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Инструкции за безопасност 

ВНИМАНИЕ! 

За намаляване на риска от електричен удар, не премахвайте капака (или гърба). 

вътре няма потребителски обслужваеми части, препорва се обслужването да 

бъде извършено от квалифициран сервизен персонал. 

Допълнителна информация 
Пазете се от малки парчета и батерии. Не ги поглъщайте. Това може 

да е опасно за вашето здраве и да доведе до задушаване. Моля, 

пазете малките устройства и батерии на място, недостъпно за деца. 

Важен съвет относно защитата на слуха 

Внимание: 

Вие се грижите за слуха си, ние също 

Затова използвайте този уред с повишено внимание. 

Нашата препоръка: Избягвайте високата сила на звука. 

Децата трябва да бъдат под наблюдение, докато използват слушалки; 

уверете се, че уредът не е настроен на силен звук. 

Внимание 

Силните звуци могат да причинят непоправими щети на ушите на 

децата. 

НИКОГА не позволявайте на никой, особено на деца, да поставя 

предмети в дупките, прорезите или отворите на това устройство. 

Устройството трябва да се отваря само от квалифициран асистент. 

Използвайте уреда само по предназначение.  

Това устройство може да се използва само в домакинства и бизнес 

помещения. 
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Моля, запазете това ръководство с инструкции за допълнителна 
справка.  
 
Инструкции за опазване на околната среда 
Не изхвърляйте този продукт в обичайния битов контейнер в края на 
жизнения му цикъл; предайте го в пункт за събиране за рециклиране 
на електрически и електронни уреди. Символът върху продукта, 
инструкциите за употреба или опаковката ще информират за 
методите за изхвърляне. 
Материалите могат да се рециклират, както е посочено в неговата 
маркировка. Чрез рециклиране, рециклиране на материали или 
други форми на повторно използване на стари уреди, вие правите 
важен принос за опазването на нашата околна среда. Моля, 
попитайте администрацията на общността за оторизираното място за 
изхвърляне. 

Не препречвайте вентилацията на устройството. Уверете се, че 
завеси, вестници, мебели или друг вид предмети не блокират 
вентилационната система на апарата. Вентилационната система 
трябва винаги да е чиста от предмети! Прегряването може да доведе 
до сериозни повреди на устройството и да намали неговите 
характеристики и продължителност на живота. 

Топлина и нагряване 
Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. Уверете се, че уредът 
не е подложен на преки източници на топлина, като печки или открит 
огън. Уверете се, че вентилационните отвори на уреда не са покрити. 

Влага и почистване 
Този уред не е водоустойчив! Не потапяйте плейъра във вода. Не 
позволявайте на плейъра да влиза в контакт с вода. Ако водата 
попадне вътре в плейъра, това може да причини сериозни щети. Не 
използвайте почистващи препарати, които съдържат алкохол, 
амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да повредят плейъра. 
За почистване използвайте мека, навлажнена кърпа. 

Професионално рециклиране 
Батериите и опаковките не трябва да се изхвърлят в кошчето. 
Батериите трябва да бъдат предадени в център за събиране на 
използвани батерии. Разделянето на еднократни опаковъчни 
материали е екологично чисто 
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Важни инструкции за безопасност 
За най-добри постижения, моля, прочетете внимателно инструкциите за 

експлоатация преди първото пускане, за да се гарантира безпроблемна работа в 

продължение на много години. 

1. Четете инструкциите 

Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат 

прочетени, преди устройството да работи. 

2. Запазете инструкциите 

Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи 

справки. 

3. Предупреждения 

Трябва да се спазват всички предупреждения на уреда и в инструкциите за 

експлоатация. 

4. Следвайте инструкциите 

Трябва да се спазват всички инструкции за експлоатация. 

5. Вода и влага 

Уредът не трябва да се използва близо до вода, например близо до вана, 

мивка, кухненска мивка, пералня, плувен басейн или в мокро мазе. 

6. Проветрение 

Отворите в устройството служат за правилната му вентилация, необходими 

са за работа и предотвратяват прегряване. Уредът трябва да бъде 

разположен така, че местоположението или положението му да не пречат на 

правилната вентилация. Не поставяйте върху легло, диван, килим или 

подобна повърхност, която може да блокира вентилационните отвори, или в 

ограничаваща инсталация, като шкаф за книги или шкаф, който може да 

възпрепятства притока на въздух през вентилационните отвори. 

7. Топлина 

Уредът трябва да е разположен далеч от източници на топлина като 

радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които 

произвеждат топлина. 

8. Източник на захранване 

Уредът трябва да бъде свързан към захранване само от типа, описан в 

инструкциите за експлоатация или както е отбелязан на уреда. 

9. Защита на захранващия кабел 

Захранващите кабели трябва да бъдат насочени така, че да няма вероятност 

да бъдат причина за спъване или да бъдат затиснати от предмети, поставени 

върху или срещу тях. 
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10. Неизползване 

По време на по-дълги периоди на неизползване, моля, изключете 

захранването и антената. 

11. Навлизане на предмети или течности 

Трябва да се внимава предмети да не падат и течности да не се разливат в 

заграждението през отвори. 

12. Нанесени щети, изискващи обслужване 

Уредът трябва да се обслужва от квалифициран сервизен персонал, когато: 

а. кабелът за захранване или щепселът са повредени. 

б. Предмети са попаднали или течност е излята в корпуса на модула 

в. Уредът е бил изложен на дъжд или влага. 

г. Уредът е изпуснат или корпусът е повреден. Използвайте само контроли и 

настройки, както е посочено в ръководството. 

д. Устройството не работи нормално. 

е. Устройството показва сериозни промени в работата си. 

13. Обслужване 

Потребителят не трябва да се опитва да обслужва устройството извън 

описаното в инструкциите за експлоатация на потребителя. Всяко останало 

обслужване трябва да бъде насочено към квалифициран сервизен персонал. 

14. Почистване 

Изключете захранването преди почистване. Не използвайте течни или спрей 

почистващи препарати, използвайте само влажна кърпа. Следвайте 

инструкциите за грижа и поддръжка в това ръководство. 

15. Мълнии 

По време на гръмотевични бури и по-дълги периоди на неизползване, моля, 

изключете захранването и антената. 

16. Проверка за безопасност 

След обслужване на устройството поискайте проверка за безопасност от 

обслужването на клиенти. 

17. Претоварване 

За да избегнете пожар и токов удар, не претоварвайте стенните контакти. 

18. Електростатичен разряд 

Изключете от мрежовото захранване и извадете батериите при 

неизправности на уреда. Свържете отново след кратко време. 

19. Изключване на захранването 

Изключете захранващия щепсел и съединителя на уреда, когато устройството 

не се използва. Лесно е да се свържете, когато трябва да ги използвате 

отново. 
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Забележки по това ръководство с инструкции 
1. Това ръководство с инструкции се публикува от производителя без никаква 

гаранция. Корекции и промени в това ръководство с инструкции за 

отстраняване на типографски грешки и редакционни неточности, както и 

поради (технически) подобрения (промени) на устройствата, могат да се 

извършват от производителя по всяко време без предизвестие. Промени от 

този вид се разглеждат в бъдещите версии на това ръководство. Всички права 

са запазени. 

2. Всички фигури са само за илюстрация и не винаги показват точното 

представяне на продукта. 

3. Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включително деца) 

с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на 

опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност . 

Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят 

с уреда. 

Допълнителни бележки за устройството 

Задаване на безопасно ниво на силата на звука 
 Ако постоянно слушате силна музика, слухът ви постепенно се адаптира към 

нея и ви създава впечатлението, че силата на звука е по-ниска. 

 Това, което ви се струва нормално, за дълго време може да бъде твърде 

силно и нездравословно. 

 За да се предпазите от това, настройте силата на звука на ниско ниво. 

 Увеличете бавно силата на звука. 

 Увреждането на слуха ви може да бъде голямо и необратимо. 

 Ако забележите проблем със слуха, моля, консултирайте се с лекар. 

Кондензация 
 При преместване на устройството от студена в топла среда може да се получи 

конденз. Ако в плейъра има влага, той може да не работи правилно. 

 Не включвайте устройството и изчакайте около един час влагата да се изпари. 

Спестяване на енергия 
 По време на неизползване на устройството е препоръчително да изключите 

плейъра с превключвателя на захранването. 

 Ако уредът не се използва за дълъг период от време, той трябва да бъде 

изключен от контакта. 
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Разопаковане 
 Извадете внимателно уреда от опаковката. Моля, запазете опаковката за по-

нататъшна употреба. 

 Отстранете внимателно възможните защитни картони и калъфи. 

Разположение на контролите и функции на уреда 

Изглед отгоре 
1. Вкл./Сила на звука/изкл. : превключвател за вкл./изкл. и контрол на силата 

на звука 

2. Телескопична антена 

3. Тон: Контрол на тона 

4. FM / MW: Честотен обхват, изберете FM, MW 

Изглед отпред 
5. Дръжка 

6. Говорител 

7. ОТВОРЕНО: Отделение за батерията 

8. Честотен диск и копче за настройка 

9. AC 230 V ~ 50 Hz: Гнездо за захранващ кабел 

Захранване 

Работа на батерията 
1. Отворете капака на отделението за батерии, като натиснете двете скоби 

едновременно. Отстранете капака и поставете 6 батерии (C / UM-2). Моля, 

спазвайте правилните полярности, когато поставяте батериите. 

2. Затворете отделението за батериите, като натиснете двата езика на капака в 

съответните вдлъбнатини и го прихващате към устройството, докато скобите 

звучно щракнат. 

Важно 

 Ако устройството се използва само с променливотоково захранване или по 

време на неизползване повече от един месец, моля, извадете батериите, за 

да избегнете повреда от изтичане на батериите. 

 Сменете батериите, ако силата на звука на устройството намалее или звукът 

се изкриви. 
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Предпазни мерки за безопасност на батерията 
 Следвайте инструкциите на производителя за безопасност, употреба и 

изхвърляне. 

 Използвайте само батерии от същия тип и размер. 

 Поставете батериите, спазвайки полярността (+/–). Неправилното 

подравняване на полярността на батерията може да причини нараняване и / 

или повреда на имуществото. 

 Не смесвайте видове батерии (напр. Алкални, цинк / въглерод, акумулаторни 

батерии) или изтощени и нови батерии. 

 За да избегнете пожар и експлозия, не зареждайте нормалните батерии. 

Пазете батериите далеч от деца и домашни любимци. 

 Препоръчваме използването на алкални батерии за по-дълъг живот на 

батериите. 

Мрежово захранване 
Устройството е предназначено за мрежово захранване AC 230 V ~ 50 Hz. Не 

свързвайте устройството към друго захранване, за да избегнете повреди, които 

не са покрити от вашата гаранция. 

1. Свържете по-малкия щепсел към променливотоковия контакт в задната част 

на устройството. Уверете се, че щепселът е напълно поставен. 

2. Включете щепсела в контакта. 

3. Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, когато устройството 

не се използва. 

Общи инструкции за експлоатация 

Вкл./изкл. 
Включете устройството, като завъртите контролера за силата на звука по посока 

на часовниковата стрелка, докато преодолеете точката на съпротивление. 

Превключете устройството, като завъртите силата на звука в посока обратна на 

часовниковата стрелка, докато преодолеете точката на съпротивление. 

Контрол на звука 
Увеличете или намалете силата на звука, като завъртите контролера за силата на 

звука наляво или надясно. 
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Радио операция 
Изберете с бутоните FM, MW, за да изберете желаната честотна лента. 

Съвет за по-добър сигнал 

 FM: Удължете напълно телескопичната антена и я завъртете за по-добро 

приемане. 

 MW: Устройството има вградена антена. Променете позицията на 

устройството, ако приемането е лошо. 

Настройка на честотата 
 Настройте желаната станция, като завъртите честотната скала. Въртенето по 

посока на часовниковата стрелка се увеличава, а въртенето в посока обратна 

на часовниковата стрелка намалява честотата. 

 Текущата регулирана честота за избрания обхват може да бъде разчетена на 

честотната скала. 

Контрол на тона 
Регулирайте тона, завъртайки копчето “Tone”. Чрез завъртане наляво басите се 

усилват, чрез завъртане надясно усилвате високите. 

Почистване и поддръжка 
 Моля спазвайте съветите за безопасност. 

 Преди почистване винаги дърпайте щепсела от захранването. 

 Почиствайте корпуса с мека и влажна кърпа и лек препарат. 

 Никога не използвайте абразиви и остри прибори за почистване. 

Отстраняване на проблеми 
При възникване на неизправност първо проверете точките, изброени по-долу 

преди да заведете уреда на ремонт. Ако вие не можете да разрешите проблема, 

следвайки стъпките се консултирайте с продавача на устройството или 

оторизиран сервизен център. 

ВНИМАНИЕ: Никога не отваряйте устройството. Винаги се насочвайте към 

оторизиран персонал за обслужване на клиенти при нужда от сервиз или 

поддръжка. 
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Проблем Евентуална причина Решение 

Общи   

Няма звук Захранващия кабел не е 
свързан или не са 
поставени батерии. 

Свържете захранващия 
кабел или сложете 
батерии. 

Звукът е намален 
твърде много. 

Регулирайте силата на 
звука 

Батериите за изтощени. Сменете батериите. 

Батериите са поставени 
неправилно. 

Променете батериите в 
правилната им полярност. 

Радио   

Лош прием на сигнал 

Лош сигнал 

Регулирайте антената. 
FM: телескопичната антена 
AM: регулирайте главната 
единица. 

Интерференции от 
други уреди 
(телевизори, VCR, 
компютри и др.) 

Пазете уреда на 
разстояние от други 
електрически уреди. 

Характеристики 
Захранване AC 230 V ~ 50 Hz 

Батерия 
DC 9 V ⎓(6 батерии C/UM-2 1,5 V) 

(Батериите не са включени) 

Мощност 5,5 W 

Размери 30 (L) x 8 (W) x 21 (H) cm 

Тегло ~1,8 kg (без батерии) 

Честотен обхват FM: 87.5–108 MHz MW: 525–1615 kHz 

Антена FM: телескопична антена MW: 
вградена феритна антена 
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Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

