بدء االستخدام

1
FM/SW/MW/LW
PLL SYNTHESIZED RADIO

2

قم بتوصيل الراديو مبأخذ التيار بالجدار.
قم بتوصيل سلك التيار المتردد بمقبس  AC INأوال ،ثم قم بتوصيله بمأخذ التيار بالجدار.
مدّد الهوائي التليسكوبي عند االستماع
لمحطات  FMو  .SWتمديد الهوائي
ليس ضروريًا عند االستماع لمحطات
.LW/MW

اضبط الساعة.
سوف تومض " "0:00على الشاشة عندما يتم إدراج البطاريات أو يتم توصيل سلك التيار المتردد
بالقابس للمرة األولى.

ضبط الدقائق

ضبط الساعات

هوائي تليسكوبي

Operating Instructions GB

 ARتعليمات التشغيل
قم بالتوصيل
بإحكام.

اضغط مع االستمرار
على SET CLOCK
حتى يبدأ مؤشر
الساعات بالوميض.

سلك التيار المتردد (مرفق)
إلى مأخذ التيار
بالجدار

اضغط  +أو  لضبط
الساعات ،ثم اضغط .ENTER

مالحظات
•سيتم إلغاء وضع ضبط الساعة بعد  65ثانية إذا لم
يتم إجراء أي عملية.
•سيتم إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع
االفتراضية إذا قمت بنزع كل من سلك التيار المتردد
والبطاريات من الوحدة بعد ضبط الساعة.

اضغط  +أو  لضبط الدقائق،
ثم اضغط .ENTER

إلى مقبس AC IN

االستماع للراديو

1

2

قم بتشغيل الراديو.

3

اخرت املوجة ( MW ،SW ،FMأو .)LW

قم بالتوليف إىل املحطة التي تريدها.

لتغيير الموجة المترية في وظيفة SW

اضغط  +أو  للتوليف إلى المحطة
المرغوبة.

الضغط بشكل متكرر على الزر يغير
الموجة.

اضغط  SW BANDبشكل متكرر.
في كل مرة تضغط على الزر ،تتغير الموجة المترية على النحو التالي .بمجرد تغيير الموجة
المترية ،تستقبل الوحدة أقل تردد في الموجة المترية المحددة وتبدأ التوليف من هذا التردد
ضمن موجة  SWبالكامل.

49 mb

60 mb
الموجة المحددة حاليا
عندما تضغط مع االستمرار على الزر ،تغير الوحدة وضع التوليف إلى وضع التوليف
المسحي .يعمل التوليف المسحي تلقائيا على مسح المحطات الواقعة في النطاق
الترددي للموجة الحالية ،مستقبال اإلشارات المولّفة لمدة  3ثوان لكل محطة .لمزيد من
التفاصيل عن التوليف المسحي ،راجع « التوليف المسحي » تحت « وظائف مريحة ».

41 mb
31 mb

16 mb
19 mb

25 mb

22 mb

ICF-M780SL

الضبط املسبق للمحطات

1

االستامع ملحطة مضبوطة مسبقًا

اضبط المحطات المفضلة بشكل مسبق على أزرار الضبط المسبق الخمس .يمكنك ضبط حتى  5محطات بشكل مسبق لكل من موجات
 MW ،SW ،FMو .LW

2

قم بالتوليف إىل املحطة التي تريدها.

اضغط واستمر بالضغط عىل زر الضبط املسبق املرغوب ( )5 – 1حتى تسمع نغمة
تنبيه ويظهر رقم الضبط املسبق عىل الشاشة.

1

لتغيير المحطة المضبوطة مسبقًا

اتبع الخطوات من  1حتى  3في « االستماع للراديو » أعاله.

اخرت املوجة ( MW ،SW ،FMأو .)LW

حول الموجات المترية

2

الموجة المترية
60 mb
49 mb
41 mb
31 mb
25 mb
22 mb
19 mb
16 mb

اضغط زر الضبط املسبق املرغوب (.)5 – 1

 1قم بالتوليف إلى محطة جديدة.
 2اضغط مع االستمرار بالضغط على زر الضبط المسبق
الذي تريد تغييره.
سيتم استبدال المحطة المضبوطة مسبقًا على الزر المحدد
بالمحطة الجديدة.
مثال :الضبط المسبق لموجة
 87,50 FMفي رقم الضبط
المسبق .1

مالحظات
•لمنع الضبط المسبق من التغيير عن طريق الخطأ ،ال
تضغط باستمرار على زر الضبط المسبق ألسفل.
•في حالة عدم الضبط المسبق ألي محطة على الزر
المضغوط ،تظهر " "Nonوتعود الوحدة إلى التردد
السابق للضغط على الزر.

نظ ًرا لتخصيص ترددات الموجة القصيرة
 SWللموجات المترية كما هو موضح
بالجدول ،يمكنك إجراء بحث سريع عن
التردد المرغوب بواسطة تغيير الموجة
المترية المقابلة.

مدى التردد (كيلوهرتز)
5100 – 4700
6250 – 5800
7550 – 7100
10000 – 9300
12220 – 11500
13900 – 13500
15900 – 15000
18000 – 17450

مالحظة
سيكون وضع التوليف التلقائي متوفر فقط ضمن مدى الموجة المترية الحالية .عندما يكون في خارج المدى ،يتغير
وضع التوليف إلى وضع التوليف اليدوي.

تحسين استقبال الراديو
عندما يكون استقبال الراديو ضعيفة ،سيتم تحسين االستقبال بواسطة إعادة توجيه أو تعديل طول الهوائي (FM
و  ،)SWأو إعادة توجيه الوحدة نفسها (.)LW/MW

لموجة FM

لالستماع عبر سماعات الرأس

لضبط حجم الصوت

لموجة LW/MW

الستخدام الراديو على البطاريات

قم بتوصيل سماعات رأس بها قابس صغير ستريو أو أحادي الصوت
(غير مرفقة).
سوف تسمع صوت أحادي من خالل سماعات الرأس.

مالحظة
عند توصيل سماعات الرأس بالراديو ،استخدم كبل سماعات رأس ذو
قابس صغير ستريو (-3قطب) أو أحادي الصوت (-2قطب) .قد ال
يُسمع الصوت عند استخدام أنواع أخرى من القابس.

أنواع القابس
المتوافقة

 1حلقة

قابس صغير
أحادي الصوت*

 2حلقة

قابس صغير
ستريو

ال يمكن استخدام
األنواع األخرى من
القابس.
 3حلقات أو أكثر

اضغط ألسفل على غطاء حجيرة البطارية في
 وقم بتحريكه في اتجاه السهم .

قم بإدخال الجانب  من البطارية أوالً.

ثالث بطاريات ( LR14قياس ( )Cغير مرفقة)

* يوصي باستخدام سماعات الرأس أحادية الصوت (قابس صغير
 3,5 øمم) مع هذا الراديو .يمكنك أيضا استخدام سماعات رأس ستريو،
لكن خرج سماعة الرأس سيكون أحادي الصوت.

لغلق الغطاء ،حركه في اتجاه السهم  حتى يستقر في مكانه ويصدر صوت نقرة.

مالحظات
•عند انخفاض طاقة البطارية إلى مستوى معين ،قد يصبح الصوت ضعيف أو مشوش ،وسوف يبدأ مؤشر
") بالوميض على الشاشة .بعد ذلك ،عندما تصبح البطاريات مستنفدة بالكامل ،سوف
البطارية ("
تتغير حالة المؤشر من « الوميض » إلى « اإلضاءة » ،وسيتم إيقاف الطاقة .إذا حدث ذلك ،استبدل
جميع البطاريات بأخرى جديدة.
•تأكد من إيقاف تشغيل الراديو واستبدال البطاريات خالل  60ثانية .وإال ،سيتم تهيئة اإلعدادات مثل
تلك الخاصة بالساعة ،مؤقت التشغيل والمحطات مسبقة الضبط .في حالة حدوث ذلك ،قم بإجراء
اإلعدادات الالزمة مرة أخرى .الحظ أن مؤشر البطارية ("
") سوف يبقى مضيئًا حتى بعد استبدال
البطاريات .يختفي مؤشر البطارية عند تشغيلك الراديو بعد استبدال البطارية.
•انزع البطاريات من الوحدة إذا كانت الوحدة لن تستخدم لفترة طويلة من الزمن .عند استخدام الراديو
مرة أخرى ،قم بإجراء اإلعدادات الالزمة ،مثل تلك الخاصة بالساعة ،مؤقت التشغيل والمحطات مسبقة
الضبط.

أعد توجيه الوحدة نفسها للعثور على
استقبال جيد( .مدمج بالوحدة هوائي من
قضيب الفريت).

قم بتمديد الهوائي التليسكوبي
واضبط الطول والزاوية للحصول
على استقبال جيد.

لموجة SW

قم بتمديد الهوائي التليسكوبي
رأسيا.

إلى ( سماعات الرأس)

وظائف مريحة

دليل األجزاء وأزرار التحكم
الوحدة
يوجد الرقم المسلسل على الالفتة
الموجودة على الجزء الخارجي
السفلي للوحدة.

تحذير
التوليف المسحي

مؤقت النوم
يتوقف الراديو عن التشغيل تلقائ ًيا بعد انقضاء وقت محدد.

 1اضغط .SLEEP
يبدأ مؤشر " "SLEEPفي الوميض ويظهر اإلعداد االفتراضي (")"90
على الشاشة.
إذا ضغطت على  SLEEPأثناء إيقاف تشغيل الراديو ،يتم تشغيل
الراديو تلقائ ًيا.

 2اضغط  SLEEPبشكل متكرر الختيار اإلعداد المرغوب أثناء
وميض مؤشر "."SLEEP

في كل مرة تضغط على الزر ،تتغير المدة (بالدقائق) على الشاشة
كما يلي:

90

30

60

15

OFF
 3اضغط .ENTER
يتم تأكيد اإلعداد المختار ويتوقف المؤشر " "SLEEPعن الوميض.
إرشادات مفيدة









زر ( /الطاقة)
مفتاح التحكم في مستوى الصوت *VOLUME
زر SW BAND
زر FM/SW/MW/LW
مقبس ( سماعات الرأس)
أزرار * ،+
زر ( ENTER/SET CLOCKاستمرار الضغط ألسفل على
الزر يؤدي للدخول في وضع ضبط الساعة).
زر ( ON TIMER/SET TIMERاستمرار الضغط ألسفل
على الزر يؤدي للدخول في وضع ضبط المؤقت).










زر SLEEP
السماعة
الشاشة
أزرار الضبط المسبق*
هوائي تليسكوبي
مقبس AC IN
غطاء حجيرة البطارية
مقبض للحمل

* يحتوى الموضع " "MAXمن مفتاح  ،VOLUMEالزر  +وزر الضبط
المسبق رقم  3على نقطة بارزة .استخدم النقطة البارزة كمرجع عند
تشغيل الراديو.

 1اضغط  FM/SW/MW/LWالختيار الموجة ،ثم اضغط
باستمرار على  +أو .
تبدأ الوحدة مسح المحطات الموجودة في تردد الموجة.

 2اضغط  ENTERإليقاف التوليف المسحي عند استقبال
المحطة المرغوبة.
عندما يبدأ التوليف المسحي ،تبدأ الوحدة المسح تلقائيًا من التردد
الذي تم استقباله سابقًا ويتوقف مؤقتًا لمدة  3ثوان عند استقبال
محطة ،ثم يتم مواصلة المسح .استمع لمعاينات الراديو التي مدتها
 3ثوان واضغط  ENTERعند مصادفة المحطة المرغوبة.
ملحوظة
بالنسبة لموجة  ،SWإذا بدأ المسح من تردد ضمن مدى إحدى الموجات
المترية ،يتم إجراء المسح ضمن الموجة المترية الحالية فقط .إذا بدأ المسح
من تردد خارج مدى الموجة المترية ووصل إلى الموجة المترية التالية،
سوف يستمر المسح ضمن تلك الموجة المترية.

حول اإلضاءة الخلفية
سيتم إيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية إذا لم يتم تنفيذ أي عملية لمدة
 15ثانية لتقليل استهالك الطاقة.

لتغيير فاصل توليف موجة MW

في كل مرة تضغط على األزرار ،يتغير فاصل توليف موجة MW
بشكل دوري .تغيير فاصل التوليف يمسح جميع محطات موجة
 MWمسبقة الضبط المخزنة في الوحدة .أعد ضبط المحطات
مسبقة الضبط الخاصة بك بعد تغيير فاصل التوليف.

لتغيير إعداد مؤقت النوم
اضغط  SLEEPبشكل متكرر الختيار إعدادات أخرى.

مؤقت التشغيل

الشاشة

يعمل الراديو تلقائيًا عند وقت مضبوط مسبقًا.
عند استخدام مؤقت التشغيل ،تأكد من التوليف إلى المحطة التي تريد
االستماع إليها سلفًا.

 1اضغط مع االستمرار بالضغط على .ON TIMER
يبدأ مؤشر " "ON TIMERومبين الساعات بالوميض على الشاشة.

ال تعمد الى تركيب الجهاز في مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او دوالب
مصمم في الحائط.
لتقليل خطر الحريق ،ال تغطي فتحات التهوية الخاصة بالجهاز بواسطة
الصحف ،مفارش المائدة ،الستائر ،الخ .وال تضع الشموع المضاءة على
الجهاز.
للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز
للقطرات أو الرذاذ ،وال تضع أشياء مملوءة بالسوائل ،مثل المزهريات ،على
الجهاز.
ال يتم فصل الوحدة من مصدر التيار المتردد طالما ظلت موصولة بمأخذ
التيار في الجدار حتى ولو تم إيقاف تشغيل الجهاز نفسه.

يمكن أن يسبب ضغط الصوت الزائد من سماعات األذن أو سماعات الرأس
فقدان السمع.
يجب عدم تعريض البطاريات أو األجهزة المثبت بها بطاريات إلى الحرارة
المفرطة مثل أشعة الشمس ،اللهب ،أو ما شابه ذلك.







يضيء عند موالفة محطة.
يضيء عند تشغيل مؤقت التشغيل ،أو عندما تكون الوحدة
في وضع ضبط مؤقت التشغيل.
يضيء أو يومض عندما تكون طاقة البطارية منخفضة.
استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة عندما يبدأ هذا
المؤشر بالوميض.
يضيء عند تشغيل مؤقت النوم ،أو عندما تكون الوحدة في
وضع ضبط مؤقت النوم.





يضيء عند الضبط المسبق للمحطات على أزرار الضبط
المسبق ،أو عند اختيار محطة مسبقة الضبط.
منطقة عرض التردد/الوقت/الرسائل
يشير إلى الموجة المحددة حاليا.

يومض مبين الدقائق على الشاشة.

 3اضغط  +أو  لضبط الدقائق ،ثم اضغط .ENTER

في كل مرة تضغط على األزرار ،يتغير وضع عرض الساعة من نظام
-24ساعة إلى نظام -12ساعة (أو العكس بالعكس).

يتوقف المؤشر " "ON TIMERعن الوميض ويتم تفعيل وظيفة
مؤقت التشغيل.
إذا تم تشغيل الراديو ،اضغط  /وأوقف تشغيل الراديو.
مالحظات
•سيتم إلغاء وضع ضبط مؤقت التشغيل بعد  65ثانية في حالة عدم وجود
عملية تشغيل.
•عندما تقوم وظيفة مؤقت التشغيل بتشغيل الراديو ،يتم تنشيط مؤقت
النوم تلقائ ًيا ويتم إيقاف تشغيل الراديو بعد  90دقيقة .حتى إيقاف
تشغيل الراديو ،تعرض الشاشة كل من مؤشرات مؤقت التشغيل ومؤقت
النوم.

لتعطيل مؤقت التشغيل
اضغط ( ON TIMERيختفي مؤشر ".)"ON TIMER
الضغط بشكل متكرر على الزر يتيح لك تفعيل أو تعطيل مؤقت
التشغيل.
بمجرد ضبط وتنشيط مؤقت التشغيل ،يتم تشغيل الراديو عند الوقت
المضبوط مسبقًا يوميًا.

مالحظة
يمكن تغيير وضع عرض الساعة فقط عندما يكون الراديو متوقف عن التشغيل .تأكد من
إيقاف تشغيل الراديو مسبقًا.

الشاشة معتمة ،أو ال يتم عرض أي مؤشرات.

•يتم استخدام الراديو في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية أو
في مكان ذو رطوبة مفرطة.

صوت ضعيف جدً ا أو متقطع ،أو استقبال غير جيد بالقدر الكافي.
•إذا كنت داخل بناية ،استمع بالقرب من نافذة.
•حاول تحسين استقبال الراديو باستخدام اإلجراءات التالية.

 :FMقم بتمديد الهوائي التليسكوبي واضبط الطول والزاوية للحصول
على أفضل استقبال.
 :SWقم بتمديد الهوائي التليسكوبي رأسيا.
 :LW/MWيوجد هوائي  LW/MWمدمج بالوحدة .أعد توجيه الوحدة
نفسها للحصول على أفضل استقبال.

البطاريات تستنفد بسرعة جدً ا.

•تأكد من إيقاف تشغيل الراديو عند عدم استخدامه .راجع « عمر
البطارية » ضمن « المواصفات » للحصول على التفاصيل عن عمر
البطارية المقدر.
•عندما يبدأ "
" بالوميض ،استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.

ال يمكن استقبال المحطة المرغوبة عند الضغط على زر ضبط
مسبق.

•تأكد من اختيارك للموجة المرغوبة ( MW ،SW ،FMأو  )LWقبل
الضغط على زر الضبط المسبق .يمكن ضبط محطة واحدة لكل موجة
على كل زر.
•يمكن أن تكون قد احتفظت بضغط زر الضبط المسبق الذي تم ضبط
المحطة عليه مسبقًا ،مما سبب استبدال المحطة بأخرى جديدة .قم
بعمل ضبط مسبق للمحطة المرغوبة مرة أخرى.

تظهر الرسالة " "Nonويضئ مؤشر زر الضبط المسبق
(" "PRESETورقم الضبط المسبق) على الشاشة عندما يتم
الضغط على أحد أزرار الضبط المسبق.

•لم يتم عمل ضبط مسبق ألي محطة على الزر المقابل .قم بعمل ضبط
مسبق لمحطة.

هناك ضجيج في خرج السماعة.

•في حالة وضع هاتف محمول بالقرب من الراديو ،قد يتم سماع ضجيج
عالي من الراديو .احتفظ بالهاتف بعيدًا عن الراديو.

احتياطات
•قم بتشغيل الوحدة فقط على مصادر الطاقة المحددة في
« المواصفات » .للتشغيل على البطارية ،استخدم ثالث بطاريات قلوية
( LR14قياس  .)Cللتشغيل على التيار المتردد ،استخدم سلك التيار
المتردد المرفق؛ ال تستخدم أي سلك آخر.
•افصل الوحدة من مأخذ التيار بالجدار عندما لن يتم استخدامها لفترة
طويلة من الزمن.
•عند تشغيل الوحدة على البطاريات ،يوصى بنزع سلك التيار المتردد من
مأخذ التيار بالجدار.
•استخدم الوحدة في درجة حرارة تتراوح بين ° 0م و ° 40م .في حالة
استخدامها في درجة حرارة أعلى من هذا المدى ،قد تتحول الشاشة للّون
األسود تدريجيا .في حالة استخدامها في درجات حرارة أقل من هذا
المدى ،قد تتغير الشاشة ببطء شديد( .سوف تختفي تلك االنحرافات ولن
يكون هناك أي ضرر على الوحدة عند استخدام الوحدة في مدى درجات
الحرارة الموصى بها مرة أخرى).
•عند حمل الراديو ،امسك بالمقبض الموجود في الجزء الخلفي للوحدة
لمنع الراديو من السقوط.

مالحظة
يمكن تغيير فاصل توليف موجة  MWفقط عندما يكون الراديو متوقف عن
التشغيل .تأكد من إيقاف تشغيل الراديو مسبقًا.

 1اضغط  /إليقاف تشغيل الراديو.
 2اضغط مع االستمرار بالضغط على  +وزر الضبط المسبق 1
حتى يتغير وضع عرض الساعة.

في حالة استمرار أي مشكلة بعد إجراء الفحوصات التالية ،استشر أقرب
وكيل لشركة  Sonyلديك.

عند ضبط استقبال موجة  FMأو  ،SWاضبط
اتجاه الهوائي عن طريق اإلمساك به عند الجزء
السفلي منه .يمكن أن يتضرر الهوائي إذا قمت
بتحريك الهوائي بقوة مفرطة.
•استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت
مستنفدة.

توجد الالفتة والمعلومات الهامة التي تخص السالمة على الجزء السفلي
الخارجي.

لتغيير وضع عرض الساعة
 2اضغط  +أو  لضبط الساعة المراد تشغيل الراديو فيها ،ثم
اضغط .ENTER

في حالة تسريب البطارية
إذا تسرب سائل البطارية ،ال تلمس السائل بيديك العاريتين.
قد يبقى سائل البطارية داخل الوحدة .استشر أقرب وكيل لشركة Sony
لديك.
في حالة دخول سائل البطارية في عينيك ،ال تفرك عينيك ،حيث قد يسبب
ذلك فقدان البصر .اغسل عينيك بسرعة باستخدام كمية وفيرة من الماء
النظيف واطلب الرعاية الطبية فو ًرا.
في حالة وصول سائل البطارية على جسدك أو مالبسك ،قد تحدث حروق أو
إصابة .اغسله بماء نظيف بسرعة ،واطلب الرعاية الطبية في حالة حدوث
التهاب أو إصابات بالجلد.

إرشاد مفيد
سوف تظل اإلضاءة الخلفية قيد التشغيل عند إجراء التوليف المسحي.

•إذا لم تضغط على  ENTERخالل  3ثوان ،يتم تأكيد اإلعداد المختار حاليا  1اضغط  /إليقاف تشغيل الراديو.
تلقائيًا.
 2اضغط مع االستمرار بالضغط على زر الضبط المسبق 1
طريق
عن
اديو
ر
ال
تشغيل
إيقاف
حتى
المتبقي
الوقت
من
التحقق
يمكنك
•
و  FM/SW/MW/LWفي نفس الوقت حتى تسمع نغمة
الضغط على  SLEEPمرة أخرى بعد ضبط مؤقت النوم.
تنبيه.

إللغاء مؤقت النوم
يمكنك إلغاء مؤقت النوم باستخدام أي من الطريقتين أدناه:
•اضبط مؤقت النوم على "."OFF
•أوقف تشغيل الراديو لبرهة ،ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

نظراً ألن القابس الرئيسي يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار الرئيسي،
قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج تيار متردد يسهل الوصول اليه .عند مالحظة
أي شئ غير طبيعي في الجهاز ،إفصل القابس الرئيسي من مخرج التيار
المتردد على الفور.

تحري األعطال وإصالحها

•تجنب التعرض لدرجات الحرارة المفرطة ،أشعة الشمس المباشرة،
الرطوبة ،الرمال ،الغبار أو الصدمات الميكانيكية .ال تتركه أبدا في سيارة
تنتظر في الشمس.

•عند سقوط أي شيء صلب أو سائل داخل الوحدة ،افصل سلك التيار
المتردد وانزع البطاريات ،وافحص الوحدة بمعرفة فني مؤهل قبل
تشغيلها مرة أخرى.
•نظ ًرا الستخدام مغناطيس قوي للسماعات ،أحفظ بطاقات االئتمان
الشخصية التي تستخدم التشفير المغناطيسي أو الساعات ذات الزنبرك
الملفوف بعيدا عن الوحدة لمنع الضرر المحتمل من المغناطيسية.
•لتنظيف العلبة ،استخدم قطعة قماش جافة ناعمة .ال تستخدم أي نوع من
المذيبات ،مثل الكحول أو البنزين ،التي قد تسبب تلف الطالء.
•ال تقم بتشغيل الوحدة بأيدي مبتلة حيث قد يسبب ذلك قصر بالدائرة.
•عند حمل الوحدة ،امسك المقبض الموجود في الجزء الخلفي للوحدة
لمنع الوحدة من السقوط.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل تتعلق بالوحدة ،يرجى استشارة أقرب
وكيل لشركة  Sonyلديك.

المواصفات
عرض الوقت
نظام -12ساعة/نظام -24ساعة
نطاق التردد
FM
 87,5ميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
SW
 4,7ميجاهرتز  18 ميجاهرتز (خطوة  5كيلوهرتز)
MW
 531كیلوھرتز  1602 كیلوھرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
 530كیلوھرتز  1610 كیلوھرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
LW
 153كیلوھرتز  279 كیلوھرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
التردد المتوسط
 128 :FMكیلوھرتز
 45 :SWكیلوھرتز
 45 :MWكیلوھرتز
 45 :LWكیلوھرتز
السماعة
بقطر حوالي  10سم 12 ،أوم ،أحادية الصوت
خرج طاقة الصوت
 500مللي وات
الخرج
مقبس ( سماعات الرأس) (مقبس صغير  3,5 øمم)
متطلبات الطاقة
تيار متردد  220فولت  تيار متردد  240فولت 60/50 ،هرتز (مصدر
قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  4,5فولت ،ثالث بطاريات قلوية ( LR14قياس )C

عمر البطارية*

حوالي  100ساعة (استقبال )FM
حوالي  100ساعة (استقبال )SW
حوالي  100ساعة (استقبال )MW
حوالي  100ساعة (استقبال )LW
* عند االستماع من خالل السماعة على بطاريات  Sonyالقلوية (.)LR14SG
(قد يختلف عمر البطارية الفعلي اعتمادًا على الوحدة وظروف التشغيل).

األبعاد
حوالي  253مم ×  136,3مم ×  61,2مم (عرض/ارتفاع/عمق)
الكتلة
حوالي  860جم (بدون البطاريات)
حوالي  1060جم (بما في ذلك البطاريات)
الملحقات المرفقة
سلك التيار المتردد ()1
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

