili
v razdelku »Stopnje zaščite proti vdoru vode« standarda
IEC60529 »Stopnje zaščite ohišja (označba IP)«. Odvisno
od načina uporabe enote lahko voda, ki vdre v enoto,
povzroči požar, električni udar ali okvaro.
Radio uporabljajte ob natančnem upoštevanju
spodnjih navodil.
*1

*2

Tekočine* v okviru specifikacij vodoodpornosti:
Velja za

2 Z gumboma + in – nastavite

Ne velja za

vrednost za odštevalnik časa
(1–90 minut), medtem ko na
zaslonu utripata oznaki in »1«
(privzeta nastavitev).
Serijska številka je
navedena tukaj.










Gumb / (vklop/izklop)
Gumb za nastavitev glasnosti
Nosilni pas
Zvočnik
Zaslon
Gumbi za prednastavitev*
Gumb FM/AM
Gumb TIMER SET/ON/OFF
(za odštevalnik časa)

 Gumb ENTER/SET CLOCK




*

(s pridržanjem gumba preklopite
v način za nastavitev ure)
Gumba +, –
Gumb AUTO OFF
Odprtini za trak
Pokrov predela za baterije

Na gumbu za prednastavitev 3 je otipljiva pika.
Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju radia.

ali ENTER.

Zaustavitev predvajanja
zvočnega alarma
Pritisnite kateri koli gumb.

Pritisnite TIMER SET/ON/OFF. Odštevalnik
časa bo preklican in na zaslonu se bo
prikazal trenutni čas.

Za registriranje pogosto uporabljenih
odštevalnih časov lahko uporabite
5 gumbov za prednastavitev.

 Sveti med registracijo postaj ali
 Utripa med nastavljanjem odštevalnika

časa in sveti med odštevanjem časa.

 Zasveti ali utripa, ko je raven napolnjenosti

baterij nizka. Če začne ta indikator utripati,
zamenjajte vse baterije z novimi.
 Sveti, ko enota sprejema radijske signale.
 Utripa med nastavljanjem časovnika
samodejnega izklopa in sveti med
delovanjem tega časovnika.

odštevalnih časov za gumbe za
prednastavitev ali med izbiro
prednastavljene postaje ali
odštevalnega časa.
 Sveti, ko je nastavljen 12-urni način prikaza
ure (oznaki »AM« in »PM« v 24-urnem
načinu prikaza ure ne svetita).
 Območje za prikaz frekvence/časa/
sporočil
 Označuje trenutno izbrani frekvenčni pas.
Sveti oznaka »AM« ali »FM«.

Nasvet
Prepričate se lahko, ali enota sprejema radijske signale tako, da preverite stanje indikatorja »

«, ko je raven glasnosti nizka.

Priročne funkcije
Časovnik samodejnega izklopa
Radio se po določenem času (v minutah)
samodejno izklopi. S to funkcijo se lahko
izognete temu, da pustite radio nenamerno
vklopljen.

1

3 Pritisnite gumb ENTER.
Ko je izbrana nastavitev potrjena, se zasliši
zvočni signal, indikator »AUTO OFF« pa
preneha utripati. Če v roku treh sekund
ne pritisnete gumba ENTER, se trenutno
izbrana nastavitev samodejno potrdi.

Pritisnite AUTO OFF.

Nasvet

Na zaslonu začne utripati indikator
»AUTO OFF« in prikaže se privzeta nastavitev
(»60«). Če pritisnete gumb AUTO OFF, ko je
radio izklopljen, se ta samodejno vklopi.

Ko nastavite časovnik samodejnega izklopa, lahko preostali
čas do izklopa radia preverite tako, da znova pritisnete
gumb AUTO OFF.

2 Pritiskajte gumb AUTO OFF,
da izberete želeno nastavitev,
medtem ko na zaslonu utripa
indikator »AUTO OFF«.

Preklic časovnika samodejnega
izklopa
Časovnik samodejnega izklopa lahko prekličete
na enega od teh načinov:
• Nastavite časovnik samodejnega izklopa na »OFF«.
• Izklopite radio in ga nato znova vklopite.

Spreminjanje nastavitve časovnika
samodejnega izklopa med
njegovim delovanjem
Ponovite postopek v 1. koraku in izberite
želeno nastavitev v 2. koraku.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se na zaslonu
prikazani čas (v minutah) spremeni
v tem zaporedju:

Vsakič, ko pridržite gumbe, se interval za
iskanje postaj AM spremeni v krožnem
zaporedju.
Ko spremenite interval za iskanje, se
izbrišejo vse prednastavljene postaje AM,
shranjene v enoti. Ko spremenite interval
za iskanje, znova prednastavite postaje.
Opomba
Interval za iskanje postaj AM lahko spremenite samo,
ko je radio izklopljen. Pred nadaljevanjem se prepričajte,
da je radio izklopljen.

Zaustavitev odštevalnika časa

Registriranje pogosto
uporabljenih nastavitev
odštevalnika časa za gumbe
za prednastavitev

Zaslon

*

3 Pritisnite TIMER SET/ON/OFF
Oznaka
in izbrani odštevalni čas
prenehata utripati in zvočni signal
označi začetek odštevanja.
Ko se odštevanje konča, začneta oznaki
in »0:00« utripati in zvočni alarm se
predvaja približno 60 minut.

OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno
ali vgradno omaro.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer
prižganih sveč).
Oznaka izdelka in oznake s pomembnimi varnostnimi
informacijami so nameščene na spodnji zunanji
strani naprave.

Za uporabnike v Evropi

2 Pridržite želeni gumb za prednastavitev
(1–5), dokler ne zaslišite zvočnega signala
in se na zaslonu ne prikaže številka
prednastavljene postaje.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU

1 Pritisnite TIMER SET/ON/OFF.
2 Pritisnite želeni gumb za prednastavitev,
medtem ko na zaslonu utripata oznaka
in prednastavljeni odštevalni čas.
3 Pritisnite TIMER SET/ON/OFF ali ENTER.
Zvočni signal označi začetek odštevanja.
Opombe
• Privzete nastavitve odštevalnikov časa so 3 minute
(gumb 1), 10 minut (gumb 2), 20 minut (gumb 3), 40 minut
(gumb 4) in 60 minut (gumb 5). S prednastavitvijo želenih
odštevalnikov časa bodo te nastavitve prepisale privzete
nastavitve.
• Če odstranite baterije iz enote, se prednastavljeni
odštevalni časi po približno 60 sekundah ponastavijo
na privzete odštevalne čase. V tem primeru znova
prednastavite odštevalne čase.
• Odštevanje se nadaljuje do konca, tudi če izklopite radio
s pritiskom gumba / ali s funkcijo časovnika
samodejnega izklopa.
Nasvet
Če želite med odštevanjem časa preveriti trenutno postajo,
pritisnite + ali –. Na zaslonu se za nekaj sekund prikažeta
trenutno izbrana frekvenčni pas in frekvenca.

sladko vodo, vodo iz pipe
druge tekočine (vodo z vsebnostjo
detergentov ali čistilnih sredstev,
izvirsko vodo, vročo vodo, vodo
iz bazena, morsko vodo itd.)

Izdelka ne uporabljajte ob morju, bazenu, vodnem izviru
ali v savni. Slana, klorirana ali žveplana voda ali vroča
voda lahko povzroči okvaro.
Vodoodpornost tega radia temelji na naših meritvah,
opravljenih v zgoraj opisanih pogojih. Okvare, ki so
posledica vdora vode zaradi nepravilne uporabe izdelka,
niso vključene v garancijo.

Ohranjanje vodoodpornosti izdelka
Preverite naslednje točke in zagotovite pravilno
uporabo radia.
• Pokrov predela za baterije ima zelo pomembno vlogo
pri ohranjanju vodoodpornosti enote. Ob uporabi radia
se prepričajte, da je pokrov predela za baterije ustrezno
zaprt in zaklenjen. Pri zapiranju pokrova pazite, da se med
gumijasto tesnilo in stično površino pokrova ne ujamejo
tuji delci (umazanija, lasje ipd.). Če takšni tuji delci
preprečijo ustrezno zaprtje pokrova, lahko v predel za
baterije vdre voda in povzroči okvaro. Če se na gumijasto
tesnilo ali stično površino pokrova prilepijo tuji delci,
jih obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
• Pazite, da se izvlečena žična antena FM pri zapiranju
pokrova za baterije ne zatakne med enoto in pokrov.
• Če se na površini gumijastega tesnila pojavijo poškodbe,
zareze ali praske, morda ne bo mogoče ohranjati
vodoodpornosti. Poleg tega se lahko gumijasto tesnilo
poškoduje ali razpoka, odvisno od časa uporabe radia
ali okolja, v katerem ga uporabljate. Če želite ohraniti
vodoodpornost, priporočamo, da enkrat letno zamenjate
gumijasto tesnilo (zamenjava je plačljiva). Za podrobnosti
se obrnite na najbližjega prodajalca ali serviserja
izdelkov Sony.

Gumijasto
tesnilo (svetlo
modre barve)

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

1 Pritisnite TIMER SET/ON/OFF in nato
z gumboma + in – izberite odštevalni čas.

Uporaba prednastavljenega
odštevalnika časa

Pokrov predela za baterije mora biti ustrezno zaprt
in zaklenjen.
Zaščita pred pršenjem vode iz vseh smeri brez škodljivih
učinkov na delovanje radia.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je
bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede
skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem,
ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov
ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja
samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako
da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem priročniku, lahko
izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Funkcije izdelka
 Zaščita pred pršenjem vode (ocena IPX4) za uporabo
v kopalnici, tuš kabini itd.
 Samodejno in ročno iskanje postaj za sprejem
FM in AM.
 Dve funkciji časovnika: 90-minutni odštevalnik časa
in časovnik samodejnega izklopa.
 Pet gumbov za prednastavitev, ki omogočajo
preprosto izbiro postaj in uporabo odštevalnika časa.

Registracija uporabnika

Previdnostni ukrepi
• Radio uporabljajte izključno s tremi baterijami R14
(velikost C) (niso priložene).
• Radia ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam,
neposredni sončni svetlobi, prahu ali mehanskim udarcem.
Radia ne puščajte v vozilu, parkiranem na soncu.
• Če v enoto pade predmet, odstranite baterije,
pred nadaljnjo uporabo pa jo mora pregledati
usposobljeni serviser.
• Ohišje očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil,
kot sta alkohol in bencin, ki lahko poškodujejo premaz.
• Enote ne izpostavljajte udarcem ali prekomernim sunkom,
saj se lahko stekleni zaslon zlomi, razpoke in črepinje
pa lahko povzročijo telesne poškodbe. Če je zaslon
poškodovan, prenehajte uporabljati enoto in se ne
dotikajte razpokanih ali odlomljenih delov.

Opombe glede zamenjave baterij
• Če v predel za baterije vdre voda, odstranite baterije ter
obrišite notranjost predela in pokrov, nato pa počakajte,
da se enota posuši. Pazite zlasti na to, da odstranite
morebitno vlago s polov baterij.
• Baterij ne menjavajte z mokrimi rokami. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost električnega udara.
• Ko raven napolnjenosti baterij pade pod določeno
vrednost, lahko zvočni signal oslabi ali se popači, na
zaslonu pa začne utripati indikator napolnjenosti baterij
). Ko se baterije povsem izpraznijo, bo indikator
(
neprekinjeno svetil, radio pa se bo izklopil. V tem primeru
zamenjajte vse baterije z novimi.
• Baterije zamenjajte v roku 60 sekund po izklopu radia
in odstranitvi izrabljenih baterij, sicer se bodo nastavitve
ure, prednastavljeni odštevalnik časa in prednastavljene
postaje ponastavili. V tem primeru znova opravite potrebne
) bo svetil
nastavitve. Indikator napolnjenosti baterij (
tudi po zamenjavi baterij in se izklopil, ko vklopite radio.
• Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij ali različnih
vrst baterij.
• Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, iz nje
odstranite baterije. Pri vnovični uporabi opravite
potrebne nastavitve ure ter prednastavitve postaj
in odštevalnih časov.
• Naprav z vstavljenimi baterijami ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

V primeru iztekanja baterij
Če je iz baterije iztekla tekočina, se ne dotikajte tekočine
z golimi rokami.
Tekočina iz baterij lahko ostane v enoti. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Če pride tekočina iz baterij v stik z očmi, ne drgnite z rokami
po očeh, saj lahko to povzroči slepoto. Nemudoma sperite
oči z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Če pride tekočina iz baterij v stik s telesnimi deli ali oblačili,
lahko pride do opeklin ali telesnih poškodb. V primeru vnete
kože ali telesnih poškodb nemudoma sperite z veliko količino
vode in poiščite zdravniško pomoč.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z napravo, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.

Če težav kljub naslednjim ukrepom še vedno ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Ravnanje z mokrim radiem
• Če je enota dalj časa mokra, se lahko na njeni površini
pojavi vodni kamen ali plesen. Enoto po uporabi obrišite
in jo posušite na dobro prezračevanem mestu.
• Po uporabi obrišite morebitno vlago z enote z mehko suho
krpo, zlasti v hladnejših okoljih. Če pustite enoto vlažno,
lahko vlaga zmrzne in povzroči okvaro.
• Če skozi mrežo zvočnika (luknjice na sprednji plošči) vdre
voda, se lahko kakovost zvoka zmanjša, vendar to ni
okvara. V tem primeru položite radio s sprednjo stranjo
navzdol na mehko suho krpo ali brisačo in počakajte,
da voda odteče iz notranjosti. Postavite radio v prostor
s sobno temperaturo in počakajte, da se povsem posuši.

Zaslon je zamegljen ali prazen.
• Radio uporabljate v okolju z izredno visokimi ali nizkimi
temperaturami ali v prekomerno vlažnem okolju.

Zelo oslabljen ali prekinjajoči se zvočni
signal ali nezadovoljiv sprejem.
• Če so baterije izrabljene, zamenjajte vse baterije z novimi.
• Če želite izboljšati radijski sprejem, poskusite enoto
premestiti ob okno ali vrata.

Iz zvočnika se sliši šum.
• Če je v bližini radia mobilni telefon, se lahko iz zvočnika
radia sliši glasen šum. Premaknite telefon stran od radia.

Baterije se zelo hitro izpraznijo.
• Ko radia ne uporabljate, ga izklopite. Za podrobnosti
o predvidenem času delovanja baterij glejte temo
»Čas delovanja baterij« v razdelku »Tehnični podatki«.
utripati, zamenjajte vse
• Če začne indikator
baterije z novimi.
• Baterije imajo priporočen rok uporabe. Če uporabljate
baterije s pretečenim rokom uporabe, bo čas delovanja
baterij izjemno kratek. Preverite rok uporabe baterij in
če je rok pretekel, baterije zamenjajte z novimi.

Indikator napolnjenosti baterij (
sveti tudi po zamenjavi baterij.

Registrirajte se za brezplačne posodobitve na naslovu
www.sony-europe.com/myproducts

Prikaz ure
12-/24-urni način (možnost izbire)

Frekvenčni razpon
FM
87,5–108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM
Evropski model
531–1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Drugi modeli
531–1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
530–1.710 kHz (v intervalih po 10 kHz)

Srednja frekvenca
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Zvočnik
Premer: pribl. 7,7 cm, 8 Ω, mono

Izhodna moč zvoka
500 mW

Napajanje
4,5 V DC, tri baterije R14 (velikost C)

Čas delovanja baterije*
Pribl. 100 ur (sprejem FM)
Pribl. 100 ur (sprejem AM)
* Pri poslušanju prek zvočnika in uporabi Sonyjevih alkalnih
baterij (LR14SG). Vrednost, izmerjena skladno s standardi
združenja JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Dejanski čas delovanja
baterije se lahko razlikuje glede na uporabo in pogoje
delovanja.

Mere (Š/V/G)
Pribl. 145 × 128,4 × 62,1 mm

Teža
Pribl. 375 g (brez baterij)
Pribl. 575 g (z baterijami)

Priložena dodatna oprema
Pritrdilni nastavek (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Odpravljanje težav
• Ta izdelek ni odporen na vodo pod tlakom. Ne potapljajte
enote v vodo in je ne izpostavljajte neposrednim vodnim
curkom, saj lahko voda pod tlakom vdre v njeno notranjost.
Poleg tega pazite, da enote ne izpostavljate
neposrednemu pršenju iz glave prhe, kadar je razdalja
med enoto in glavo prhe premajhna (manj kot 30 cm).
Pri uporabi funkcij za masažno tuširanje ne izpostavljajte
enote neposrednim vodnim curkom, ker lahko voda pod
tlakom vdre v njeno notranjost.
• Ne uporabljajte ali puščajte radia v izredno vročem okolju
(nad 40 °C) ali hladnem okolju (pod 0 °C). Zaradi poškodb
ali okvar morda ne bo mogoče ohranjati vodoodpornosti.
Če uporabljate radio v okolju s temperaturo pod 0 °C,
bo vlaga v enoti zmrznila in morda povzročila okvaro.
• Enote ne polivajte z vročo vodo in je ne poskušajte posušiti
z vročim zrakom iz sušilnika za lase ali podobne naprave.
Poleg tega ne uporabljajte radia v okolju z visokimi
temperaturami, na primer v savni ali v bližini
grelnih naprav.
• Pazite, da enota ne pade, in enote ne izpostavljajte
mehanskim udarcem. Poškodbe ali okvare lahko
zmanjšajo stopnjo vodoodpornosti.

Za uporabnike v Evropi

Tehnični podatki

)

• Izklopite radio in ga nato znova vklopite.
• Preverite, ali so vse baterije nove.

Radio po pritisku gumba za prednastavitev
ne sprejema signala želene postaje.
• Morda ste gumb za prednastavitev želene postaje pridržali
in tako postajo zamenjali z novo. Znova prednastavite
želeno postajo.

