SURVIVOR DAB
MMR-88 DAB

N
Revision 2

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye.
2. Vennligst ta vare på instruksjonene, du kan få bruk for dem senere.
3. Respekter alle advarsler.
4. Følg alle instrusksjoner.
5. Bruk ikke apparatet nær vann.
6. Rengjør med en tørr klut.
7.	Ikke blokker de ventilerende åpningene. Monter i henhold til
instruksjonene fra produsenten.
8.	Ikke monter apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovner,
vedovner eller andre apparater (inklusive forsterkere) som
produserer varme.
9.	Ikke ødelegg sikkerhetsfunsjonene til det polariserende eller jordete
støpselet. Et polarisert støpsel har to blader der et er bredere enn
det andre. Et jordet støpsel har to blader og en tredje jordende spiss.
Det brede bladet eller den tredje spissen er der for din sikkerhet.
Ta kontakt med en elektriker for å bytte støpsel hvis denne typen
støpsel ikke passer i strømuttaket ditt.
10.	Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller å komme i klem
(spesielt ved støpslene, stikkontaktene og der ledningen kommer ut
av apparatet.
11. Bruk kun tilbehør som har blitt spesifisert av produsenten.
12.	Bruk kun kjerren, stativet, holderen og bordet som er spesifisert av
produsenten. Vis forsiktighet ved bruk av kjerren. Pass spesielt på at
kjerre/apparat-enheten ikke velter.
13.	Koble apparatet fra strømuttaket under tordenstormer eller når den
ikke skal brukes en stund.
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14.	A ll service bør utføres av kvalifisert servicepersonell. Service
er nødvendig hvis apparatet har blitt skadet, for eksempel hvis
strømledningen er skadet, hvis det har blitt sølt væske i eller objekter
har falt inn i apparatet, hvis apparatet har vært utsatt for regn eller
fukt, ikke fungerer som det skal, eller har blitt mistet.
15.	Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen objekter N
fylt med væske, som f.eks. vaser, skal plasseres oppå apparatet.
16.	For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk bør du ikke
utsette apparatet for regn eller fukt.
17.	Batteriet skal ikke utsettes for høy varme som sollys, brann eller
lignende.
18.	ADVARSEL: Hvis batteriet ikke byttes på riktig måte er det fare for
eksplosjon. Bytt kun til samme eller en tilsvarende batteritype.
19.	For å forhindre mulige hørselskader ber vi om at du ikke lytter
med for høyt volum i lengre perioder.
ADVARSEL:
Ikke utfør noen form for service utover det som er spesifisert i
brukerinstruksjonene hvis du ikke har de nødvendige kvalifikasjonene.
Dette er for å redusere risikoen for elektrisk sjokk.
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LED-lommelyktknapp
Panel for solcellelading
Ladeindikator
Indikator for lavt batteri
LCD-display
Søke fremover-knapp
Av/på-knapp
Søke bakover-knapp
Høyttaler
Velg/lås-knapp
Info/meny-knapp
Bånd-knapp
Knapp for forhåndsinstilling
Volum ned
Volum opp
LED-lommelykt
3.5 mm høretelefoninngang
Kontakt for USB-lading for mobiltelefoner eller MP3-spillere
Ladekontakt for Micro-USB
Feste for bærestropp
Teleskopantenne
Håndsveiv for strømdynamoen
Batteriholder

N

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) er drevet av et oppladbart 850mAh
Litium-ion-batteri (inkludert). Se til at batteriet er fulladet før du bruker
radioen for første gang.

Hvordan sette inn det medfølgende oppladbare batteriet
1.	Åpne batteriholderen på bunnen av enheten ved å trykke batteriluken
i retning av pilen.
2.	Sett det medfølgende batteriet inn i batteriholderen. Se til at batteriet
er satt inn i henhold til polariteten som er anvist inni holderen.
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Lading av radioen
Notis:
Vennligst bruk en av de følgende metodene for å lade batteriet når du
ønsker eller når LED-indikatoren blinker, som betyr at det er lite batteri
igjen.
1.	Micro-USB-lading: koble USB-enden av den medfølgende Micro-USBkabelen til en USB-utgang på en datamaskin, tablet eller en annen
type USB-strømkilde. Koble så Micro-USB-enden til Micro-USBkontakten på den høyre siden av radioen.
2.	L ading med en Micro-USB-stikkontakt (følger ikke med): Koble
stikkontakten i strømuttaket, og koble så Micro-USB-enden til MicroUSB-utgangen på den høyre siden av radioen.
	Batteri-ikonet vil lyse opp, som viser at ladingen er i gang. Lade-LEDindikatoren vil også lyse under lading.
NOTIS:
Radioen vil starte lading av Litium-ion-batteriet. Det tar ca. 2 timer før
batteriet er fulladet. Lite strøm, forvrenging, stammende lyder eller at
batteri-ikonet viser lite batteri, er alle tegn på at batteriet bør lades.
NOTIS:
Med fulladet batteri, kan radioen kan spille i ca. 10 timer.

Bruk av dynamokraft
1.	S e til at teleskopantennen er i hvileposisjon før du roterer
dynamosveiven.
2. Ta dynamosveiven ut av hvileposisjon.
3.	Roter dynamosveiven i et tempo på ca. 120 rotasjoner per minutt
enten med eller mot klokken til lade-LED-indikatoren lyser rødt.
4.	Ved normale lytteforhold vil ett minutts dynamolading la deg høre på 5-7
minutter med radio.
5.	Se til at sveiven er i hvileposisjon når ladingen er fullført.
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Bruk av solcelle-kraft
Viktig:
Radioen trenger ikke å slås av for at solcellepanelet skal fungere.
1.	Plasser radioen slik at solcellepanelet får direkte sollys for å lade
SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) batteriet med solkraft. Jo mer direkte
sollys som skinner på solcellepanelet, jo mer strøm genereres for å
N
drive radioen.
2.	Juster plasseringen til radioen slik at LED-en for lading lyser så sterkt
som mulig.
3.	Ved direkte sollys tar det ca. 15 timer til batteriet er fulladet.
Notis:
Solcellepanelene virker best når solen er direkte ovenfor panelene og
ikke dekket til av skyer, løv, gardiner osv. Ved noen tilfeller og ved dårlige
lysforhold kan det hende at solcellepanelet ikke er effektivt, og de bør
derfor ikke brukes som hovedstrømkilde for vanlig bruk. Solcellepanelet
er laget som en tilleggsstrømkilde og kan, under passende forhold,
oppfylle 100% av radioens energikrav.
Solcellepanelet fungerer kun under sollys. Kunstig lys vil ikke lade batteriet.
IKKE prøv å lade batteriet ved å plassere solcellepanelet under noen
form for sol-lampe, dette kan skade radioen og dekselet. (Å gjøre dette
vil ugyldiggjøre garantien).
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Førstegangsbruk av DAB-radioen
1.	Rett ut antennen forsiktig og trykk på av/på-knappen for å slå på
radioen.
2.	Det vil stå “Velkommen til digital radio” på displayet. Radioen vil så
begynne å skanne de tilgjengelige DAB-kanalene og stoppe på den
første kanalen den finner. Hvis radioen har blitt brukt før, vil radioen
stoppe på den kanalen som ble spilt av sist. Trykk på velg-knappen for
å spille av den ønskede kanalen.
3.	T rykk på søk fremover/bakover-knappene for å gå igjennom
kanallisten og finne den ønskede kanalen. Trykk på velg-knappen
for å velge kanalen. Radioen vil søke seg frem til kanalen og vise
kanalnavnet.
4.	Juster volumkontrollen til et behaglig lyttenivå.
Notis:
Signalet til DAB-kanalene kan bli ustabile når antennen kommer i
kontakt med, eller er veldig nær, kroppen din. Dette er på grunn av
ledningsevnen til kroppen din.

Service-informasjon DAB
Service-informasjonsdisplayet viser teknisk informasjon om statusen til
kanalen som spilles av. Når du hører på DAB, kan du trykke og slippe
info/meny-knappen for å lese informasjon som:
a.	Radio-tekst- Viser tekstmeldinger om artister, spor-navn,
telefonnummer, trafikkmeldinger osv.
b.	Signalfeil/-styrke – Viser signalfeil for kanalen du hører på. Et lavt
tall viser til et radiosignal med høy kvalitet. Ikonet for signalstyrke kan
brukes når du plasserer radioen eller stiller inn antennen. For å få et
godt radiosignal bør det ikonet ha minst tre blokker.
c.	Programtype (PTY)- Viser typen kanal som spilles av som pop,
klassisk, nyheter osv.
d.	Multiplex-navn- Viser navnet til DAB-multiplexet som kanalen hører til
samt kringkastingsfrekvensen.
e.	Kanal og frekvens- Viser kanalnummeret og frekvensen for DABkanalen som spilles av.
f.	Bit-rate og lyd-type- Viser den digitale bit-raten og lydkodingsinformasjonen
til kanalen som spilles av.
g.	Format- Viser formatet til kanalen som spilles av.
h. Dato- Viser dagens dato.
71

Menyfunksjoner - DAB
Trykk på av/på-knappen for å slå på radioen. Trykk og hold nede info/
meny-knappen for å gå inn i DAB-radioens menyliste. Trykk så på søk
fremover/bakover-knappene for å gå gjennom de forskjellige valgene:
Full skann/manuelt søk/DRC-verdi/kanalrekkefølge/fjern ugyldige/
system. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
N
A) Full skann:
	Skann hele DAB-nettverket i ditt område. Radioen vil stoppe på den
første kanalen den finner når skanningen er fulført.
B)	Manuelt søk:
	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å søke gjennom hele
DAB-nettverket. Trykk på velg-knappen for å velge ønsket kanal.
C)	DRC (Dynamic Range Control):
	DRC-funksjonen kan gjøre at lave lyder blir lettere å høre når du
bruker radioen på steder med mye støy. Bruk søk fremover/bakoverknappene for å utheve den ønskede DRC-instillingen:
DRC av: DRC er avslått, kringkastingens DRC vil bli ignorert.
DRC høy: DRC er satt som sendt fra kringkasteren.
	DRC lav: DRC-nivået er satt til halvparten av det som er sendt fra
kringkasteren.
Notis:
	Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis
kringkastingen ikke støtter DRC, vil DRC-instillingen til radioen ikke
ha effekt.
D)	Kanalrekkefølge:
	Radioen har 3 innstillinger for kanalrekkefølge du kan velge mellom.
Instillingene er som følger:
Alfanumerisk: sorterer kanallisten alfanumerisk 0…9…A…Å.
Ensemble: sorterer kanalene slik de er sortert i DAB-multiplexet.
Gyldige: viser kun kanaler som har gyldig signal.
Den valgte instillingen er merket med et stjernetegn.
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E) Fjern ugyldige:
	Hvis du flytter til en annen del av landet, kan det hende at noen
av kanalene i listen din ikke lenger er tilgjengelige. Det kan
også hende at noen DAB-tjenester slutter kringkasting, eller
bytter kringkastingssted eller frekvens. Kanaler som ikke kan
lokaliseres, eller som ikke har blitt mottatt over lang tid, vises med et
spørsmålstegn i kanallisten. Fjern ugyldige-funksjonen vil slette DABkanalene med spørsmålstegn fra kanallisten din.
1)		Trykk på velg-knappen for å gå inn på fjern ugyldige-funksjonen.
2)		Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge “JA” eller
“NEI” og trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen. Trykk
på “JA” for å slette de ugyldige kanalene. Velg “NEI” hvis du ikke
ønsker å fjerne kanalene. Displayet vil deretter gå tilbake til den
forrige menyen.
F)	System:
	Trykk på velg-knappen for å velge mellom de følgende instillingene.
● Tid/Dato
Manuell stilling av klokken
1)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til ‘Tid/Dato’ er uthevet.
Trykk så på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
2)	Trykk på søk fremover/bakover-knappen til ‘Still tid/dato’ er uthevet.
Trykk så på velg-knappen for å gå inn i tidsinstillingene. Tallene for
dagstallene vil blinke.
3	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til det rette dagstallet
vises på displayet. Trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen,
Månedstallene vil begynne å blinke. Trykk på søk fremover/bakoverknappene for å velge riktig måned. Trykk på velg-knappen for å
bekrefte instillingen. Årstallene vil begynne å blinke. Trykk på søk
fremover/bakover-knappene for å velge rett år. Trykk på velg-knappen
for å bekrefte instillingen.
4)	Følg samme prosedyre som over for time- og minutt-instillingene.
Hvis radioen er stilt inn på 12-timersformat vil det også være en
mulighet for å velge AM eller PM i tidsinstillingene.
Automatisk oppdatering av klokken
1)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til ‘Tid/Dato’ er uthevet.
Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
2)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til ‘Auto-oppdatering’ er
uthevet. Trykk så på velg-knappen for å gå inn på menyen for autooppdatering.
3)	Trykk på søk fremover/bakover for å velge en oppdateringsmetode fra
listen ‘Oppdater fra vilkårlig’, ’Oppdater fra DAB’, ‘Oppdater fra FM’,
‘Ingen oppdatering’. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
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Stilling av klokkeformat:
Klokken på displayet kan settes til 12-timers- eller 24-timersformat.
1)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til ‘Tid/Dato’ er uthevet. .
Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
2)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til ‘Velg format’ er uthevet
på displayet. Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene for
klokkeformat. Det valgte klokkeformatet er merket med et stjernetegn.
3)	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge enten 12-timerseller 24-timersformat. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
● Kontrast: kontrasten til displayet kan justeres.
	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å justere kontrasten. N
Indikatoren for kontrastnivå på skjermen vil endre seg mens du
trykker. Når du finner den innstillingen som gir deg best lesbarhet i
området radioen er plassert, trykker du på velg-knappen for å lagre
instillingen.
● Språk: radioen din kan stilles til et annet språk.
	Trykk på søk fremover/bakover-knappene til det ønskede språket er
uthevet på displayet.
Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt
●	Fabrikkinstillinger: ved å utføre en fabrikknullstilling, vil alle
instillinger som har blitt justert av brukeren slettes.
	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge “JA” eller “NEI”.
Hvis du ikke ønsker å utføre en fabrikknullstilling, velger du “NEI” og
trykker på velg-knappen for å bekrefte valget ditt. Velg “JA” for å slette
alle lagrede innstillinger og stille dem tilbake til fabrikkinstillingene..
Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
● Programvareoppgradering
	Det kan hende at programoppdateringer for radioen din vil bli
tilgjengelige i fremtiden.
	Når programvareoppdateringer blir tilgjengelige, vil programvaren og
informasjon om hvordan oppdatere radioen din kunne finnes på:
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/home.html
www.sangean.com.au
	Vennligst kontakt Hovedkontoret vårt ved å sende en e-post til
info@sangean.com for mer informasjon.
VIKTIG:
	Ikke utfør programvareoppdateringer uten instruksjon fra en av våre
teknikere.
●	SW-versjon: Displayet for programvare kan ikke endres og er der
kun for referanse.
	Trykk på velg-knappen for å se hvilken programvareversjon som er
installert på radioen. Trykk på velg-knappen igjen for å gå tilbake til
den forrige menyen.
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Bruk av FM-radio (manuelt søk)
1.	Rett forsiktig ut antennen og slå på radioen ved å trykke på av/påknappen.
2.	Trykk på bånd-knappen for å velge FM-radiomodus.
3.	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å kontrollere frekvensen
som radioen stilles inn på. Frekvensen vil endres i steg på 50KHz. Når
enden av frekvensområdet er nådd, vil radioen starte fra den motsatte
enden av frekvensområdet.
4. Trykk på volum-knappene for å justere lydnivået etter behov.
5.	Trykk på av/på-knappen for å slå av radioen.

Skanningssøk - FM
1. Trykk på og hold nede søk fremover/bakover knappen.
2.	Radioen vil søke fremover eller bakover til den finner en kanal med
god signalstyrke. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data
tilstede, vil radioen vise kanalnavnet. Når enden av frekvensområdet
er nådd, vil radioen fortsette søket fra den motsatte enden av
frekvensområdet.

Service-informasjon - FM RDS
Radioen din har en rekke displaymuligheter i FM-modus:
1.	Trykk og slipp info/meny-knappen for å gå gjennom de forskjellige
valgmulighetene.
a.	Radio-tekst- Viser rullende tekstmeldinger med artist-/spor-navn,
telefonnummer osv.
b.	Programtype- Viser informasjon om kanalen som spilles av, for
eksempel Pop, Klassisk, Nyheter osv.
c.	Frekvens- Viser frekvensen til FM-signalet.
d. Lydtype- Viser lydtypen til kanalen som spilles av.
e. Dato- Viser dagens dato.
Notis:
Hvis ingen RDS-informasjon er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise
informasjon om kanalnavn, radiotekst og programtype.
Hvis en stereohøyttaler vises på displayet betyr det at radioen mottar en
stereo-sending.
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Menyfunksjoner - FM
Trykk og hold nede info/meny-knappen for å gå inn på menylisten for
FM. Trykk så på søk fremover/bakover-knappene for å bla gjennom
de følgende valgmulighetene: FM Skannesone/FM-lyd/System (for
systemfunksjoner, vennligst se beskrivelsen i DAB-modus). Trykk på
velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
N
A) FM skannesone:
	Radioen din har en lokal/fjern-mulighet for autoskannfunksjonen. Hvis
radioen står i lokal-modus, vil svakere signaler fra fjerne sendere bli
ignorert av radioen, noe som gjør det lettere å finne sterke signaler.
Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge mellom ‘Lokal’
	(kun sterke kanaler) og ‘Fjern’ (alle kanaler, inkludert radiokanaler
som er langt unna). Trykk så på velg-knappen for å bekrefte valget
ditt. Den valgte instillingen vil vises med et stjernetegn.
B) FM-lyd:
	Hvis FM-kanalen du hører på har et svakt signal, kan det hende at
du hører en hisselyd. Det er mulig å redusere hissing ved å tvinge
radioen til å spille kanalen i mono i stedet for automodus.
	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge mellom ‘Mono’
og ‘Auto’. Trykk så på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
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Forhåndsinstilling av kanaler - FM/DAB
Du kan lagre dine favoritt DAB- og FM-kanaler i forhåndsinstillingene.
Det er 40 plasser for forhåndsinstillinger i radioen din. 20 for DAB og 20
for FM. Hvis det skulle skje et strømbrudd, vil forhåndsinstillingene dine
huskes av radioen.
1. Søk deg til ønsket kanal ved å følge trinnene over.
2.	Trykk og slipp forhåndsinstillingsknappen til ‘MEM Store’ vises på
bunnen av displayet.
3.	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge det ønskede
lagringstallet til kanalen
	“Px”. Tallet vil blinke på displayet som viser at det er ledig. Trykk på
velg-knappen for å lagre den valgte kanalen. Det vil stå ‘Lagret’ på
displayet når kanalen er lagret i radiominnet. Gjenta denne prosedyren
for resten av forhåndsinstillingene.
	Du kan alternativt trykke på velg-knappen (uten å bruke søk fremover/
bakover-knappene for å velge ønsket lagringstall) for å lagre den
valgte kanalen. Kanalen vil lagres med et ‘tomt’ lagringstall (f.eks.
hvis 1 til 4 allerede er i bruk, så vil kanalen automatisk lagres med
lagringstall 5).
Notis:
Kanaler som er lagret i minnet, kan overskrives på denne måten:

Finne en forhåndslagret kanal - FM/DAB
1. Trykk på bånd-knappen for å velge ønsket modus.
2.	Trykk og slipp forhåndsinnstillingsknappen flere ganger til det står
‘MEM Browse’ på bunnen av displayet.
3.	Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge ønsket kanal.
Notis:
Displayet vil kun vise lagringstall som er koblet til radiokanaler.
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LED-lommelykt
Når radioen er slått på, har SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) valgmuligheter
for LED-lommelykten. Trykk på LED-lommelyktknappen én gang for
høy, igjen for lav, igjen for blinking, og en gang til for SOS (nødsignal i
morsekode, tre korte blink, tre lange blink, tre korte blink) og igjen for å
slå av lommelykten. Du kan også holde lommelyktknappen inne for å slå
N
av lommelykten uavhengig av modus.

Lytting med hodetelefoner
Koble hodetelefonene til utgangen for å lytte privat.
Tilkobling av hodetelefoner kobler fra den eksterne høyttaleren.
Viktig:
Høye lydnivåer når man lytter med hode- eller øretelefoner kan skade
hørselen din.
Notis:
Bruk aldri hodetelefonutgangen når det regner eller er fuktig. Dette er for
å forhindre at vann og fukt kommer inn i radioen. Hold alltid gummilokket
lukket under slike forhold.

Lading av mobiltelefoner og MP3-spillere
SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) har en utgang for USB-lading for
lading av mobiltelefoner, MP3-spillere og andre enheter ved hjelp av det
innebygde litium-ion-batteriet.
1.	F or å ikke påvirke radiolyttingen, anbefaler vi at du lader USBenhetene dine når radioen er avslått.
2.	Utgangen for USB-lading kan gi en ladestrøm på maksimalt 500mAh.
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Stroppholder
Du kan koble til den medfølgende bærestroppen for enkel transport av
radioen.

Betinget vannavstøtende
Denne radioen er IKKE en vanntett enhet. Vennligst pass på at
gummilokkene på USB-, Micro-USB- og hodetelefonutgangene er godt
lukket når disse utgangene ikke er i bruk.

Tastelås
Tastelåsfunksjonen er til for å forhindre utilsiktet bruk av radioen.
1.	Trykk og hold nede velg/lås-knappen til det står ‘Taster låst’ på
displayet. Av/på-knappen og alle de andre knappene vil da være
avslått for å forhindre utilsiktet bruk.
2.	For å slå av tastelåsen trykker du og holder nede velg/lås-knappen til
det står ‘Taster åpne’ på displayet.
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Spesifikasjoner
Strømkilde:
850mAH oppladbart Litium-ion-batteri (inkludert) x 1
Dynamo-lading for Litium-batteriet
Solcellepanel-lading for Litium-batteriet
Valgfri strømkilde:
Strømadapter med Micro USB-kontakt, (ikke inkludert)

N

Lyd ut: 400 mW
(DC INN (5V/0.5A) Micro-USB utgang type B for lading av SURVIVOR
DAB (MMR-88 DAB).
USB A til Micro B-kabel og håndstropp (inkludert)
Frekvensdekning
FM: 87.50–108 MHz
DAB+ Band III: 5A–13F
Antenne
Teleskopantenne: FM/DAB
Stikkontakt
DC-kontakt: DC INN Micro USB 5V 500 mA
DC UT USB Type A 5V 300 mA
Hodetelefonutgang:
3.5 mm i diameter, Stereo, 32 ohm impedans

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

Hvis du i fremtiden blir nødt til å kvitte deg med dette produktet ber vi
deg være oppmerksom på at elektriske avfallsprodukter ikke skal kastes
med vanlig husholdningsavfall. Vennligst resirkuler produktet der det
finnes resirkuleringsanlegg. Du kan be de lokale myndighetene eller
forhandleren om råd angående resirkulering av produktet. (Direktivet for
elektrisk avfall og elektrisk utstyr WEEE)
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