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Rersion 2

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees deze handleiding.
2. Bewaar deze handleiding.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
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4. Volg alle voorschriften op.
5. Houd dit apparaat uit de buurt van water.
6. Uitsluitend reinigen met een droge doek.
7. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Installeer het apparaat
volgens de voorschiften van de fabrikant.
8. Houd dit apparaat uit de buurt van warmtebronnen als
radiatoren, (straal)kachels en andere apparaten die warmte
produceren (zoals versterkers).
9. Voor uw eigen veiligheid mag u nooit de aardaansluiting
omzeilen. Een geaarde stekker heeft behalve de twee
stekkerpennen nog een apart aardcontact. Dit verhoogt de
veiligheid van het apparaat. Past de stekker niet in het
stopcontact, gebruik dan een ander stopcontact of laat uw
stopcontacten vervangen door geaarde exemplaren.
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10. Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet
bekneld kan raken, wees met name voorzichtig met de
stekkeraansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats
waar het netsnoer uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires.
12. Plaats het apparaat uitsluitend op een ondergrond, zoals
een transportkarretjes, verhoging, statief, beugel of tafel,
die door de fabrikant wordt aanbevolen, of die in
combinatie met het product is verkocht. Als het apparaat
op een kar staat moet u het geheel voorzichtig verplaatsen
om te voorkomen dat de combinatie omvalt en letsel
kan veroorzaken.
13. Trek de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan een
onweersbui of als u het apparaat gedurende een langere
periode niet gebruikt.
14. Laat reparaties uitvoeren door een vakkundige reparateur.
U moet het apparaat ter reparatie aanbieden als het
is beschadigd, als het netsnoer of de netstekker is
beschadigd, als er vloeistoffen of voorwerpen in het
apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat in de
regen heeft gestaan of aan vocht is blootgesteld geweest,
als het apparaat niet normaal meer werkt en als u het
apparaat heeft laten vallen.
15. Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, zo voorkomt
u brand en elektrische schokken.
16. De waarschuwing voor elektrische schokken en het
bijbehorende waarschuwingspictogram zijn op de onderkant
van het apparaat aangebracht.
17. aat nooit waterdruppels in aanraking komen met
dit apparaat. En plaats nooit een met vloeistof gevuld
voorwerp, zoals een vaas, op het apparaat.
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Bedieningselementen
Afstemmen omhoog/omlaag
2 Zender scannen / tijd instellen
3 Voorkeuzezenders
4 Volumeknop
5 LCD-display
6 Zoemer-weksignaal instellen
7 Radio-weksignaal instellen
8 Frequentieband en afstem-stap instellen
9 Aan/uit-knop
10 Hoofdtelefoonaansluiting
11 Aansluiting netspanningsadapter
12 Telescopische antenne
13 Batterijvakje
1
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LCD-display
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Sluimer- en repeteerfunctie
Ontvangstfrequentie
Frequentieband-indicatie
Voorkeuzezenders
Batterijcapaciteit
Frequentie-aanduiding
Radio-weksignaal
Zoemer-weksignaal
Klok
Tijd instellen
PM-aanduiding voor klok
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Gebruik op batterijen
1. Ontgrendel het sluitnokje van het batterijenvakje en verwijder
het deksel.
2. Plaats vier UM-1-batterijen (D-formaat) in het vakje.
3. Zorg dat alle batterijen volgens de plus/min-aanduiding in
het batterijvakje geplaatst worden. Sluit het deksel van het
batterijvakje weer.
4. Klinkt de geluidsweergave zwak, vervormd of stotterend terwijl
het ‘batterijen leeg’-indicatielampje knippert, of staat er een “ E “
in het schermpje, dan moet u de batterijen vervangen.
5. Gebruikt u de radio gedurende langere tijd niet, verwijder dan
de batterijen uit de radio.

Gebruik met de netspanningsadapter
(wordt niet overal meegeleverd)
Deze radio vereist een netspanningsadapter die 6 volt
gelijkspanning en 400 mA stroom kan leveren, met een
negatieve middenpool.
Steek de laagspanningsstekker van de adapter in de
adapteraansluiting op de linkerzijkant van de radio. Sluit de
adapter aan op een stopcontact van het lichtnet. Zolang de adapter
is aangesloten, zijn de batterijen automatisch uitgeschakeld. Trek de
netspanningsadapter uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.
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De klok instellen
1. U hoeft de radio niet in te schakelen om de klok in te stellen.
2. Na het plaatsen van de batterijen of als u de radio op de
netspanning aansluit, verschijnt in het display “ - : - - “ .
3. Houd de -knop meer dan 2 seconden ingedrukt, in het display
zullen dan het symbool voor ‘tijd instellen’
en de uren gaan
knipperen, gevolgd door een piepje.
4. Druk op de knoppen ‘Afstemmen omhoog/omlaag’ om de
uren-instelling aan te passen.
5. Druk op de -knop, nu zullen de minuten gaan knipperen.
6. Druk op de knoppen ‘Afstemmen omhoog/omlaag’ om de
minuten-instelling aan te passen.
7. Druk op de -knop om het tijd instellen af te sluiten.
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Bediening van de radio
U kunt met deze radio op drie manieren een zender kiezen – door
scannen, handmatig afstemmen of via voorkeuzezenders.
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Scannen
1. Schakel de radio in met de aan/uit-knop
2. Druk op de ‘Frequentieband’-knop om de gewenste
frequentieband te kiezen. Voor FM-ontvangst moet u de
telescoopantenne volledig uittrekken en hem ronddraaien tot u de
beste ontvangst heeft. Voor MG-ontvangst (AM/middengolf) moet
u de radio in zijn geheel draaien tot u de beste ontvangst heeft.
3. Druk kort op de ‘Zender scannen’-knop (als u deze knop langer
dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt u over op tijd instellen),
nu zal de radio automatisch de eerstvolgende zender zoeken.
Druk nogmaals op de SCAN-knop om naar de gevonden zender
te blijven luisteren.
Let op:
Als u niet nogmaals op de SCAN-knop drukt, zal de radio
automatisch de volgende zender gaan zoeken.
4. Draai aan de volumeknop tot het gewenste geluidsniveau
is bereikt.
5. Druk op de aan/uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen.
In het display komt ‘OFF’ te staan.

47

Handmatig afstemmen/zender zoeken
1. Schakel de radio in met de aan/uit-knop.
2. Druk op de ‘Frequentieband’-knop om de gewenste
frequentieband te kiezen. Zoek de optimale antennepositie op
de hierboven beschreven manier.
3. Eén keer drukken op de knoppen ‘Afstemmen omhoog/omlaag’
verandert de ontvangstfrequentie als volgt:
FM: 50 of 100 kHz per keer
MG: 9 of 10 kHz per keer.
4. Houd één van beide knoppen ‘Afstemmen omhoog/omlaag’
ingedrukt tot de frequentie snel begint te wijzigen. Laat de
knop weer los. De radio doorzoekt het gekozen frequentiebereik
en stopt automatisch als een zender met voldoende sterkte
wordt ontvangen.
5. Draai aan de volumeknop tot het gewenste geluidsniveau
is bereikt.
6. Druk op de aan/uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen.
In het display komt ‘OFF’ te staan.
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Zenders opslaan onder de voorkeuzeknoppen
Voor elke frequentieband kunt u vijf voorkeuzezenders in het
geheugen opslaan.
1. Schakel de radio in met de aan/uit-knop.
2. Stem op de hierboven beschreven manier af op de
gewenste zender.
3. Houd vervolgens de gewenste voorkeuzeknop ingedrukt tot
de radio piept. Nu licht het nummer van de voorkeuzezender op
in het display en de zender is onder die knop opgeslagen.
4. Herhaal deze procedure voor de andere voorkeuzezenders.
5. Op de hierboven beschreven manier kunt u ook een nieuwe
zender in een al gebruikt voorkeuze-geheugen opslaan.
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Zenders oproepen via de voorkeuzeknoppen
1. Schakel de radio in met de aan/uit-knop.
2. Kies de gewenste frequentieband.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeuzezender,
in het display verschijnen nu het voorkeuzenummer en de
ontvangstfrequentie.

Het radio-weksignaal instellen
Als u het radio-weksignaal instelt, zal de radio zichzelf op de
ingestelde wektijd inschakelen en de gekozen zender laten horen.
Het radio-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tenzij u hem
met de aan/uit-knop uitschakelt. Als u het radio-weksignaal met de
aan/uit-knop uitschakelt, zal hij 24 uur later opnieuw aflopen.
Let op:
U kunt het radio-weksignaal alleen inschakelen als u een wektijd en
een zender heeft ingesteld. Het radio-weksignaal wordt automatisch
vervangen door het zoemer-weksignaal als de batterijen bijna leeg
zijn of als de ontvangst van de ingestelde zender te zwak is.
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a. Het radioalarm instellen
1. Het alarm van de radio kan worden ingesteld als de radio aan of
uit staat.
2. Houd de knop van het radioalarm ingedrukt tot het symbool van
het radioalarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Tuning up/ down om het gewenste uur te selecteren en
druk op Time setting om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Tuning up/ down om de gewenste minuten in te stellen
en druk op Time setting om de instelling van de minuten
te bevestigen.
5. Druk, terwijl het symbool van het radioalarm knippert, op Tuning
up/ down om de gewenste band en zender te selecteren,
druk daarna op Time setting om het instellen te voltooien.
Het instellen van het radioalarm is nu voltooid.
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b. Wanneer het alarm klinkt
6. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.
c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren
7. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt
(gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.
Opmerking:
Als er geen nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm,
dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.
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Het zoemer-weksignaal instellen
Het weksignaal is in dit geval een zoemer. Het zoemsignaal zal
gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken,
daarna is hij één minuut lang stil, waarna deze cyclus wordt herhaald.
Het zoemer-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u hem
met de aan/uit-knop uitschakelt. Als u het weksignaal met de
aan/uit-knop uitschakelt, zal de wekker 24 uur later opnieuw aflopen.
a. Het zoemeralarm instellen
1. Het zoemeralarm kan worden ingesteld als de radio aan of
uit staat.
2. Houd de knop van het zoemeralarm ingedrukt tot het symbool van
het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3.Druk op Tuning up/ down om het gewenste uur te selecteren en
druk op Time setting om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Tuning up/ down om de gewenste minuten in te stellen en
druk op Time setting om de instelling van de minuten te
bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.
b. Wanneer het alarm klinkt
5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.
c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren
6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt
(gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.
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Repeteerfunctie wekker (Snooze)
1. Druk, wanneer de wekker afloopt, op elke willekeurige knop
behalve de aan/uit-knop om de repeteerfunctie in te schakelen.
U schakelt hiermee het radio- of zoemer-weksignaal 5 minuten
lang uit.
2. In het display knipperen nu zowel het repeteer-symbool
als
het wekkersymbool. Deze repeteerfunctie kunt u herhaaldelijk
gebruiken gedurende 1 uur na de ingestelde wektijd.
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Sluimerfunctie (Sleep-timer)
Na afloop van de ingestelde sluimerperiode, zal de radio zichzelf
automatisch uitschakelen.
1. Houd de aan/uit-knop (Power) minimaal 2 seconden lang
ingedrukt tot u een piepje hoort en tot in het display
achtereenvolgens de beschikbare sluimerperiodes verschijnen:
60-45-30-15-120-90-60 minuten. Laat de aan/uit-knop weer los
op het moment dat de gewenste sluimerperiode in het display
staat. Het
-symbool licht op in het display en u hoort het
geluid van de laatstgekozen zender.
2. Druk op de aan/uit-knop om de sluimerfunctie tussentijds uit
te schakelen. Het
-symbool dooft, en de radio wordt
uitgeschakeld.

Display-verlichting
Elke knop die u indrukt zal het LCD-scherm gedurende circa 10
seconden laten oplichten. Ook tijdens het scannen naar zenders en
wanneer de wekker afloopt, zal het display verlicht zijn.
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Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden gewijzigd en dient
alleen ter referentie.
1. Schakel de radio uit.
2. Druk voor 2 seconden op Band/ step tot de softwareversie
(bijv. P01) wordt getoond op het display.

Tijdformaat
3. Blijf op de Band/ step drukken tot ’24H’ of ’12H’ wordt getoond op
het display en een pieptoon klinkt.
4. Druk op Tuning up/ down om een keuze te maken en druk op
Band/ step om de instelling te bevestigen.

Instellen FM-bereik
5. Nadat het instellen van het tijdformaat is voltooid, zal het display
automatisch naar het instellen van het FM-bereik gaan. Druk op
Tuning up/ down om een keuze te maken en druk op Band/ step
om de keuze te bevestigen. U kunt bij het instellen van het
FM-bereik kiezen uit de volgende opties:
F00: 87.5-108 MHz
F01: 76-90 MHz
F02: 76-108 MHz
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De afstemstap instellen
6. Nadat het FM-bereik is ingesteld, zal het display naar het instellen
van de afstemstap gaan. Druk op Tuning up/ down om de
gewenste FM-afstemstap te selecteren (50 kHz of 100 kHz) en
druk daarna op Band/ step om de keuze te bevestigen.
7. Druk, na de bevestiging van de FM-afstemstap, op Tuning up/
down om de gewenste AM-afstemstap te selecteren (9kHz of
10 kHz) en druk daarna op Band/ step om uw keuze te bevestigen.

NL

Fabrieksreset
U kunt de radio volledig resetten naar de oorspronkelijke staat
door de volgende procedure uit te voeren. Alle door de gebruiker
ingestelde instellingen zullen worden gewist door het uitvoeren van
een fabrieksreset.
Houd de knop van voorkeurszender 5 en de aan/uit-knop
tegelijkertijd ingedrukt tot ‘dEF’ wordt getoond op het display en een
pieptoon klinkt. De fabrieksreset is nu voltooid.

Hoofdtelefoonaansluiting
Op de linkerzijkant van de radio bevindt zich een 3,5 mmhoofdtelefoonaansluiting. Hierop kunt u een oor- of hoofdtelefoon
aansluiten. Wanneer een oor- of hoofdtelefoon wordt aangesloten,
wordt het geluid van de geïntegreerde luidspreker automatisch
uitgeschakeld.
Belangrijk:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
leiden tot gehoorverlies.
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Technische gegevens
Stroomvoorziening
Netspanningsadapter

DC 6V, 400 mA, negatieve middenpool

Batterijen

4 X UM-1 ( D-formaat )

Levensduur batterijen

Circa 170 luisteruren gedurende 4 uur
per dag op normaal volume bij gebruik
van alkaline-batterijen

Frequentiebereik
FM 87.50 – 108 MHz
MG 522 – 1710 kHz (in stappen van 9 kHz) of
MG 520 – 1710 kHz (in stappen van 10 kHz)
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Geluidssysteem
Luidspreker

3 inch, 4 ohm

Uitgangsvermogen

800 mW

Hoofdtelefoonaansluiting

3,5 mm

Antennesysteem

Telescoopantenne

