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UKR Оригінальна інструкція з 
експлуатації                         
Радіо акумуляторне
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Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully 
charged batteries in storage (charged at least 40%). (Not supplied)
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Небезпека!
При користуванні приладами слід 
дотримуватися певних заходів безпеки, щоб 
запобігти травмуванню і пошкодженням. 
Тому уважно прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб 
викладена в ній інформація була у вас постійно 
під руками. Ми не несемо відповідальності за 
нещасні випадки або пошодження, які виникли 
внаслідок недотримання цієї інструкції і 
вказівок з техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

Небезпека!
Прочитайте всі вказівки та інструкції з
техніки безпеки. Недотримання вказівок та 
інструкцій з техніки безпеки може стати 
причиною виникнення електричного удару, 
пожежі та/або важкого травмування.
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки
безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу та об’єм поставки

2.1 Опис приладу
1. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
2. Ручка для перенесення
3. Акумулятор (не поставляється)
4. Кнопка фіксатора акумулятора
5. Зарядний пристрій (не поставляється)
6. Кришка відсіку для батарейок
7. Індикатор заряду акумулятора
8. AUX роз’єм
9. AUX кабель
10. Ремінь для мобільного телефону

2.2 Об’єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність виробу
відповідно до описаного об’єму поставки.
• Відкрийте опакування та обережно 

дістаньте прилад.
• Зніміть пакувальний матеріал, а також 

запобіжні та захисні пристрої, вико-
ристовувані під час транспортування (якщо 
такі є) 

• Перевірте комплектність поставки.
• Перевірте, чи немає пошкоджень на 

приладі та комплектуючих.
• Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!
Прилад та опакування не є іграшками для
дітей! Дітям заборонено гратись пластико-
вими торбинками, плівкою та дрібними
деталями! Існує непезпека їх проковтування
та небезпека задушення!

• Радіо
• AUX кабель
• 3 x AAA батарейки
• Oригінальна інструкція з експлуатації

3. Технічні параметри

Напруга живлення  . ...............................18 В DC
AM діапазон частот  . .................. 522 - 1620 кГц

FM діапазон частот  . .................. 87.5 - 108 МГц

Потужність колонки . ................................... 3 Вт

AUX під’єднання  ..................................... 3.5 мм

Вага   ............................................................0.6 кг

4. Перед початком роботи

Перед початком роботи занотуйте наступну 
інформацію:
• Заряджайте акумулятор. Розряджений 

акумулятор для заряджання потребує 
приблизно від 0.5 до 1 години.

• Відкрийте відсік для батарейок (Мал. 2 / поз. 
6) і встановіть 3 батарейки AAA. Це потрібно 
для того, щоб зберіглися налаштування 
каналів і часу навіть при вийнятому 
акумуляторі.
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5. Експлуатація

5.1 Заряджання LI акумулятора (Мал. 3-4)
1. Зніміть акумулятор (3) з ручки, натиснувши 

на фіксуючу кнопку (4) вниз.
2. Вставте кабель живлення зарядного 

пристрою (5) у розетку. Зелений LED сигнал 
почне блимати.

3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій. 

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте:
• Чи  є  напруга  у  розетці
• Чи правильно вставлений акумулятор у 

зарядний пристрій

Якщо акумулятор все ще не заряджається,
зверніться до Сервісного Центру.

Якщо Ви помітили, що потужність акумулятор-
ного пристрою падає, то це означає, що Вам 
потрібно зарядити акумулятор.

5.2 Включення/Виключення
Для включення встановіть перемикач ВКЛ/
ВИКЛ у позицію „I“.
Для виключення, встановіть у позицію „0“.

5.3 Регулювання звуку

Опція відключення звуку
Вимкнення звуку (A)

Збільшення звуку
Звук + (E)

Зменшення звуку
Звук - (F)

5.4 Встановлення часу
1. Для встановлення часу, виключіть радіо 

і натисніть кнопку „Clock“ (H) доки не 
заблимає індикатор.

2. Тепер ви можете встановити години, 
використовуючи кнопку „Volume -“ (F) і
хвилини за допомогою кнопки „Volume +“ 
(E).

3.    Тепер знову натисніть кнопку „Clock“ (H) 
для збереження налаштувань.

5.5 Вибір частоти
Регулювання частоти вручну   
Пошук > (C) Пошук < (D)

Для автоматичного пошуку каналу, тисніть 
кнопку „Seek >“ (C) чи „Seek < (D)“ доки не 
почнеться сканування каналу.
Сканування буде проходити автоматично, доки 
не знайдеться канал.

5.6 Програмування радіо
1. Для програмування радіо, включіть його і 

потім натисніть кнопку „Channel“ (G).
2. Буде показаний номер першого каналу „1“. 

Тепер за допомогою кнопок „Seek >“ (C) чи
„Seek <“ (D) встановіть потрібний канал.

3. Потім натисніть кнопку „Channel“ (G) 
доки не засвітиться індикатор.

4. Для завершення програмування, знову 
натисніть кнопку „Channel“ (G).

5.7 Автоматичне програмування радіо
Затисніть кнопку „Band / AUX“ (B) доки не 
почнеться сканування каналів. Пристрій 
автоматично шукає наступні 10 каналів і 
зберігає їх автоматично у пам’яті пристрою.

5.8 Діапазон частот та AUX функція
Натисніть кнопку „Band / AUX“ (B) для зміни 
діапазону частот і переключіться на режим
AUX. Під’єднавши ваш мобільний телефон чи 
планшет, ви можете використовувати радіо 
як колонку.
Якщо кабель AUX (Мал. 7 / поз. 9) під’єднаний 
до роз’єму AUX (Мал. 7 / поз. 8), пристрій 
автоматично перемикається у режим AUX. 
Коли кабель від’єднується, пристрій перемика-
ється обратно у радіо режим.

5.9 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 5 /
поз. 7)
Натисніть на кнопку індикатору заряду (a). 
Індикатор заряду (7) покаже статус заряду 
акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Горять всі 3 LED вогника:
Акумулятор повністью заряджений.
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Горять 2 чи 1 LED вогника:
Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:
Акумулятор розряджений, зарядіть акумулятор

Всі LED блимають:
Акумуляторна батарея піддалася глибокому
розрядженню і несправна. Не використовуйте
і не заряджайте неcправний акумулятор.

6. Чистка, технічне обслуговування 
та замовлення запчастин

6.1 Чистка
• Регулярно протирайте прилад вологою 

ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не 
використовуйте очищуючі засоби чи 
розчинники; вони можуть пошкодити 
пластикові частини приладу. Слідкуйте за 
тим, щоб в середину приладу не потрапила 
вода.

6.2 Технічне обслуговування
В середині приладу частини, що потребують 
технічного обслуговування, відсутні.

6.3 Замовлення запчастин:
Замовити запчастини ви можете на сайті
www.einhell.ua, зайшовши до розділу
замовлення запчастин і виконуючи інструкцію
даного розділу, або в офиційному сервіс-центрі

7. Утилізація та вторинне 
використання

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб 
запобігти пошкодженню при транспортуванні. 
Це опакування є сировиною, яка придатна 
для вторинного використаня або для 
утилізації. Прилад та комплектуючі до нього 
виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з 
металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з 
ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід 
здати у відповідний пункт прийому, щоб його 
було утилізовано належним чином. Якщо 
місцезнаходження таких пунктів прийому 
невідомо, слід звернутись до місцевої 
адміністрації.

8. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в 
недоступному для дітей темному та сухому 
приміщенні без мінусових температур. 
Оптимальна температура зберігання - від 5 до 
30 °С. Зберігайте електроінструмент в оригі-
нальному опакуванні.
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