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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat
het apparaat in werking wordt gesteld.
2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en gebruiksaanwij
zingen dienen te worden bewaard zodat ze later nog eens
kunnen worden geraadpleegd.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op
het apparaat en in de gebruiksaanwijzing dienen in acht te
worden genomen.
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4. Volg alle bedieinings-en gebruiksaanwijzingen op.
5. Water en vocht: Het apparaat dient niet gebruikt te worden in
de nabijheid van water. Gebruik het niet nabij een badkuip,
een wastafel, een keukengootsteen, een waskuip, in een
vochtige kelder, een zwembad en dergelijke.
6. Het netsnoer dient uit het stopcontact te worden getrokken
voordat het apparaat wordt schoongemaakt. Gebruik alleen
een vochtige doek voor het schoonmaken van de kast.
7. Plaats de radio niet op een wankel karretje, standaard,
klembeugel of tafel. De radio zou kunnen vallen, waarbij ernstig
lichamelijk letsel zou kunnen worden veroorzaakt en de radio
zou kunnen worden beschadigd.
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8. Ventilatie: Deze radio dient zo te worden geplaatst dat zijn
plaats of stand een goede ventilatie ervan niet hindert.
Bijvoorbeeld: de radio dient niet te worden geplaatst op een
bed, sofa, kleed, of soortgelijk oppervlak dat de ventilatie
openingen kan blokkeren. Het dient niet zo te worden
ingebouwd, bijv. in een kast of een boekenrek, dat de
luchtstroom door de ventilatieopeningen wordt belemmerd of
verhinderd
9. Voedingsbronnen: Het apparaat dient alleen te worden
aangesloten op een voedingsspanning zoals aangegeven in
de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf. Wanneer U niet
zeker bent van de voedingsspanning in Uw woning, raadpleeg
dan de verkoper van uw radio of de plaatselijke
Elektriciteitsmaatschappij.
10. Netsnoer: Het netsnoer dient zodanig te worden aangebracht
dat er niet gemakkelijk over kan worden gelopen en dat het
niet gemakkelijk bekneld kan raken door voorwerpen die erop
geplaatst worden. Hierop dient bijzonder gelet te worden bij
stekkers, spanningssloffen, en daar waar het netsnoer uit het
apparaat komt. Neem de stekker uit het stopcontact door aan
de stekker te trekken (niet aan het snoer). De radio dient
alleen te worden aangesloten op een voedingsspanning zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf.
Wanneer U niet zeker bent van de voedingsspanning in Uw
woning, raadpleeg dan de verkoper of de plaatselijke
Elektriciteitsmaatschappij.
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11. Vermijd overbelasting van de stopcontacten, of
verlengsnoeren. Dit kan brand of een elektrische schok ten
gevolge hebben. Steek nooit voorwerpen van welke aard dan
ook door de openingen van het apparaat.
Deze voorwerpen zouden in contact kunnen komen met
punten die onder gevaarlijke spanning staan of onderdelen
kunnen kortsluiten. Dit kan brand of een elektrische schok ten
gevolge hebben.
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12. Wanneer de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt,
dient het netsnoer uit het stopcontact te worden genomen.
Dit voorkomt schade ten gevolge van blikseminslag of
netspanningspieken.
13. Wanneer de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt,
verwijder dan de batterijen. De batterijen zouden kunnen
gaan lekken en uw meubel of uw radio beschadigen.
14. Tracht niet het apparaat zelf te repareren. Verwijderen van de
achterwand kan blootstelling aan gevaarlijke spanning ten
gevolge hebben en zal de garantie onwerkzaam maken.
Laat al het onderhoud over aan bevoegde personen.
15. Binnentreden van voorwerpen en vloeistoffen-Men dient op te
passen dat voorwerpen en vloeistoffen niet door openingen in
het apparaat vallen of binnendringen, waar zij in aanraking
zouden kunnen komen met onder gevaarlijke spanning
staande onderdelen of kortsluiting zouden kunnen
veroorzaken, met brand of een elektrische schok als gevolg.
Mors nooit enige vloeistof op het apparaat.
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16. Het service-onderhoud aan dit apparaat dient te worden
uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudstechnici wanneer
A: Het netsnoer of of de stekker zijn beschadigd;
B: Wanneer voorwerpen zijn gevallen op, of vloeistoffen over
de radio zijn gemorst.
C: Wanneer de radio is blootgesteld aan regen of vocht.
D: Wanneer de radio niet normaal schijnt te werken of een
verandering van eigenschappen vertoont.
E: De radio is gevallen, of de kast is beschadigd.
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Hoofdfuncties
( 1 ) 14 zender geheugen ( 7 elk op de MG/FM
frequentieband )
( 2 ) Digitale radiografisch bestuurde klok met
datumaanduiding
Dagelijks worden de datum en tijd gecontroleerd, en zo nodig
gecorrigeerd, via een radiografisch ontvangen tijdsignaal
NL

( 3 ) Dutje-timer (NAP)
Instelbaar tussen 10 en 120 minuten

( 4 ) Wekker met Humaan Weksysteem ( HWS )
Het wekkersignaal begint zacht en wordt steeds luider tot u de
wekker uitschakelt ( alleen zoem-signaal )

( 5 ) Radio-weksignaal
Wordt wakker met uw favoriete radiozender

( 6 ) Twee apart instelbare wekkers
( 7 ) Wekker is per dag van de week instelbaar
( 8 ) Instelbaar geluidsniveau wekker ( alleen zoemsignaal )
( 9 ) Hoofdtelefoonaansluiting
(10) Tijdzone-aanpassing (-1, 0, +1, +2 )
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Bedieningsknoppen
Aan/uit-knop en sluimer-toets
2 Dutje-timer (NAP)
3 Weergaveknop om de tijdweergave en de radiofrequentie weer
te geven
4 Aan-/uitknop displayverlichting
5 Weksignaalvolume instellen
6 RESET
7 Tijdzone-aanpassing
8 Datuminstelling
9 Tijdinstelling
10 Knop voor wekker 2
11 Knop voor wekker 1
12 Hoofdtelefoonaansluiting
13 Tijd/Datum/Wekker Instelknop
14 LCD-display
15 Zender instellen en REPETEER-toets (SNOOZE)
16 Zendergeheugens en weekdagkeuze voor de wekkers
17 Instellen van de MG/FM-frequentiebandkeuze, de wekfunctie en
de zomertijd.
18 Volumeregeling
19 Externe antenne voor radiografische geregelde klok
1

59

LCD-display
Aanduiding frequentieband en AM/PM
B Tijd ingesteld
C Zomertijd
D Wekker-indicatoren
E Sluimer-timer
F Dutje-timer (NAP)
G AM/PM-aanduiding van wekker
H Datum (DATE)
I Dag van de week
J Maand/dag/jaar/wekker-tijd
K Symbool voor ontvangst van het radiografisch tijdsignaal
L Nummer van het zendergeheugen en secondeaanduiding
M Aantal minuten ( voor de dutje- en sluimer-timers )
N Frequentie-/Tijdweergave
A
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Veiligheidsvoorschriften
Sluit dit apparaat alleen aan op een netspanning van 220-230 volt
/ 50-60 Hz. Gebruikt u dit apparaat gedurende langere tijd niet (bijv.
als u op vakantie gaat), trek dan de stekker uit het stopcontact om
het apparaat volledig uit te schakelen.
Stel dit apparaat nooit bloot aan hitte en vocht.
Maak het apparaat nooit open, laat eventuele reparaties over aan
een erkende onderhoudswerkplaats.
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Bediening
Klok
Radiografisch geregelde klok
Normaal gesproken zet u de tijdzoneschakelaar (7) op de stand
0 (UTC).
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten op
de netvoeding of indien het voor langere tijd werd afgesloten van
de netvoeding zal de radio L9 of L8 of minder weergeven om de
sterkte van het radiografisch geregelde signaal aan te geven.
Indien de signaalaanduiding minder is dan L7, draai dan de
externe antenne en verleng indien de nodig de antenne tot aan
een geschikte positie om het beste signaal te verkrijgen.
Het display zal het volgende weergeven — : — en het symbool
gaat knipperen, wat aangeeft dat de radio zoekt naar een
radiografisch tijdsignaal. Vervolgens worden automatisch de
juiste tijd en datum ingesteld. Na ontvangst van het radiografisch
tijdsignaal zijn de juiste tijd en datum ingesteld (dit duurt circa 3
minuten), en stopt het
symbool met knipperen en licht
permanent op om aan te geven dat de tijd en datum radiografisch
worden gecontroleerd. .
Knippert het
symbool onregelmatig, probeer dan de ontvangst
van het radiografisch tijdsignaal te verbeteren door de radio te
verplaatsen of de externe antenne te draaien of te verlengen. Als in
uw omgeving geen tijdsignaal kan worden ontvangen, moet u de tijd
en de datum handmatig instellen.
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Let op:
U kunt het zoeken naar een radiografisch tijdsignaal ook handmatig
starten, door de TIME-knop (9) langer dan 4 seconden ingedrukt
te houden.

De tijd handmatig instellen
TIJD
Druk op de TIME-knop, op het display beginnen
en de oude tijd
te knipperen. Druk op de SET-knop, u hoort een piepje en de uren
gaan knipperen.
1. Wijzig met de knoppen + en - de ureninstelling.
2. Druk nogmaals op de SET-knop om de uren vast te leggen,
daarna beginnen de minuten te knipperen.
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Wijzig de minuten-instelling op dezelfde manier als de uren:
1. Wijzig met de knoppen + en - de minuten-instelling.
2. Druk nogmaals op de TIME-knop om de nieuwe tijd te activeren,
u hoort dan een piepje.
De seconden beginnen te tellen. Het symbool geeft aan dat deze
tijd niet de tijd is van het radiografisch ontvangen tijdsignaal.
Let op:
Is het bij u zomertijd, druk dan na het drukken op de SET-knop
één keer op de MODE-knop om de zomertijd in de stellen.
Op het display licht nu het zomertijd-symbool op, wat aangeeft
dat er een zomertijd wordt weergegeven.
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DATUM
Druk op de DATE-knop, op het display begint nu DATE (DATUM)
te knipperen. Druk op de SET-knop, er klinkt een piepje en het
jaartal knippert in het display, tegelijk met een kleine Y (van jaartal).
1. Wijzig met de knoppen + en - het jaartal.
2. Druk nogmaals op de SET-knop en wijzig op dezelfde manier
de instelling van maand en dag.
3. Activeer de nieuwe datum door nogmaals op de DATE-knop
te drukken.
Nu staan de tijd, de datum, de dag van de week en het symbool
op het display.
Zo nodig kunt u altijd op de hierboven genoemde manier de tijd
aanpassen.

Bediening van de radio
Zet met de aan/uit-knop (1) de radio aan.

Afstemmen op een zender
Handmatig afstemmen op een zender
1. Met de plus- en min-kant van de TUNING-knop (15) kunt u de
frequentie van de gewenste zender instellen.
2. Afstemmen (tuning)
Houd de plus- of min-kant van de TUNING-knop (15) langer dan
een halve seconde ingedrukt en laat hem dan los. Nu zal de radio
de eerstvolgende zender zoeken.
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Een voorkeuzezender opslaan
Stem af op een zender.
Kies een van de voorkeuzetoeten en houd deze langer dan 2 seconden
ingedrukt tot er een bevestigingspiepje klinkt en de “M” op het display
ophoudt met knipperen. De zender is nu onder die voorkeuzetoets
opgeslagen.
Let op:
Bij het opslaan van een zender onder een voorkeuzetoets, vervalt de
oude zender die op die plaats was opgeslagen.
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Overschakelen naar een voorkeuzezender
Om over te schakelen naar een voorkeuzezender hoeft u alleen maar
de juiste frequentieband in te stellen en op één van de voorkeuzetoetsen
1-7 te drukken.
Volume
Met de VOLUME-knop (18) regelt u het gewenste geluidsniveau.

Wekker
Voor het instellen van de wekker maakt het niet uit of de radio aan of
uit staat. Er zijn twee aparte wekkers, die u naar keuze wekken met
een steeds krachtiger wordende zoemer of met de radio
(wekkerradiofunctie).
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Gewekt worden door de radio
Wilt u wakker worden met de zender die u nu aan het luisteren bent,
druk dan langer dan 2 seconden op de knop voor wekker 1 of 2. De
zender wordt dan opgeslagen en u kunt
de wekker verder instellen aan de hand van de hierboven
beschreven stappen 1-7.
1. Stel het gewenste wekkerradio-volume in.
2. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2 te
drukken. Op het display zal het symbool van de gekozen wekker
gaan knipperen.
3. Druk op de SET-knop 13, er klinkt een piepje en op het display
knipperen de uren van de wektijd en de wekkerinstelling.
4. Druk op de MODE-knop 17 om een radiowekkerinstelling te
kiezen, net zolang tot er
op het display staat.
5. Druk op + of – om de ureninstelling van de wektijd te wijzigen,
en druk daarna opnieuw op de SET-knop. Nu knipperen de
minuten op het display. Druk op + of – om de minuten-instelling
van de wektijd te wijzigen.
6. Selecteer via de knoppen 1-7 de dagen van de week (zondag –
zaterdag) om te bepalen op welke dagen van de week deze
wekker moet afgaan. Het display geeft weer op welke dagen van
de week deze wekker moet afgaan.
7. Druk op de knop voor wekker 1 of 2 om de wekker te activeren,
u hoort dan een piepje. Op het display staat nu
, wat
aangeeft dat de wekkerradio is ingesteld.
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Let op:
Als u geen dagen van de week instelt of geen wekkerinstelling
kiest, knippert het display alle dagen van de week of komt
er kort
op het display te staan en verdwijnt daarna weer,
wat aangeeft dat de wekker niet is ingesteld.
Wekker met oplopend weksignaalvolume
1. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2
(11 of 10) te drukken. Op het display zal het symbool van de
gekozen wekker gaan knipperen.
2. Druk op de SET-knop 13, er klinkt een piepje en op het display
knipperen de uren van de wektijd en de wekkerinstelling.
3. Druk op de MODE-knop 17 om een wekkerinstelling te kiezen,
net zolang tot er
op het display staat.
4. Druk op + of – om de ureninstelling van de wektijd te wijzigen,
en druk daarna opnieuw op de SET-knop. Nu knipperen de
minuten op het display. Druk op + of – om de minuten-instelling
van de wektijd te wijzigen.
5. Selecteer via de knoppen 1-7 de dagen van de week (zondag –
zaterdag) om te bepalen op welke dagen van de week deze
wekker moet afgaan. Het display toont u de dagen van de week
waarop de wekker zal afgaan.
6. Druk op de knop voor wekker 1 of 2 om de wekker te activeren,
u hoort dan een piepje. Op het display staat nu
, wat
aangeeft dat de wekker met oplopend weksignaal is ingesteld.
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Let op:
Als u geen dagen van de week instelt, knippert het display voor
alle dagen van de week of
, wat aangeeft dat de wekker niet
is ingesteld
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Wekkerinstelling uitschakelen.
Wilt u niet op de ingestelde tijd worden gewekt, dan kunt u de
wekker uitschakelen.
1. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2
(11 of 10) te drukken.
2. Druk op de SET-knop, er klinkt een piepje en het symbool voor
de wekkerinstelling zal gaan knipperen.
3. Druk één of twee keer op de MODE-knop 17 (afhankelijk van of
u de wekkerradio of de zoemer had ingesteld) tot het symbool
op het display knippert.
4. Druk nogmaals op de knop voor wekker 1 of 2 om het
uitschakelen te bevestigen. Het symbool
blijft circa
2 seconden lang op het display staan en zal dan verdwijnen.
Let op:
U kunt na het indrukken van de SET-knop als de weekdagen
knipperen ook kiezen welke dagen van de week de wekker wèl en
niet moet afgaan. Druk op de knoppen 1-7 (zondag – zaterdag) of
knop 16 om uw keuze te maken.

Repeteerfunctie
Om het weksignaal te onderbreken ( radio of weksignaal/oplopend
weksignaal), druk de Repeteerknop 15 in. Het weksignaal stopt en
begint opnieuw met een interval van vijf minuten. Het weksignaal zal
een uur lang klinken als het niet wordt uitgezet.
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Het weksignaal uitschakelen
Om de wekker helemaal uit te schakelen moet u op de aan/uit-knop
(1) drukken.

Dutje-timer (NAP)
Met de NAP-knop (2) kunt u een korte rustperiode van 10-120
minuten instellen in stappen van 10 minuten.
De dutje-timer start op het moment dat u de knop loslaat. Er staat
dan NAP op het display. De wekker loopt af na het verstrijken van
de ingestelde periode.
Wilt u de dutje-timer uitschakelen voordat de ingestelde periode
is afgelopen, druk dan op de NAP-knop tot het aantal minuten op
“OFF” staat en laat dan de knop los. Er staat dan geen NAP meer
op het display.
Als de wekker afloopt na het verstrijken van de dutje-periode,
dan kunt u hem met de aan/uit-knop (1) uitschakelen.
Maar u kunt ook de repeteerfunctie gebruiken op de hierboven
beschreven manier.
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SLUIMER-functie – automatisch uitschakelen
Houd de aan/uit-knop (1) ingedrukt om de sluimerfunctie te
activeren, u kunt in stappen van 15 minuten instellen na hoeveel tijd
de radio zichzelf automatisch moet uitschakelen, tot een maximum
van 120 minuten. De sluimerperiode gaat in op het moment dat u
de knop loslaat en het display verschijnt. Na afloop van het aantal
ingestelde minuten zal de radio zichzelf automatisch uitschakelen.
Wilt u de radio eerder uitschakelen, druk dan op de aan/uit-knop (1).
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Hoofdtelefoon
De radio is voorzien van een aansluiting om een hoofdtelefoon
op aan te sluiten. Als u een hoofdtelefoon aansluit, worden de
luidsprekers uitgeschakeld.

Weksignaalvolume instellen
Met de weksignaal-volumeknop 5 kunt u het gewenste volume
voor het weksignaal instellen.
Let op:
Weksignaal volume-instelling werkt alleen voor de zoemer.

Aan-/uitknop displayverlichting
Knop 4 maakt het mogelijk om te kiezen of u het display
wilt verlichten.

Tijdzone-knop
Normaal gesproken zet u de tijdzoneschakelaar in de stand 0.
Sommige landen zenden zelf geen radiografisch tijdsignaal uit,
maar kunnen het signaal wel uit een buurland ontvangen.
Als dat buurland in een andere tijdzone ligt, kunt u de tijd met de
tijdzone-knop corrigeren.
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Een voorbeeld:
In Turkije is het één uur later dan de Centraal-Europese tijd maar er
kan wel het radiografisch tijdsignaal uit Duitsland worden ontvangen.
Gebruik nu de tijdzoneknop om de juiste locale tijd in te stellen
(en toch gebruik te kunnen maken van het radiografisch tijdsignaal).
Normaal gesproken kan de tijdzoneschakelaar in de stand 0 blijven
staan.
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Storingen verhelpen/RESET
Als de radio niet goed meer werkt, of er zijn (delen van) cijfers op
het display weggevallen, handel dan als volgt.
1. Houd met een lang, smal voorwerp (bijv. het uiteinde van een
paperclip) de RESET-knop (6) enkele seconden lang ingedrukt.
Hiermee start u de microprocessor van de klok helemaal
opnieuw op, en worden alle opgeslagen instellingen gewist,
ook de voorkeuzezenders.

Technische gegevens
Stroomvoorziening
Uitgangsvermogen
Stroomverbruik
Frequentiebereik

220-230 volt / 50-60 Hz
800 mW max
7W (max.).
FM 87.50 - 108.0 MHz
MM 522 - 1629 kHz

Wijzigingen voorbehouden.
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