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Användarmanual vevradio med

användning

batteri och solcell

●

Vrid volymvredet medsolcs för att slå på radion

samt för att justera volymen.
●

Välj FM/AM med bandväljaren. Använd antennet

för bättre mottagning.
●

Vrid frekvensvredet för att välja radiokanal. Grön

lampinidkator tänds vid full mottagning
OBS
●

När batteriet är fullt laddad eller vid kortslutning

kommer radion bryta automatiskt.
●

Om batteriet kommer under 2,5 Volit kommer

radion att stängas av automatiskt.
Produktnamn: Vevradio med batteri (criseq)

Innehållförteckning:
●

Använda radion

●

Ladda via USB uttaget

●

4 Laddningsmöjligheter

●

Använda ficklamporna

●

Specifikation

Ladda via USB uttaget

●

Underhåll

●

Slå på USB uttaget via knappen

●

Ställ in batteriväljaren på LI-ION

●

Anslut mobiltelefon till USB uttaget.

OBS
●

Ha inte mobiltelefonen ansluten till radion medan

du vevar.
●

Slå av USB uttaget när du lyssnar på radion för att

undvika eventuella störningar.
●

Använda vevradion
●

Välj inbyggt batteri (LI-ION) or AAA batteri före

Laddfunktionen är tänkt för att nödladda

mobiltelefonen, den ersätter inte en powerbank.

www.criseq.se
ANVÄNDA FICKLAMPAN
●

Slå på lampan genom

knappen ovanpå. Det går även
att ändra focus genom att vrida
FYRA LADDMETODER

på linsen framtill.

A. Veven

LED Läslampa

●

Veva I 3-5 minuter för att aktivera radion.

● Genom

●

Veva kontinuerligt i cirka 130-150 varv/min för att

panelen helt kommer läslampan automatiskt tändas.

ladda radion. Full laddning kan ta upp mot 4 timmar.
●

En minuts vevande ger ca 20 minuter användning

att fälla upp solcells-

.
ALARMLJUD

av ficklampan eller mellan 10-15 minuters radio

● Om

ni ställer in knappen på SOS alarm kommer

(medelvolym).

radion att ge ifrån sig en varningsignal som kan
användas för att få uppmärksamhet vid behov..

B. SOLCELL
●

Se till så att solcellen får direct solljus.

●

Solpanelen kommer ladda det inbyggda batteriet.

●

Det är främst till för att underhållsladda batteriet.

SPECIFIKATIONER
Frekvens
Dimensioner

AM 520-1710Khz
FM 87-108MHz
157x74x53mm/6.2x2.9x2.1i
n

C. LADDA VIA USB INGÅNGEN
●

Ladda radion via den medföljande Micro USB

kabeln (Kopplas till ett vanligt USB uttag).
●

Strömindikatorn lyser rött under laddning och

Det tar circa 4,5 timmar för att ladda det inbyggda

(2000mAh) batteriet fullt.

D. AAA BATTERI
●

Ta bort batterlocket och placera AAA batterierna

korrekt i hållaren och stäng locket efter det.
●

Ändra batteriväljaren till AAA batteriläget..

●

Radion drivs av 3 stycken AAA batterier (Ingår ej).

310g/0.68lb

Strömförbruknin

2W(MAX)

g

släcks när batterier är fulladdat.
●

Vikt

Spänning

2.7-4.2V

Strömkälla

2000mAh/3.7V Li-ion

Fuktklassning

IPX-3

LED Ficklampa

1W/20LM

SKÖTSELANVISNING
● Var försiktigt när du drar ut antennen för att ej skada

den..
●

Torka radion med en torr trasa vid behov..

●

Använd inga rengöringsmedel .
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●

Radion är INTE vattentät utan till viss del

vattenavstötande..
●

Om radion inte används på 60 dagar, veva I 3-5

minuter för att aktivera radion.

