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ALBRECHT AE33H használati utasítás  
 
A rádióvevő inicializálása: 
A rádióvevő első használata során be kell állítani az ön lakhelyének megfelelő sávkiosztást. A 
BAND-1 beállítás a legtöbb Európai országban használható, míg a BAND-2 beállítás 
Németországban való használathoz javasolt. A készülék kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a 
(1-es vagy a 2-es) gombot és kapcsolja be a készüléket a (PWR) gomb hosszan tartó 
megnyomásával. A 
kijelzőn megjelenik a BAND-1 vagy BAND-2 felirat. A sávkiosztás váltásához ismételje meg a 
fenti műveletet. Sávkiosztás változtatása után kérjük állítsa a rádióvevőt alaphelyzetbe. 
A készülék kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a (FEL) és (LE) gombokat és kapcsolja be a 
készüléke a (PWR) gomb hosszan tartó megnyomásával. 
 

A készülék használata  
 
A készülék be illetve kikapcsolása: 
Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a (PWR) gombot. 
 
Zajzár beállítása: 
Nyomja meg többször a (VOL/SQ) gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen az „sql” felirat. A (FEL) 
illetve (LE) gombokkal állítsa be a kívánt zajzár értéket, majd nyomja meg újra  a (VOL/SQ) gombot. 
 
Hangerő beállítása: 
Nyomja meg többször a (VOL/SQ) gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen az „vol” felirat. A (FEL) 
illetve (LE) gombokkal állítsa be a kívánt vételi hangerő értéket, majd nyomja meg újra  a (VOL/SQ) 
gombot. 
 
Frekvenciasávok kiválasztása: 
A (Srvc) gomb többszöri megnyomásával választhat a frekvenciasávok között. A kijelzőn 
megjelenik a kiválasztott sáv ikonja ( fm , air, vhf, stb. ). A (FEL) és (LE) gombok megnyomásával 
változtathat az adott frekvenciákon. 
 
A frekvenciakeresés elindítása, megállítása: 
A (HOLD) megnyomásával tudja elindítani illetve megállítani a frekvenciakeresést. Amikor 
frekvenciakeresés üzemmódban a készülék egy adott csatornán rádióforgalmazást észlel a keresés 
 megáll. A (FEL) vagy (LE) gombok megnyomásával a frekvenciakeresés folytatható. 
 
Frekvencia lépésköz beállítása: 
Állítsa meg a frekvenciakeresést a (HOLD) gomb megnyomásával amennyiben ebben az 
üzemmódban van a rádiókészülék. Nyomja meg a (VOL/SQ) gombot. A (FEL) vagy 
(LE) gombok megnyomásával állítsa be a kívánt frekvencia lépésközt, majd nyomja meg újra a 
(VOL/SQ) gombot. 
 
Megtalált frekvencia eltárolása a kedvencek (FAV) közé: 
Állítsa meg a frekvenciakeresést a (HOLD) gomb megnyomásával, majd nyomja meg újra hosszan a 
(HOLD) gombot. A kijelzőn az eltárolni kívánt frekvencia valamint a soron következő üres 
memóriahely száma látszik. Szükség esetén a (FEL) vagy (LE) gombokkal másik memóriahelyet is 
ki tud választani. Az (HOLD) gomb megnyomásával eltárolja az adott frekvenciát, az adott memória 
helyre. Sávonként 20db kedvenc csatorna menthető el. 
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Frekvencia eltárolása manuális módon a memóriába: 
A három önnek legfontosabb csatornát külön gyorsgombokhoz tudja rendelni (1,2,3). Nyomja meg az 
(1,2,3) gombok egyikét, attól függően , hogy hová szeretné eltárolni a kívánt frekvenciát, majd 
hosszan nyomja meg a (HOLD) gombot. Ekkor elkezd villogni az első számjegy, a fel, le és a jobbra, 
balra nyilakkal állítsa be a kívánt frekvenciát, ez után ismét nyomjuk meg hosszan a (HOLD) gombot. 
Amennyiben csak a kedvencek (sávonként 20 csatorna menthető) közé szeretné elmenteni az ismert 
frekvenciát, úgy nyomja hosszan az (Srvc) gombot, ekkor belép a kedvencek memóriájába, itt 
válassza ki a kívánt sávot (FM, AIR, UHF, stb.) az (Srvc) gomb rövid nyomkodásával. Ha ez megvan, 
akkor tudja megadni a menteni kívánt frekvencia csatornaszámát a fel és a le gombok segítségével. 
Amint ez is megvan nyomjuk hosszan a (HOLD) gombot majd a nyilak segítségével állítsuk be a 
pontos frekvenciát és nyomjuk meg újra hosszan a (HOLD) gombot. A tárolás kész. 
Módosításhoz nyomjuk meg a (HOLD) gombot a módosítani kívánt csatornán állva. 
 
 
Scennelés a memóriában eltárolt frekvenciák között: 
Az (Srvc) gomb hosszú megnyomásával lépjünk be a kedvenc csatornák közé. 
Az (HOLD) gomb megnyomásával indíthatja el és állíthatja le a keresést. 
 
Frekvenciák kizárása a scennelésből: 
Az érdektelen frekvenciákat ki tudja zárni a keresésből. Frekvenciakeresés módban, amikor a 
keresés megáll egy érdektelen csatornán, nyomja meg az (L/O) gombot. A készülék egy speciális 
memóriahelyre eltárolja a keresésből kizárt csatornát, így a továbbiakban ennek a frekvenciának a 
forgalma már nem lesz hallható. A készülék összesen 40db keresésből kizárt csatornát tud eltárolni. 
Ha ennél többet állít be a legrégebbi frekvencia törlődik. A kizárt frekvenciák törléséhez állítsa meg 
a frekvenciakeresést az (/HOLD) gomb megnyomásával majd nyomja meg az (L/O) gombot. 
Memória üzemmódban a (FEL) vagy (LE) gombokkal válassza ki a kizárni kívánt 
memóriacsatornát. Az (L/O) gomb megnyomásával kizárható ( a kijelzőn megjelenik az l/o felirat ) 
illetve visszaállítható az adott memóriacsatorna. 
 
Billentyűzár: 
Nyomja meg hosszan a (VOL/SQ) gombot. A kijelzőn a kulcs ikon jelzi az aktív 
billentyűzárat. A billentyűzár feloldásához ismételje meg a fenti műveletet. 
 
A készülék alaphelyzetbe állítása: 
A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a (FEL) és (LE) gombokat és 
kapcsolja be a készüléket a (PWR) gomb megnyomásával. A kijelzőn körülbelül három 
másodpercre megjelenik a Clear felirat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


