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Bedieningselementen
1 Koptelefoon/Antenneaansluiting
	Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker
gebruikt wordt, de koptelefoon of externe antenne aangesloten op
de koptelefooningang.
2 Volumeregelaar
	Draai de volumeknop met de klok mee, om het volume te verhogen, of tegen de klok in om het volume te verlagen.
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3 Diepe Bas versterken
	De Diepe Basversterker geeft een beter basresultaat. Dit merkt u
vooral als u de koptelefoon gebruikt. Schuif de DBB schakelaar
naar links om de Bas te versterken; schuif hem naar rechts om de
functie uit te zetten.
4 Aan/Uit-schakelaar
	Voor het aan- en uitzetten van de radio. Ter besparing van de
batterij schakelt de radio automatisch na 90 minuten uit. De LCD
toont de 90 minuten timer. U kunt indien gewenst nogmaals op de
Aan/Uit-knop drukken om de radio weer aan te zetten.
5 Keuzeschakelaar voor luidspreker/koptelefoon
	Met deze schakelaar kunt u kiezen uit de ingebouwde luidspreker
of de koptelefoon.
Om de luidspreker te gebruiken: zet de schakelaar in de SP stand.
Om de koptelefoon te gebruiken:
	a. In Stereostand: zet de schakelaar in de ST stand. Als de zender
	in stereo ontvangen wordt, toont het scherm een koptelefoonindicator met ST.
b. In Mono stand: zet de schakelaar in de MO stand.
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6 LCD-scherm
7 Geheugenknop (MEMO)/Klok instellen
8 Band selecteren
9 Naar boven/beneden afstemmen (TUNING)
10 Mijn Favorieten (MY FAVORITE)
11 Vergrendelschakelaar
	De vergrendelschakelaar voorkomt dat u onbedoeld knoppen van
uw radio gebruikt. Schuif, voor het aanzetten van deze functie,
de vergrendelschakelaar naar de bovenste stand. Als de radio
vergrendeld is, toont het scherm een sleutelsymbool. Schuif de
schakelaar naar beneden om de radio weer te ontgrendelen.
12 Riemclip
	Aan de achterzijde van de radio is een verwijderbare riemclip
voorzien. U kunt deze verwijderen door voorzichtig waar aangegeven op het midden van de clip te duwen, en dan de clip omlaag,
in de richting van de onderkant van de radio, te schuiven. U kunt
de riemclip makkelijk vastmaken door de bovenkant van de clip in
de daarvoor bestemde openingen te duwen, en vervolgens de clip
voorzichtig omhoog, in de richting van de bovenkant van de radio,
te schuiven.
13 Batterijcompartiment
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LCD-scherm
A 90 minuten automatische uitschakeling
B Stereosymbool
C Knoppen vergrendeld
D Voorkeurzenders
E Mijn favoriete zender
F Aanduiding voor batterijniveau
G Frequentie en Tijd
H Band
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Installatie van de Batterijen
1.	Open het batterijklepje aan de achterzijde van de radio, door deze
in de richting van de pijlen te schuiven.
2.	Plaats twee AA ( UM-3 ) batterijen in het compartiment. Sluit het
klepje.
3. Een knipperende “E” verschijnt in het LCD-scherm als de batterijen
leeg raken en vervangen moeten worden.
4.	Zet de radio uit en vervang de batterijen binnen drie minuten
om te voorkomen dat tijdens het wisselen van de batterijen de
voorkeurzenders en klokinstellingen verloren gaan.

De radio afstemmen
Antenne
De koptelefoon van uw antenne fungeert, indien aangesloten op
de koptelefooningang, als een FM antenne. Strek het snoer zo ver
mogelijk uit om de ontvangst van de FM te verbeteren. Voor de AM
ontvangst bevat de radio een aparte ingebouwde richtantenne. Voor
de beste AM ontvangst kan het nodig zijn de radio wat te verdraaien.
Automatisch Afstemmen
1. Zet de radio aan door op de Aan/Uit-knop te drukken.
2. Selecteer de gewenste band door op de Band-knop te drukken.
3.	Houd de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) zo’n 1/2 seconde
ingedrukt. De radio zoekt automatisch naar de volgende actieve
radiozender.
4. Herhaal dit zovaak als gewenst.
Handmatig Afstemmen
1. Zet de radio aan en selecteer de gewenste band.
2.	Druk herhaaldelijk op de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) totdat u
de gewenste frequentie gevonden hebt.
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Voorkeurzenders Oproepen
U kunt voorkeurzenders die in het geheugen opgeslagen zijn, oproepen. Lees het onderdeel “Voorkeurzender Opslaan”, om te leren hoe u
een radiozender in het geheugen van de radio kunt opslaan.
1. Zet de radio aan.
2. Druk op de Mijn Favoriet knop (MY FAVORITE). In het scherm verschijnt MY, ten teken dat de functie aan staat.
3.	Druk op de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) om geprogrammeerde
voorkeurzenders op te roepen.
4. Druk nogmaals op Mijn Favoriet (MY FAVORITE) om het afstemmen via de voorkeurzenders uit te zetten.
Voorkeurzender Opslaan
1. Zet de radio aan.
2. Selecteer met de Band-knop de gewenste band.
3.	Stem, door handmatig of automatisch zoeken, af op de gewenste
zender.
4. Druk op de Geheugenknop (MEMO) en gebruik de Afstemknop
(Omhoog/Omlaag) om de gewenste geheugenpositie, zoals aangegeven op het scherm, te bepalen.
5. D ruk nogmaals op de Geheugenknop (MEMO) om de zender
onder de geheugenplek op te slaan.
In deze radio zijn maximaal 19 voorkeurzenders beschikbaar.
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De Tijd Instellen
Deze radio heeft een klok die getoond wordt als de radio uit staat.
Voor het instellen van de klok:
1. Zet de radio uit.
2. Houd de Geheugen/Klokknop (MEMO) ingedrukt totdat het urental
begint te knipperen en de “:” niet meer knippert.
3.	Selecteer met de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) het juiste uurgetal.
4. Druk nogmaals op de Geheugen/Klokknop (MEMO) om de minuten
in te stellen.
5.	De minuten beginnen nu te knipperen. Gebruik de Afstemknop
(Omhoog/Omlaag) om het juiste minutengetal in te stellen.
6. Druk een derde keer op de Geheugen/Klokknop (MEMO) om de
tijd op te slaan.
7. De tijd knippert nu niet meer, maar de “:” knippert regelmatig.

Stapgrootte voor AM afstemmen
In Noord-Amerika en sommige Zuid-Amerikaanse landen is de stapgrootte voor AM 10 kHz. In andere landen is het 9 kHz.
Volg de stappen hieronder om de stapgrootte voor het AM afstemmen
te wijzigen:
1.	De AM stapgrootte wijzigen van 9 kHz naar 10 kHz: Houd, als de
radio uit staat, de Afstemknop Omhoog ingedrukt en vervolgens 3
seconden de Aan/Uit-knop, totdat het scherm 520 kHz toont, ten teken
dat de stapgrootte voor AM afrstemmen gewijzigd is naar 10 kHz.
2.	De AM stapgrootte wijzigen van 10 kHz naar 9 kHz: Houd, als de
radio uit staat, de Afstemknop Omlaag ingedrukt en vervolgens 3
seconden de Aan/Uit-knop totdat het scherm 522 kHz toont, ten teken dat de stapgrootte voor AM afrstemmen gewijzigd is naar 9 kHz.
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Specificaties
Bandfrequentie:
AM 522 – 1710 kHz
FM 87,50 – 108 MHz
Koptelefooningang:
3,5 mm mini-stekker, 16 ohm impedantie (stereo)
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Uitgangsvermogen :
60 mW (10% THD ) via ingebouwde luidspreker
Luidspreker:
1 3/8 inch diameter, 4 ohm impedantie.
Stroomverbruik (luidsprekeruitvoer):
AM 60 mA
FM 70 mA
Batterijen: 3 Volt ( AA , UM-3 x 2 )
Afmeting (BxHxD): 64x106,5x30 mm
Gewicht: 108 g (zonder batterij)

Als u op een later tijdstip dit product van de hand zou
willen doen, merk dan op dat: afgedankte elektrische
producten horen niet weggegooid te worden in het huishoudafval. Recycle de producten, waar de faciliteiten ervoor aanwezig zijn. Raadpleeg uw Plaatselijke Overheid of
Speciaalzaak voor advies betreffende hergebruik (Richtlijn
voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).
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