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SPECIFIKACEPL-365 Funkční blokové schémaPL-365 Funkční blokové schéma

PL-365 je vybaven DSP si4735 mikročipy (od Silicon Labs v USA) pro 

digitální demodulaci analogový AM / FM vysílání signálů, což značně zvyšuje 

citlivost, selektivitu, S / N poměr radiostanice a anti-rušení. 

1. Frekvenční rozsah FM    

  87 ~ 108 MHz 

Japonsko 76 ~ 108 MHz EU, USA 

87,5 ~ 108 MHz

MW       522 ~ 1620 (150 ~ 1620) kHz

USA 520 ~ 1710 kHz     

SW       1711 ~ 29999 kHz     

2. Citlivost FM (S / N = 30 

dB)    Méně než 3 μ PROTIMéně než 3 μ PROTIMéně než 3 μ PROTI

MW (S / N = 26 dB)    Méně než 1 mV / m

LW (S / N = 26 dB)    Méně než 10mV / m

SW (S/N=26dB)    Less than 30 μ VLess than 30 μ VLess than 30 μ V

SSB (S/N=10dB)    Less than 3 μ VLess than 3 μ VLess than 3 μ V

3.Selectivity FM  

    ＞ 60 dB＞ 60 dB

MW       ＞ 60 dB＞ 60 dB

LW       ＞ 60 dB＞ 60 dB

SW       ＞ 60 dB＞ 60 dB

4. FM Stereo crosstalk     Less than 25 dB

5. Memory     550

6. Output    350 mW

7. Power    UM3 or AA X 3

USB 5V DC      

8. Speaker    Φ40mm,  500mW/16 Ohm

9. Earphone Jack     Φ3.5mm, 8~32 Ohm, Stereo type

10. Dimensions Approx.    53(W) X 159(H) X 26(D) mm

11. Weight    128g  (Batteries not included)
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Control Interface
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QUESTIONS      ANSWERS      SOLUTIONS

-Did not set the proper 

radio station for the 

alarm.

-Or there is no 

broadcasting at that 

frequency.

When the alarm 

(radio) goes off, 

there is only noise in 

the broadcasting.

-Preset your alarm 

station properly (see 

the above setting).

-Make sure it is possible 

to receive radio 

broadcastings at your 

location.

-Or set the alarm by 

buzzer.

Radio malfunction. There may be 

nějaká forma rušení 

způsobuje mikročip, 

že nebude správně 

fungovat.

Vyjměte z něj baterie. 

Nainstalujte baterie zpět, 

jakmile na displeji Přístroj je 

již úplně vypnout. Pokud je to 

stále není schopen pracovat, 

obraťte se na svého 

nejbližšího prodejce pro 

zákaznický servis.
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Vypnutí alarmu DISPLAY zamčeném 

FUNCTION FM ST. (FM STEREO) 

NASTAVENÍ BUTTON SYSTEM

Použití inteligentního dobíjení FUNKCE
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

OTÁZKY      ODPOVĚDI      ŘEŠENÍ

Nelze zapnout 

rádio.

Radio se vypne při 

poslechu.

Během ATS, některé 

stanice nemůže být 

uložen. Některé uložené 

stanice mají hluk.

Jen málo FM stanice 

mohou být přijímány.

Poor AM příjem v 

USA.

- Baterie nemají žádnou 

moc.

- To není správně 

instalovat baterie.

- je aktivována funkce 

Key lock.

- Baterie nemají žádnou 

moc.

- Časovač je 

aktivován.

- Frekvence stanic 

je příliš slabý.

- Je zásah v blízkosti 

vaší oblasti.

- frekvence FM může být 

nastavena na 76 - 90 

MHz náhodou.

- USA používá ladění kroky 

10kHz AM, může být zařízení 

stále nastavena na 9kHz.

- Vyměňte všechny baterie 

za nové.

- Dbejte na správný směr 

polarity, pak znovu vložte 

baterie.

- Zmáčkni [    ] tlačítko 

ji deaktivovat.

- vyměnit nebo nabít všechny 

baterie.

- Zapněte rádio znovu.

- manuální vyhledávání 

stanice.

- Smlouvu na anténu nebo 

přesunout na jiné místo a 

zkuste to znovu.

- vypnutí rádia, stiskněte a 

podržte tlačítko [FM SET] 

vybrat přesné frekvenční 

rozsah VKV.

- vypnutí rádia Stisknutím 

tlačítka [9 / 10kHz] vyberte 

přesné ladění krok.
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FM STEREO / MW / SW-SSB DSP PŘIJÍMAČ 9 / 10k

NAPÁJENÍČAS

POPLACH

STEP 

MEM. FMMW

SW 

ATS

ZOBRAZIT

VF / VM

BFO 

ETM

DEL. USB / LSB

FM ST.
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19 18 Sluchátkový konektor 19 18 Sluchátkový konektor 

MW anténa Jack17 16 15 TIME Nastavení 17 16 15 TIME Nastavení 

Zámek tlačítka / displej 12

Tlačítko paměti (Ukládání rozhlasových stanic) Baterie 

voliče / typ

11

Tlačítko USB / LSB10 9 Tlačítko ETM (Easy Tuning Mode) 10 9 Tlačítko ETM (Easy Tuning Mode) 

8 VF / VM (View Frekvence / View Memory) 8 VF / VM (View Frekvence / View Memory) 

Tlačítko Scan (Memory) 

7 BFO / Jemné doladění krokem nastavení / FM ST. tlačítko7 BFO / Jemné doladění krokem nastavení / FM ST. tlačítko

přihrádka na baterie6

USB 5V DC-IN jack5 4 regulátor hlasitosti 5 4 regulátor hlasitosti 

Volič pásmo a automatické ladění Storage3 2 Multifunkční tuning knoflík  3 2 Multifunkční tuning knoflík  

1 Zapnutí / vypnutí1 Zapnutí / vypnutí

14 ALARM On / Off & Nastavení 14 ALARM On / Off & Nastavení 

DEL ETE a 9/10 kHz MW krok nastavení Tlačítko13

3

FM a SW teleskopická anténa

Vyjímatelná spona na opasek 

18

Důležitých věcech při používání baterií

1. Je-li přístroj není napájen bateriemi nebo adaptérem po dlouhou dobu, 

nastavení hodin se ztratí, ale uložené rozhlasové stanice jsou uloženy. 

2. Pokud je baterie vybitá, dále jen "    "Začíná symbol 

bliká, aby vás upozorní na nabíjení baterií nebo změnit na nové. Přístroj se 

automaticky vypne, když je všechno moc pryč.

3. Nemíchejte nové a použité baterie, může to vést k poškození rádia a 

zobrazit nesprávný výkonovou kapacitu.

4. Pokud nepoužíváte rádio delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se 

zabránilo úniku kapaliny a poškození přístroje.
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LCD DISPLAY

ukazatel spotřeby baterie / Indikátor 

nabíjení

1

2 Indikátor Časovač 2 Indikátor Časovač 

3 Alarm zapnout / vypnout indikátor3 Alarm zapnout / vypnout indikátor

6

Signální ukazatele dBu: Síla signálu 

jednotka dB: poměr signálu k šumu 

(S / N) jednotka

7 

8

Indikátor SW meter band 

9 indikátor ETM9 indikátor ETM

4 Teplota (Temp). 4 Teplota (Temp). 

5

10 11 kHz: frekvence jednotka 10 11 kHz: frekvence jednotka 

MW a SW  

MHz: Frekvenční měnič pro FM 

15

Klíčovým ukazatelem-lock

12

14

Digitální číslo displej s rádiem off: local 

time S Rádio: zobrazení frekvence, 

displej kapela indikátor stereo stavu FM 

16

indikátor pásma 

Ukazatel času alarmu

Přednastavená adresa paměti

13

Indikátor akumulátory

1 2 3 4 5 

6 7 

8 9 

10

14 

15 

16

13

SPÁT

Temp.

12 11

17

Použití inteligentního dobíjení FUNKCE

Připojit USB 5V do externích zdrojů 

energie  

V režimu napájení z instalací 3 x UM3 (AA) akumulátory (Ni-MH) baterie. 

Stiskněte a podržte tlačítko [    ] Tlačítko, dokud

„    "A‚symbol Ni-MH baterie‘se objeví na displeji. 

1. Pomocí libovolného 5V externí adaptér s USB konektorem pro připojení tohoto 

rádia, symbol "    "Postoupí ze dna

nahoru při zapnutí nabíjení. Zastaví-li se baterie plně nabitá.

2. Můžete také použít jakýkoli USB kabel pro 

připojení rádio s počítačem pro nabíjení.

Poznámky k nabíjení energie:

Nemíchejte nové a použité baterie nebo baterie různých nabíjecí kapacitou.

Pozor: Nepokoušejte se nabíjet standardní baterie, bude to poškodit jak přístroj a Pozor: Nepokoušejte se nabíjet standardní baterie, bude to poškodit jak přístroj a 

baterie.

Digitální číslo display (4 číslice) S 

rádiem off: místní čas, čas buzení, 

teploty s rádiem: místní čas, síla 

signálu / SNR, čas buzení, teplotu, 

adresa paměti, metrové pásmo, SSB 

jemné ladění frekvence.
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POUŽITÍ externí antény 

zídky okno

Nestavte externí anténu venku během bouřky!

ZAHRANIČNÍ FM / SW ANTENNA

Zvýšení příjmu v pásmu FM / SW

Použití externí drátovou anténu pod na teleskopické antény PL-365. Potom 

umístěte druhý konec mimo okno pro lepší příjem FM a SW.

PL-365 Tecsun

NAPÁJENÍ

FMMW 

SW

ATS

SPÁT

Vysoká citlivost AM Antenna

Posílení AM / LW příjem

Zapojte AM / LW externí anténu do AM Antenna konektoru, pak otočit 

anténu pro lepší příjem AM LW /.

5

2. Krátkým stiskem na tlačítko [POWER] pro zapnutí rádia zapnout nebo vypnout.

Zapnutí / vypnutí rádia

1. Instalace baterie    

Prostor pro baterie je umístěn na zadní straně PL-365. Pro odstranění krytu 

prostoru pro baterii, použít palec tlak a posunutím směrem ke dnu rádia. 

Instalace 3 AA baterie do prostoru pro baterie, pozorování polarita diagram na 

zadní straně rádia. Displej ukáže stav nabití baterie, čas, atd

Poznámka:  

V případě, že rádio není možné zapnout. Zkontrolujte, zda byly správně 

nainstalovány baterie, kapacita baterie je dostatečná nebo je funkce zámku 

byla použita symbolem "    

"Zobrazí na obrazovce.

Temp.

krátký stisk

9 / 10k

ČAS

POPLACH

KROK

MEM.

ZOBRAZIT

VF / VM

BFO

ETM

DEL. USB / LSB

FM ST.

FM STEREO / MW / SW-SSB DSP RECEIVER

SKENOVAT
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Zapnout / vypnout nabíjení displej funkce a výměna baterií spotřeby

Stiskněte a podržte tlačítko [    key] s "    "&"    " 

ukáže se aktivuje zobrazení spotřeby dobíjecích baterií a vestavěné dobíjecí 

systém. Stiskněte a podržte tlačítko [    

key] s "    "Ukáže &

"    "Zmizí aktivovat zobrazení spotřeby alkalických baterií a vypnout 

vestavěné dobíjecí funkci.

Poznámka: Toto rádio je standardně používat alkalické baterie pro napájení. V Poznámka: Toto rádio je standardně používat alkalické baterie pro napájení. V 

případě použití akumulátorů, měli byste přejít na rádio v režimu dobíjecí baterie 

s cílem ukázat správnou výkonovou kapacitu.

SPÁT

blikající

Vyladění vysílačů

6

Krátkým stiskem [POWER] pro zapnutí rádia, a pak vyberte požadované pásmo 

krátkým stisknutím tlačítka [FM], [MW], [SW    

] Nebo [    Tlačítko]. V případě, že je příjemcem FM / SW

vysílání zcela natáhněte teleskopickou anténu pro lepší příjem.  

Nyní můžete naladit si oblíbenou stanici s některým z níže uvedených metod 

vyladění:

Metoda 1: ETM (Easy Tuning Mode) Metoda 1: ETM (Easy Tuning Mode) 

Funkce ETM umožňuje naladit stanici snadno a dočasně ukládat do paměti 

ETM; 100 stanic pro FM / MW a 250 stanic pro SW.

Poznámka: Naskenované stanice nebudou uloženy v pravidelných 450 vzpomínek, Poznámka: Naskenované stanice nebudou uloženy v pravidelných 450 vzpomínek, 

ale zůstane v režimu dočasného uskladnění ETM do příštího snímání ETM v každém 

pásmu.

JAK SE ETM

1. Zapněte rádio a vyberte požadované 

pásmo buď stiskem FM, MW nebo SW [    

] Nebo [    Tlačítko].

2. Krátkým stiskem tlačítka [ETM] pro vstup do 

režimu snadného ladění.

3. Dlouhým stiskem tlačítka [ETM] automaticky 

prohledá všechny dostupné stanice ve 

zvoleném pásmu.

4. Když je postup dokončení skenování otočením 

[ladění] knoflíku procházet nalezených stanic.

5. Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM] ukončíte 

režim ETM.

Stanice

Poznámky: 

Stanice FM: Když jste v jiném městě nebo zemi, měli byste vykonávat funkci 

ETM znovu, protože to nebude odstranit některé ze stanic již v paměti.

frekvence 

running

Nastavte jemné ladění kroku

Vypnout rádio, 

aktuální doladění krok otočením [TUNING] knoflík pro nastavení.

stiskněte a podržte tlačítko [BFO] ukázat 

- "    "Znamená, že jemné ladění 

krok SSB je 50Hz.

- "    "Znamená, že jemné ladění 

krok SSB je 20Hz.

- "    "Znamená, že jemné ladění 

krok SSB je 10Hz.

doladění krok
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SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

nastavení frekvence pro FM

Stiskněte a podržte tlačítko [FM], až se na displeji objeví 76-108MHz, 

87-108MHz nebo 87.5-108MHz. Stiskněte tlačítko [FM] vyberte vhodný 

frekvenční rozsah pro FM.

MW (AM) Nastavení kroku

Rádio vypnout, pak dlouho stiskněte tlačítko [9 / 10k], dokud se nezobrazí „9 

kHz“ nebo „10 kHz“. 

Displej teploty jednotka je spojena s ladění kroku MW. Teplota je zobrazena ve 

stupních Celsia (° C), pokud je ladění MW je v krocích 9 kHz. Ladící kroky 10 

kHz jsou spojeny s Fahrenheita (F).

Zapnutí / vypnutí LW

LW je k dispozici pouze v 9 tuningových kHz krocích. Proto před zapnutím LW, nejprve 

ujistit, zda je zařízení nastaveno na 9 tuningových kHz krocích.

Poté dlouze stiskněte tlačítko [MW] a „MW 150 - 1620“ se zobrazí potvrzení, 

že LW byl zapnut. 

blikající

Auto-scan s pre-poslech

frekvence 

running

7

Metoda 3: AUTO-SCAN STANICEMetoda 3: AUTO-SCAN STANICE

1. Zapněte rádio a krátkým stisknutím 

tlačítka [VF / VM] s frekvencí blikání.

2. Dlouhým stiskem tlačítka [VF / VM] 

skenování z jednoho místa na druhé, 

pobyt na každé stanici po dobu asi 5 

sekund. 

3. Chcete-li funkci automatického procházení, stačí stisknout tlačítko [VF / 

VM]. MW stanice: Doporučuje se plnit funkci ETM během dne, stejně jako 

noční dobu, protože tam jsou obvykle více stanic, které začne vysílat v noci

SW stanice: Doporučuje se plnit funkci ETM v dopoledních hodinách, odpolední 

i noční dobu, protože vysílací signál SW je velmi nestabilní a tam jsou obvykle 

více stanic, které začínají vysílání v pozdních odpoledních hodinách.

Metoda 2: MANUAL TUNINGMetoda 2: MANUAL TUNING

Zapnutí rádia krátkým stisknutím tlačítka [VF / VM] pro přepnutí do režimu 

frekvence. Otočit [TUNING] tlačítko pro výběr vaší stanice.

FAST / SLOW ladění je uveden v následující tabulce pro každé pásmo. 

0,01 MHz 

1kHz 1 

kHz

0,1 MHz 

9/10 kHz

5 kHz

FM 

MW 

SW 

krok 

band soustružení krok 

režim Slow tuning  Fast tuning krok 

soustružení režim

Poznámka: Zatímco pre-poslech stanice, stiskněte tlačítko [MEM.] Poznámka: Zatímco pre-poslech stanice, stiskněte tlačítko [MEM.] 

Tlačítko jej uložit.

SPÁT
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Je-li rádio zapnuté funkci alarmu s rádiem, tlačítko můžete krátkým stisknutím 

tlačítka [POWER], aby i nadále poté poslechu rádia. 

Krátkým stiskem [POWER] vypnete rádio. 

Vypnutí alarmu 

Rádia off režimu, krátkým stisknutím tlačítka [DISPLAY] pro zobrazení času 

teplotu nebo budíku. V rozhlase o úsporném režimu, krátkým stisknutím 

tlačítka [DISPLAY] pro zobrazení času buzení, teplotu, místní čas, sílu 

signálu / SNR.

ZOBRAZOVACÍ MÓD

Chcete-li aktivovat funkci zámku klíč, stiskněte a podržte tlačítko [    ] 

tlačítko; dále jen "    "Na displeji se zobrazí symbol. Press & 

podrž [    Znovu] tlačítko pro odemknutí.

KEY FUNCTION LOCK

Při poslechu FM stanic přes sluchátka, stiskněte tlačítko [FM. Tlačítko ST]; v 

případě, že stanice je vysílán stereofonně na "    

Na levé straně displeje "se zobrazí symbol.

FM ST. (FM STEREO) BUTTON

8

Metoda 4: Automatické prohlížení MEMORY Metoda 4: Automatické prohlížení MEMORY 

1. Zapněte rádio pro vstup do režimu paměti. 

Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM], dokud se 

pozice v paměti bliká v pravém horním rohu a 

zmizí po 3 sekundách.

2. Dlouhým stiskem tlačítka [VF / VM], až začne 

blikat "PRESET". Paměť je nyní procházet, 

zůstat na každém uloženou stanici po dobu 3 

sekund.

3. Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte tlačítko 

[VF / VM].

Poznámka:  Přečtěte si prosím část „Práce s pamětí“ Poznámka:  Přečtěte si prosím část „Práce s pamětí“ 

Před použitím této funkce.

blikající

Auto-scan paměť s 

pre-poslech

SPÁT

( )SINGL SIDE BAND SSBSINGL SIDE BAND SSB

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko [USB / LSB] 1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko [USB / LSB] 

Tlačítko pro výběr SSB příjmu; Znovu 

stisknutím vyberte USB / LSB.

2. Otočte [TUNING] knoflík k hledání uložených 

stanic SSB.

3. Stiskněte [BFO] tlačítko, když „U“ / 3. Stiskněte [BFO] tlačítko, když „U“ / 

bliká „L“ na displeji, otočte [TUNING] tlačítko 

pro nastavení příjmu.

- "" je určena pro rozhraní - "" je určena pro rozhraní USB.

- " "Je pro LSB.

Když je vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko [BFO] určit výši pokuty ladění 

krok. (P.15)

Exit SSB: Stiskněte a podržte [USB / LSB] tlačítko pro ukončení.Exit SSB: Stiskněte a podržte [USB / LSB] tlačítko pro ukončení.Exit SSB: Stiskněte a podržte [USB / LSB] tlačítko pro ukončení.

SPÁT

SSB doladění frekvence
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NASTAVENÍ HODIN   

1. Dlouhým stiskem tlačítka [TIME], dokud se nezobrazí hodinový blikání. 

Otočit [TUNING] knoflíku nastavte správnou hodinu poté krátkým 

stisknutím tlačítka [TIME] a všimněte si, minuty blikají.

2. I když to bliká otočit [TUNING] tlačítko pro nastavení správného minuty, poté 

stiskněte tlačítko [TIME].

NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko [ALARM], dokud nezmizí „Hodina“ a „AL“ blikají 

na displeji; otočit [TUNING] kolečkem k nastavení hodiny, pak stiskněte 

tlačítko [ALARM] pro nastavení minut.

2. Otočte [TUNING] knoflíku nastavte minuty a stiskněte tlačítko [ALARM]; 

dále jen "    "Symbol bliká na 

displej.

3. Otočte [TUNING] tlačítko pro volbu času (1-90 minut), po kterém se alarm 

automaticky vypne.

4. Stisknutím tlačítka [ALARM] pro potvrzení; symbol alarm "    

Objeví se "na displeji.

5. Pro vypnutí alarmu, stiskněte tlačítko [ALARM], až symbolem alarmu "    

"Zmizí.

SPÁT

Nastavení budíku vysílačkou

1. Zapněte rádio a naladit na vaší preferované rozhlasové stanice. Prosím, nastavte 

hlasitost na vhodnou úroveň alarmu.

2. Krátce stiskněte [MEM.] Tlačítko a Všimněte si, číslo předvolby bliká v 

pravém horním rohu displeje.

3. I když bliká, stiskněte tlačítko [ALARM]. Symbol alarmu "    

"Krátce objeví na displeji. Tento poplach 

Stanice je nyní nastavena. 

SPÁT

blikající

9

PRACOVNÍ vzpomínkami  

PL-365 má 550 stanic paměti: FM (100), MW (100), SSB (100) a SW (250).

Metoda 1:  ATS - Auto Tuning Storage automaticky uložit Metoda 1:  ATS - Auto Tuning Storage automaticky uložit 

všechny dostupné stanice nejprve vyberte kmitočtové 

pásmo, ve kterém se provádět ATS. Poté stiskněte a 

podržte tlačítko BAND (např [FM] nebo [MW]); „PRESET“ 

začne blikat v pravém horním rohu displeje, zatímco 

frekvence rozběhne. Frekvence zastaví, jakmile operace 

ATS byla dokončena. Otočit [TUNING] tlačítko pro 

prohlížení všech uložených stanic. K dispozici jsou dva 

režimy pro funkce SW ATS: Režim A: V SW pásmu, 

dlouhým stisknutím tlačítka [A /    

] Tlačítko pro ATS 

stanice ve všech měřicích pásem. Režim B: V SW 

pásmu, dlouhým stisknutím tlačítka [B /    ] Tlačítko pro ATS

stanice v rámci jediné současné metr pásu.

Poznámka: 

Při provádění ATS FM, MW nebo SW (režim A), všechny dříve uložené stanice 

budou nahrazeny. Při provádění ATS SW (režim B), dříve uložené stanice jsou 

nahrazeny; Nově nalezené stanice jsou uloženy v prázdné SW paměťových 

pozic.

Auto Tuning Storage
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Vymazat všechny vzpomínky

Metoda 2: SEMI AUTO-DELETE paměti Stiskněte tlačítko [VF / VM] Metoda 2: SEMI AUTO-DELETE paměti Stiskněte tlačítko [VF / VM] 

pro vstup do režimu paměti, poté stiskněte a podržte tlačítko [VF / 

VM] pro aktivaci funkce paměti automatického procházení. Během 

procesu procházení nežádoucí stanice lze vymazat stiskem tlačítka 

[DEL.]. Stiskněte tlačítko [VF / VM] ukončíte prohlížení.

SPÁT

10

Metoda 2: RUČNÍ Uložení individuálníchMetoda 2: RUČNÍ Uložení individuálních

1. Nalaďte požadovanou stanici, stiskněte tlačítko [MEM.] Jednou a 

všimněte si číslo předvolby bliká v pravém horním rohu displeje.

2. Stanice se automaticky uloží po 3 vteřiny; stiskněte tlačítko [MEM.] okamžitě 

potvrdit. Pokud dáváte přednost uložit stanici na jiné pozici paměti, otočte 

[TUNING] knoflík na pozici vašeho výběru a stiskněte tlačítko [MEM.] Pro 

potvrzení.

Metoda 3: SEMI-AUTO STATION skladováníMetoda 3: SEMI-AUTO STATION skladování

1. Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM] pro vstup do režimu frekvence.

Tlačítko 2. Dlouhým stiskem [VF / VM] aktivovat funkci automatického prohlížení. 

3. Během prohlížení, stiskněte tlačítko [MEM.] Pro uložení stanic 

do další dostupné pozice paměti. Proces procházení pokračuje 

až do stisknutí tlačítka [VF / VM] znovu.

DELETE PAMĚŤ 

Metoda 1: DELETE jediném paměťovém RUČNÍMetoda 1: DELETE jediném paměťovém RUČNÍ

1. Zapněte rádio a stiskněte tlačítko [VF / VM], až „Preset“ a pozice paměti se 

objeví v pravém horním rohu displeje.

2. Otočte [TUNING] tlačítko pro volbu uložené stanice, kterou chcete 

smazat.

3. Stiskněte a podržte tlačítko [DEL.], Až "    "Bliká na 

na displeji, znovu stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Poznámka: Je-li "    Poznámka: Je-li "    "Bliká déle než 3 sekundy, aniž 

potvrzení, dojde k automatickému odstranění ukončit funkci.

1. V režimu vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko 

[POWER], dokud se symbolem časovače 

spánku „    “   

Na displeji bliká.

2. Otáčením [ladění] knoflíku okamžitě 

zvolit časovače od 1 - 120 minut, nebo 

zvolit „    

“O moc 

mode (rádio se zapne po 1 sekundě).

Poznámka: Výchozí nastavení časovače spánku je „    Poznámka: Výchozí nastavení časovače spánku je „    “.

SPÁT

časový rozsah spánek

SPÁT

blikající

blikající

DELETE ALL MEMORY

Stiskněte tlačítko [VF / VM] pro vstup do 

režimu paměti, poté stiskněte a podržte 

tlačítko [DEL.], Až "    

Objeví se "na displeji, 

stiskněte tlačítko [DEL.] znovu potvrdit.

Poznámka: Je-li tlačítko [DEL.] Stisknuto do 2 sekund pro potvrzení vymazání Poznámka: Je-li tlačítko [DEL.] Stisknuto do 2 sekund pro potvrzení vymazání 

funkce je automaticky ukončen. 

Metoda 3: 
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