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Hlavní technické parametry

Alarm ZAP/VYP
Tlačítko nastavení hodinNastavení času

Budík nastaven Tlačítko nastavení minut
Vypínač

Sluchátkový konektor
Světlo na pozadí

Konverze vlnového pásma

Indikátor nabíjení

USB
mluvčí

Digitální displej
DC jack

Knoflík hlasitosti
Ladící knoflík

Vypínač
Teleskopická anténa

Otočná rukojeť
LED světlo

Přihrádka na baterie
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1) Rádio

1. Citlivost FM - Lepší než 10 uV
2. Citlivost AM - Lepší než 3 mV/m
3. Rozsah příjmu FM - 87-108 MHz
4. Rozsah příjmu AM - 520-1620 KHz
5. Výstupní výkon audio frekvence - 100 mW
6. Pracovní doba rádia po 1 minutě otáčení (2,5 - 3 kruhy/s) - 18 - 27 minut
7. Doba svícení po 1 minutě protáčení (2,5 - 3 kruhy/s) - 27 -36 minut
8. Doba hovoru po 3 minutách roztočení pro nabití mobilního telefonu (2,5 - 3 

kruhy/s) - 4 - 15 minut
9. Pracovní doba rádia po 1 hodině nabíjení na slunci (500W/M2) - 20 - 30 minut

10. Doba svícení po 1 hodině nabíjení na slunci (500W/M2) - 23 -32 minut

11. Max. Proudový tok při solárním nabíjení - 20mA
12. Doba plného nabití na slunci (500W/M2) - 35-42 hodin
13. Doba provozu rádia po úplném nabití - 7 -9 hodin
14. Doba svícení po úplném nabití - 4-6 hodin
15. Max. Světelný tok - 11-14LM

2) Nabíjení z vnějšího zdroje 3) Životnost hlavních částí

1. Vstupní napětí - 5-5,2V
2. Nabíjecí rozhraní - DC zástrčka 
Ф3.5*Ф1.3
3. Doba plného nabití - 6 - 8 hodin

1. Přepnout - 5000krát
2. Celá jednotka - 5 let
3. Plastové díly - 5 let

4) Velikost a hmotnost 5) Ostatní

1. Délka antény (vnější část) - Přibl. 
37 mm

2. Velikost produktu - Přibl. 155 
x 75 x 58 mm

3. Hmotnost produktu - Přibl. 203 g

1. Specifikace vestavěné baterie - 
300mAh, 3,6v

2. Průměr vestavěného reproduktoru - 
Ф36 mm (dva)

3. Výkon generátoru - 5W
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Operační metoda

1. Protáčení pro sílu: Odjistěte rukojeť, otáčejte jí rychlostí 2,5 až 3 kruhy za 
sekundu. Čím rychleji nastartujete, tím vyšší účinnost nabíjení. (Je lepší 
kliknout na ne více než 4 kruhy za sekundu.)

2. Nabíjení z vnějšího zdroje: Připojte 5V adaptér k nabití vnitřní baterie a 
asi za 6-8 hodin bude plně nabitá.

3. Nabíjení digitálních zařízení, mobilního telefonu atd. Propojte tento výrobek s jinými 
digitálními zařízeními pomocí propojovacího kabelu, odjistěte rukojeť, otáčejte jí 
rychlostí 2,5 až 3 kruhy za sekundu. Rozsvícení indikátoru nabíjení znamená, že 
nabíjení funguje.

4. Příjem rádia:

A. Obsluha hlavního vypínače a nastavení hlasitosti: Nejprve se ujistěte, že je vypínač v 
poloze „ON“. Otočením ovladače hlasitosti po směru hodinových ručiček zvýšíte 
hlasitost. Naopak otočením přepínače hlasitosti proti směru hodinových ručiček 
můžete hlasitost postupně snižovat, uslyšíte „praskání“ signalizující vypnutí.

B. Posun vlnového pásma: Stisknutím přepínače převodu vlnového pásma vyberte FM, 
AM.

C. Vyhledávání stanice: Během ladění sledujte obrazovku displeje a vyberte 
požadovaný rozhlasový program. Nalaďte knoflík do optimální polohy, ve 
které je efekt příjmu nejlepší.

D. Použití antény:

A). Tento produkt využívá teleskopickou anténu pro příjem signálu pro FM. 
Když je signál slabý, můžete vysunout anténu nebo změnit její směr, abyste 
našli optimální polohu, čímž můžete zlepšit účinek rádia. Kdežto při silném 
signálu anténu zmenšete.

b). Přijímá vestavěnou magnetickou anténu pro příjem signálu pro AM. 
Pokud je signál slabý, můžete polohu produktu správně změnit.
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Poznámka:

A. Při poslechu se doporučuje nastavit hlasitost do optimální polohy (buďte 
pohodlní).

b. Pokud je to možné, vyhýbejte se místům, jako je vysoká budova, suterén atd., 
taková místa nepříznivě ovlivní účinek recepce. Ponechejte daleko od indukčního 
sporáku, zářivky, autogenerátoru, motoru, počítače nebo takových elektrických 
zařízení, která mohou snadno rušit signál.

5. Nastavení času

1) Nastavení místního času

Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení času“, poté stiskněte tlačítko pro nastavení 
hodin a tlačítko pro nastavení minut pro nastavení času, po nastavení času tlačítko 
uvolněte, systém to automaticky rozpozná.

2) Nastavení časování napájení

Stiskněte a podržte tlačítko „Alarm set“, poté stiskněte tlačítko pro nastavení hodin a 
tlačítko pro nastavení minut pro nastavení času, po nastavení času zapnutí stiskněte 
tlačítko „Alarm ON/OFF“ pro potvrzení.

Tipy: Chcete-li zapnout nebo vypnout časování, stiskněte tlačítko „Alarm ON/
OFF“.

6. Použití podsvícení: V noci stiskněte tlačítko podsvícení pro osvětlení. Trvá 10 
sekund.

7. Sluchátka: Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka, reproduktor se v tuto 
chvíli automaticky vypne. Při používání sluchátek buďte opatrní na následující 
věci:

A. Nastavení hlasitosti do správné polohy při poslechu, přílišném hlasitém poslechu nebo 
dlouhém poslechu ovlivní váš sluch.

B. Před spaním vypněte rádio, abyste se vyhnuli dlouhému poslechu, 
když usnete.

C. Při řízení nebo chůzi, abyste se vyhnuli potenciálnímu nebezpečí, nepoužívejte 
sluchátka.
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1. Při klikání věnujte pozornost gestu držení, které může chránit váš prst a 
nehty před zraněním. Pokračujte v otáčení.

2. Aby byla zajištěna životnost baterie a mechanických částí, věnujte prosím 
pozornost následujícím věcem:

A. Neotáčejte jej déle než 5 minut, když je kapacita baterie dostatečná 
(funguje normálně) a méně než 15 minut, když se vybije.

b. Když je světlo slabé nebo je rádio bez zvuku, znamená to, že baterie je 
špatně nabitá, vypněte prosím světlo a rádio nebo je na chvíli 
zapněte.

C. Otáčejte co nejrovnoměrněji (stále otáčejte, nejlépe 2,5 nebo 3 kruhy za 
sekundu). Vyhněte se příliš prudkému a rychlému protáčení nebo náhlé 
změně směru protáčení. Příliš pomalé protáčení by oslabilo proud a 
ovlivnilo účinnost nabíjení a příliš prudké protáčení by mohlo poškodit 
hnací systém.

d. Neotáčejte jej dlouho ani příliš násilně.

E. Chcete-li prodloužit životnost baterie, měli byste ji jednou za měsíc alespoň 
na jednu minutu protočit.

3. Zabraňte pádu nebo nárazu tohoto produktu.

4. K čištění nepoužívejte žíravé kapaliny nebo tvrdý hadřík.

5. Při nabíjení vypněte světlo, abyste zvýšili účinnost nabíjení.

6. Výrobek bude při delším otáčení trochu horký.

7. V případě změny parametru tohoto produktu již nebudeme upozorňovat.
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