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ER200 
Dünamoga akupank 

 
Mis on pakendis? 
• ER200 akupank 
• Li-Ion 2200mAh aku 
• USB-kaabel 

Omadused 
• Laetav käsivända, päikesepaneeli või USB teel 
• Laetav Liitium-ioon aku 
• Võimas taskulamp kasutab Cree®* LED-e 
• Taskulambi SOS Morse funktsioon 
• Võimaldab laadida teisi elektroonilisi seadmeid 
• AM/FM raadio 
• Digitaalne kell 
• Kõrvaklappide sisend 
• Pööratav teleskoopantenn 
• Valgustatud LCD-ekraan 

*Cree® on Cree Inc.poolt registreeritud kaubamärk 
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Juhtimine ja funktsioonid 
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1. Taskulamp / SOS  
2. LCD ekraan 
3. Päikesepaneel 
4. Antenn 
5. Kõlar 

  8    6   7 

6. HÄÄLESTAMINE - Häälestusnupud 
7. VOL – Helitugevuse reguleerimine 
8. MENÜÜNUPP 
9. Toite / Laineala nupp 
10. Laadimisindikaator 
11. LED taskulamp 
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12. Kõrvaklappide 
pistik 

13. USB väljund 
14. USB sisend 
15. Dünamovänt 
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ER200 laadimine 
USB-kaabli abil laadimine 
Enne ER200 kasutamist tuleb liitium-ioonakut USB-
kaabli abil laadida, kuni akulaetuse indikaator näitab, et 
aku on täielikult laetud.ER200 USB-kaabli abil 
laadimiseks sisestage USB-kaabel sisestada USB 
toiteallikasse ning kaabli teine ots seadme küljel 
asuvasse pistikusse, mis on märgistatud kui “USB In”. 
Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil kuvatav aku ikoon 
vilkuma. Kui aku on täielikult täis vilkumine lõppeb ning 
kuvatakse 3 tulpa     . Täiesti tühja aku täislaadimiseks 
kulub USB-kaabli abil umbes 5.30 tundi.  
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Taaslaetav aku 
Seadmega kaasasolev aku asub akusektsioonis. Seda 
on võimalik laadida käsitsi väntamise, päikesepaneeli 
võis USB-kaabli abil. Aku täpsemad andmed: 3.7 VDC, 
2200 mAh, liitium-ioon (Li-ion). 
Hoiatus: 
• Kasutage ainult Midland-i poolt toodetud akut. 
• Ärge üritage laadida leeliselisi patareisid ega akusid, 

mis ei ole antud juhendis välja toodud. Vastasel juhul 
tekib lekke ja seadme kahjustamise oht. 

Dünamo abil laadimine 
Käsivänta keerates on võimalik sisseehitatud akut 
laadida. Laadimise alustamiseks keerake ER200 
käsivänta pidevalt. Vändates tekib ekraanile       ikoon. 
Liitium-ioonaku laadimisaeg sõltub väntamise kiirusest ja 
kestusest. Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil kuvatav 
aku ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult täis vilkumine 
lõppeb ning kuvatakse 3 tulpa    . Üks minut väntamist 
võrdub umbes 9 minuti seadme tööajaga. 
Päikesepaneeli abil laadimine 
Asetage ER200 selliselt, et selle päikesepaneel oleks 
otsese päikesevalguse käes. Üks tund optimaalse 
päikesevalguse käes laadimist võrdub umbes 30 minuti 
ER200 tööajaga. Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil 
kuvatav aku ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult täis 
vilkumine lõppeb ning kuvatakse 3 tulpa      . 
Laadides tekib ekraanile     ikoon. 
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Väliste seadmete laadimine 
USB-kaabli abil on võimalik laadida mobiiltelefone ning 
muid USB kaudu laetavaid seadmeid. Ühendage 
seadme laadimiskaabel ER200 küljel asuvasse USB 
väljundisse, mis on tähistatud “USB Out”. Kui ER200 on 
sisselülitatud olekus, lülitub see automaatselt välja ning 
lülitub laaadijarežiimile. 

 
ER200 kasutamine 
ER200 Sisse/Välja lülitamine ja laineala valimine 
Seadme sisselülitamiseks vajutage BAND nupule. Et 
lülitada AM ja FM režiimi vahel, vajutage uuesti BAND 
nupule. 
Seadme välja lülitamiseks hoidke BAND nuppu 2 sekundi 
vältel all. 

Helitaseme muutmine 
Helitseme muutmiseks vajutage UP/DOWN/VOLUME 
juhtnuppudele. 

Raadiosageduse muutmine 
Vajutage BAND nupule, et valida kas AM või FM režiim. 
Kui olete soovitud lainepikkusel, saate leida soovitud 
raadiojaama kasutades  TUNE UP/DOWN nuppe. 
Parimaks FM vastuvõtuks tõmmake antenn täielikult välja 
ning keerake seda, kuni kvaliteet on hea. 
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Kellaaja seadistamine 
Et seadistada kellaaega, hoidke MENU nuppu all ning 
valige TUNE nuppude abil kas 12- või 24-tunnine režiim. 
Vajutage MENU nupule, et muuta tunde ning vajutage 
veelkord, et seadistada minuteid. 
Taustavalgus 
ER200-l on 3 taustavalguse seadistust: 
• OFF: Taustavalgus on alati välja lülitatud. 
• ON: Taustavalgus on alati sisse lülitatud. 
• 5: Nupule vajutades lülitub taustavalgus 5 sekundiks 

sisse ning seejärel välja. 
LED-taskulamp 
ER200 taskulambil on 2 eredusseadistust:  
• Hämar: Vajutades ühel korral taskulambi nupule     

aktiveeritakse hämara valguse režiim. 
• Ere: Vajutades teistkordselt taskulambi nupule     

aktiveeritakse ereda valguse režiim. 
Taskulambi SOS morse-režiim 
Et aktiveerida SOS-režiim, vajutage 3 korda taskulambi 
nupule. SOS morsekood on: 3 lühikest välgatust, 3 pikka 
välgatust, 3 lühikest välgatust. 
SOS-režiimi välja lülitamiseks vajutage taskulambi 
nupule      . 
 

Kõrvaklappide pesa kasutamine 
Sisestage oma kõrvaklapid, millel on 3,5mm stereopistik 
kõrvaklappide pessa. 
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Tehnilised andmed 

Sagedus ..................... . 531-1629KHz (AM) / 87.5-108MHz (FM) 
Toiteallikas………………………………..Li-Ion akupakk 3.7Vdc 2200mAh 
Töötemperatuur…………………………………………………..-20° kuni +55°C 
Töötsükkel  (% 1 tunnis)....................................................... RX 100% 
Kõrvaklappide pistik ..................................................... 3,5mm stereo 
Kaal (ilma akuta) ......................................................................... 254g 
Mõõdud…………………………………………………….163x45x69mm (LxKxS) 

 
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. 

HOIATUS: Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb kasutada otse 
pistikühendusega AC/DC toiteallikat; laualaadija peab asuma seadme lähedal ja 
olema kergesti ligipääsetav. 

Lisainfo garantiitingimuste kohta leiate: www.midlandeurope.com 
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Tootja: MIDLAND EUROPE srl 
Via. R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy 

www.midlandeurope.com 
 


