
3

2

3

1

4

8

3

9

7

5

6

User'sManual code for ASCR-100  3.7.2008  8:47  Page 1



Kezelési útmutató a dyras 
ASCR-100 típusú hordozható 

Mini FM CCIR hullámsávos
rádióhoz ® = reg. TM of Multi Media dyras LLC® = reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2007 

No part of the content (logos, design, photos, text, colour
scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused

or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed
to a third party for such purposes, without the written

permission of The dyras.

User'sManual code for ASCR-100  3.7.2008  8:47  Page 2



közlekedéshez) ezáltal jelentôsen fokozódna a közlekedés baleset-
veszélye. Az elôzôekben leírtak okán ne használja a készüléket mo-
torkerékpár vagy gépkocsi vezetése közben!

• Városi gyalogos közlekedés közben szintén nem ajánlott a készülék
hallgatása, mert forgalmas úttesten átkelve nô a közlekedési baleset
kialakulásának veszélye.   

• Óvja a készüléket a hôhatástól, és védje a nedvességtôl. A ké-
szüléket ne tegye ki napsütésnek se közvetlenül, se üvegen át
(pl. autó szélvédôje alatt), és ne tegye hôt fejlesztô készülékek
(pl. fûtôtest) közelébe. Ellenkezô esetben a készülék burkolata
deformálódhat, kifakulhat és mûködésében is hibák keletkez-
hetnek. 

• Védje a készüléket a leeséstôl és az ütôdésektôl, és soha ne
hordja nadrág farzsebébe téve. A készülék ruházaton való el-
helyezésére használja az övcsíptetôt.

• A tartozék fülhallgató kábelét soha ne törje meg sem a hasz-
nálat, sem a tárolás során, illetôleg mindig ügyeljen rá, hogy a fül-
hallgató kábele ne akadhasson bele semmibe a használat so-
rán, mivel az a kábel szakadásához vezethet. Kérjük, hogy a tar-
tozék sztereó fülhallgatót csak ehhez a készülékhez használja.   

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok,
gôzök vagy folyadékok jelenlétében.

• A készülék +5 °C és +40 °C közötti léghômérséklet-tartomány-
ban üzemeltethetô, illetve tárolható. 

• Akadályozza meg, hogy por, homok hatolhasson a készülékbe,
illetve vigyázzon rá, hogy a rádióvevô ne eshessen vízbe.

Tisztelt Vásárló!

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságá-
ra az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körül-
mények kihathatnak és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt,
amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegûek. Min-
dig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:

Kezelési útmutató a dyras ASCR-100 típusú
hordozható Mini FM CCIR hullámsávos rádióhoz 

Kérjük, használatba vétel elôtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse
ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy ôrizze is meg a kezelési útmu-
tatót, hogy idônként – vagy bármely kételye esetén – újra elôvehesse
és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja
majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet
benne. 
Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt elôírások be nem tartása
miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebbôl
fakadó károkra a garanciális / szavatossági feltételrendszerben foglal-
tak nem terjednek ki. 
Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerû
használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa! 

Hallgatási komfort és egészségvédelem
Mivel a készülék közvetlenül a fülkagylók hallójáratába sugározza
a fülhallgatón keresztül a hanghullámokat, különösen fontos, hogy
ne hallgassa a vevôkészüléket magas hangerôn. A nagy hang-
erôvel való használat halláscsökkenést, tartós halláskárosodást
okozhat.

Közlekedési biztonság
• Mivel a gépjármûvezetés zajjal járó tevékenység, ezért a vevôkészü-

lék csak nagy hangerôvel szólva tudná élvezhetôvé tenni a mûsor
hallgatását, a nagy hangerôvel szóló mûsor viszont elfedné a közleke-
dés zajait, (melyek fontos információt hordozhatnak a balesetmentes

4

Megjegyzés

Fontos biztonsági tudnivalók
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Tartsa tisztán a környezetét! Az elhasználódott készülék szi-
lárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhetô el, mivel így
az élôvilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kér-
jük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén
illetékes elhasznált elektromos készülékek begyûjtésére
szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát meg-
semmisítését végzô hulladékgyûjtô udvarokban. (Figyelem, a
készülék tartozék fülhallgatója is elektronikai hulladék, így
ezeket se felejtse el leadni!) Kérjük továbbá, hogy a telepcse-
re során eltávolított, lemerült telepeket vagy akkumulátorokat
se helyezze soha a háztartási hulladék közé, hanem adja le
egy e célra kijelölt visszagyûjtô helyen, mivel a lemerült telep
illetve akkumulátor veszélyes hulladék, mely a környezetet
szennyezi, ha nem kerül környezetbarát módon vissza-
gyûjtésre, megsemmisítésre.
Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedôt a 264/2004. (IX:
23.) Korm. Rendelet szerinti térítésmentes áru-visszavételi
kötelezettség terheli.

1. Ki-bekapcsoló/hangerôszabályzó forgatógomb
2. Automata állomáskeresés nyomógomb (SCAN)
3. Rádióállomás-törlô nyomógomb (RESET)
4. Világításkapcsoló nyomógomb (LAMP)
5. Fényforrás
6. Fülhallgató csatlakozó 
7. Teleptartó fészek
8. Övcsíptetô
9. Tartozék fülhallgató 

7

• A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás
okozhatja:

– elôsegítheti, felgyorsíthatja az elektromos érintkezések, a fül-
hallgató csatlakozó valamint a nyomtatott áramköri egység oxi-
dációját, mely meghibásodáshoz, érintkezési hibához vezet.  

• Poros környezetben való tárolás, a készülék elszennyezôdése, illet-
ve a tisztítás elmulasztása okozhatja:

– a fülhallgató csatlakozó károsodását, nem megfelelô érintkezését.
• Készüléket érô közvetlen napfény okozhatja: 

– a készülékburkolat anyagának idô elôtti elöregedését, szilárd-
ságának és egyéb szerkezeti jellemzôinek károsodását, felüle-
tének porózussá, törékennyé válását.

• Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
– a készülékburkolat anyagának szerkezeti károsodását, töré-

kennyé válását,
– páralecsapódásból eredô oxidációt, mely az elektronikus áram-

körben meghibásodáshoz, érintkezési hibához vezet.
• Sugárzó vagy közvetlen hôhatás okozhatja, (mint például a fûtôtest

közelében való tárolás):
– a készülékburkolat anyagának szerkezeti károsodását, alakvál-

tozását, deformációját.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerûtlen készülék-
használat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg
a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a ter-
mékre vonatkozó üzemeltetési elôírásokat, mivel ellenkezô esetben
szakszerûtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a termékgarancia / –
szavatosság nem vonatkozik. 

Kezelôszervek és részegységek
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Kérjük, hogy a környezetvédelem érdekében a kimerült telepeket
ne tegye a háztartási hulladék közé, hanem egy kijelölt gyûjtôhe-
lyen adja le azokat.

A beépített rádióval lehetôsége van az FM CCIR sávban sugárzó
adók mûsorának hallgatására. A rádió az FM adók vételekor mono
mûsorjelet szolgáltat a csatlakoztatott fülhallgatón keresztül a sztere-
óban sugárzó rádióadók esetén is.   

1. Az elemek behelyezését követôen csatlakoztassa a tartozék fülhall-
gatót a fülhallgató aljzatba.

2. A rádióvevô bekapcsolásához forgassa el a ki-bekapcsoló/ hang-
erôszabályzó forgatógombot az óramutató járásával megegyezô
irányba, míg kattanó hangot nem hall.

3. A „SCAN” (automata állomáskeresô) gomb egyszeri rövid megnyo-
másával indítsa el a hangolási folyamatot. A gomb megnyomását
követôen a rádióvevô az FM CCIR sáv elejétôl, azaz 88 MHz-tôl
kezdi meg az automata állomáskeresést, amely folyamatot az elsô
megfelelô térerôvel fogható rádióadó megtalálásakor megszakít.
Amennyiben az automata állomáskeresést tovább kívánja folytatni,
úgy nyomja meg ismételten a „SCAN” nyomógombot – e mûveletet
egészen addig végezze, míg a hallgatni kívánt rádióadó mûsorához
nem ér.    

4. A ki-bekapcsoló/hangerôszabályozó gombbal állítsa be a kívánt
hangerôt. (a hangerô a gomb óramutató járásának megfelelô irány-
ba tekerésével növelhetô, azzal ellenkezô irányba tekerve csök-
kenthetô, a hátoldal burkolati elemén látható szimbólumok jelölései
szerint).

9

A telepek behelyezésének módja

A teleptartó készülék hátoldalán lévô fedelét tolja a nyíl irányában
finoman elôre, majd emelje le a fedelet. Helyezzen 2 db 1,5 V-os
„mignon ceruzaelemet” vagy 1,2 V os Ni-Cd/Ni-MH akkumulátort (UM-
3, Mignon, SUM3, „AA”, LR6, HP-7 telepformátum) a teleptartóba az
adattáblán jelölt polaritásnak megfelelôen, majd helyezze vissza a te-
lepfedelet. (A telepek nem a készülék tartozékai, külön kell megvásá-
rolni azokat.)   
A behelyezett telepek annál tovább tartanak, minél alacsonyabb hang-
erôvel használja a készüléket, illetve minél kevesebbszer van a világí-
táskapcsoló aktiválva. 
Az elemek cseréjére akkor van szükség, ha készülék által szolgálta-
tott mûsor torzítani kezd vagy a világítás intenzitása lecsökken. Ekkor
a teleptartóban lévô mindkét elemet ki kell cserélni újakra.
Javasoljuk, hogy a készüléket alkáli (tartós) elemekkel, vagy akkumu-
látorokkal mûködtesse, amelyek jelentôsen hosszabb üzemet biztosí-
tanak. Az elemcsere elôtt kapcsolja ki mindig a készüléket  
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a teleptartó-
ból az elemeket, mert az elemekbôl állás közben esetlegesen kifolyó,
maró hatású elektrolit károsíthatja a készüléket. E káros jelenség el-
kerülése érdekében feltétlenül tartsa be az alábbiakat:     

• A telepeket mindig helyes polaritással (+ és -) helyezze be, a telep-
tartóban lévô jelöléseknek megfelelôen.

• Soha ne alkalmazzon egyszerre használt és új telepeket.
• Soha ne használjon egyszerre különbözô gyártmányú és típusú tele-

peket.
• Soha ne használjon együtt Ni-Cd/Ni-MH akkumulátort és nem tölthetô

telepet. 
• A kimerült telepeket azonnal újakra kell cserélni.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a teleptar-

tóból a telepeket.
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A készülék tápellátása

A készülék használata
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A készülék tisztítását és karbantartását megelôzôen távolítsa el
a teleptartóból az elemeket.  

AA  kkéésszzüülléékk  bbuurrkkoollaattáánnaakk  ttiisszzttííttáássaa
• A készülék külsô burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén be-

nedvesített puha textíliával, vagy szarvasbôrrel történhet. Ezt köve-
tôen törölje szárazra a letisztított felületeket. Ügyeljen rá, hogy a tisz-
títás során ne kerüljön nedvesség a készülék burkolatán belülre.

• A burkolat tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, ben-
zolt, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burko-
lat anyagát, illetve a készülékbe bejutva annak belsô részeit. Ne al-
kalmazzon dörzshatású szereket sem a tisztítás során. 

• Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket,
kérjük, vegye ki a teleptartóból a telepeket és a vevôkészüléket –
nylontasakba való helyezést követôen – tegye portól és nedvesség-
tôl mentes tárolóhelyére. 

5. Ha a hangolási folyamatot ismételni kívánja a vételi sáv elejétôl, il-
letve egy az automata állomáskeresés során már elhagyott rádióál-
lomás mûsorához vissza kíván térni, úgy nyomja meg a rádióállo-
más-törlô (RESET) nyomógombot. Ekkor a rádióvevô visszatér az
FM CCIR rádiósáv elejére, majd a „SCAN” gomb megnyomását kö-
vetôen innen kezdi meg ismételten az automata állomáskeresést.  

6. A rádióvevô kikapcsolásához forgassa el az óramutató járásával el-
lentétesen a ki-bekapcsoló/hangerôszabályzó forgatógombot, míg
kattanó hangot nem hall. Ha ezt követôen ismételten bekapcsolja a
rádióvevôt, a hangolási mûveletet ismét el kell végezni.     

Megjegyzések:
• FM adók vételekor a fejhallgató csatlakozóvezetéke antennaként

mûködik. A jó vétel érdekében ne tekerje fel ezt a vezetéket, sôt
ügyeljen arra, hogy az mindig ki legyen nyújtva.

• Mivel az FM vétel érzékenysége a csatlakozóvezeték irányától függ,
keresse meg a vezetéknek azt a helyet, amellyel a legjobb a vétel.

AA  bbeeééppíítteetttt  vviilláággííttááss  hhaasszznnáállaattaa

A beépített világítás egy nagy fénykibocsátású félvezetô eszközzel
van kivitelezve, mely jó szolgálatot tehet, pl. zárak sötétben való nyi-
tásakor, vagy sötétben való tájékozódáskor. A félvezetô fényforrás al-
kalmazásának elônye az alacsony energiafogyasztás illetôleg az,
hogy a fényforrás nem ég ki, mint egy izzólámpa. A fényforrás bekap-
csolásához nyomja folyamatosan a „LAMP” feliratú gombot, azt elen-
gedve a lámpa elalszik. A beépített fényforrást alkalmazhatja a rádió
hallgatásakor, illetve azon kívül is. 

Megjegyzés: amennyiben a rádió használata közben alkalmazza a
fényforrást, úgy elôfordulhat, hogy a fényforrás aktiválásakor, illetve
kikapcsolásakor a fülhallgatóban pattanó hangot fog hallani, illetve a
világítás ideje alatt a hangerô kissé lecsökkenhet.   

10 11

A készülék karbantartása, tisztítása
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A biztonság és az elektromágneses összeférhetôség (EMC) szem-
pontjából a készülék megfelel az elôírásoknak. Az erre utaló jelölés
„     ” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési
útmutatóban található. 

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy idôrôl-idôre látogasson el a dyras internetes honlapjára,
ahol informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekrôl, illetôleg
új készülékeinkrôl, akcióinkról tudomást szerezhet. Javasoljuk, hogy
keresse fel www.dyras.hu honlapunk „Terméktámogatás” menüjét,
ahonnan tájékozódhat a készülékével kapcsolatos esetleges aktuális
információkról; ha internet hozzáféréssel nem rendelkezik, úgy a ter-
mékével kapcsolatos esetleges aktualitásokról feltett kérdéseirôl levél-
ben is szívesen nyújtunk felvilágosítást, amennyiben megkeresését
elküldi a dyras wwe.trading Kft. 1108 Budapest, Gyömrôi út 140. cím-
re; kérjük, ilyen esetben tüntesse fel a borítékon a „Terméktámogatás”
kulcsszót is. Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek
érdekében kérjük, töltse ki a vásárolt termék mellett található regiszt-
rációs kártyát, és küldje vissza azt postai úton részünkre. Regisztráci-
óját honlapunkon is megteheti a „Termékregisztráció” menüpont alatt
elérhetô ûrlap kitöltésével.
Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes
adatait harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját
nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marke-
ting és információs célokat szolgálnak. Amennyiben késôbbiek folya-
mán nyilvántartásunkban tárolt adatait töröltetni kívánja, úgy erre irá-
nyuló kérését írásban tegye meg fenti címünkre eljuttatott levél formá-
jában.

13

Tanúsítjuk, hogy a dyras ASCR-100 típusú hordozható Mini FM CCIR
hullámsávos rádió az alábbiakban ismertetett mûszaki jellemzôknek
megfelel:

Típus: ASCR-100
Megnevezés: hordozható Mini FM CCIR

hullámsávos rádió
Vételi hullámsáv: FM (CCIR) 88–108 MHz 
Kimeneti csatlakozó: Ø 3,5 mm fülhallgató jack-aljzat
Táplálás: DC 3 V; 2 db 1,5 V-os ceruzaelem

(UM-3, Mignon, SUM3, „AA”, LR6,
HP-7 telepformátum)

Tartozék: 1 db sztereó fülhallgató
Gyártó: The dyras wwe.factory, Inc. U.S.A.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerûbbek legyenek,
ezért a készülékek mûszaki adatai elôzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai
hibák és tévedések joga fenntartva.

© Copyright The dyras wwe.factory LLC  U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordí-
tást, fényképészeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyo-
mást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva.
Ennek megsértése büntetôjogi következményeket vonhat maga után. 

12

Minôségtanúsítás

Copyright

A CE-szimbólum
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