DT-210/DT-210L/DT-210V

NL
Revision 1

Plaats van de bedieningsorganen
Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker
Toets memory (geheugen)
3 Afstemming Omhoog/Omlaag
4 Aansluitconnector oortelefoon
5 Volumeregeling
6 Aan/uit schakelaar
7 Display
8 Oproepen van voorkeuzezenders
NL
9 Keuzeschakelaar DBB (Lage tonen
versterking )
10 Golfbereikschakelaar
11
Riemcliphouder
12 Vergrendelschakelaar
13 Batterijvak
14 Riemclip
1
2

Display
A Indicator

Golfbereik
aan
C Indicator toetsvergrendeling
D Indicator lage batterijspanning
E Frequentie display
F Geheugen voorinsteltoets
G Stereo indicator
H Indicator automatisch uitschakelen na
90 minuten
B DBB
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Plaatsen van de batterijen
1. Keer de radio om.
2. Druk op het haakje en schuif in de richting
van de markering.
3. Til het batterijdeksel op en plaats 1 batterij
grootte UM-4 (AAA) aan elke kant van het
batterijvak. Verzeker u ervan dat de
batterijen volgens het aangegeven
schema zijn geplaatst..
4. Plaats het deksel van het batterijvak
terug.
Vervangen van batterijen
De batterij indicator

verschijnt en

knippert in het display wanneer de batterijen
moeten worden vervangen. Na verwijdering
van de batterijen hebt u ongeveer 3 minuten
om de batterijen te vervangen, waarna de
geheugen informatie verloren zal gaan.

Bediening van de radio
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Addendum
Important:
Please always replace the batteries within
3 minutes and always with fresh batteries.
If the radio malfunctions after battery
replacement,
1. Switch off the radio and remove the
batteries.
2. With the aid of a suitable implement (the
end of a paper clip or pen), press the
RESET button located in the battery
compartment for about 5 seconds, this
will reset the microprocessor and clear
all stations stored in the preset memory.
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Automatische afstemming
1. Schakel de radio in door de toets AAN/
UIT in te drukken.
Opmerking:
De radio is oorspronkelijk zo ingesteld dat hij
na 90 minuten automatisch uitschakelt
nadat de voeding is ingeschakeld (het
symbool
zal in het display verschijnen). NL
Wanneer u deze functie niet nodig heeft, druk
dan gedurende meer dan 2 seconden op
toets AAN/UIT totdat het symbool uit het
display is verdwenen.
2. Selecteer het gewenste golfbereik door
herhaald indrukken van de toets
Golfbereik. Sluit op de FM en TV band
(alleen DT-210V ), als antenne de
meegeleverde oortelefoons of de
draadantenne aan. Draai bij ontvangst op
de AM (MG) of LG band (alleen DT-210L)
uw radio voor de beste ontvangst.
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3. Druk op een van de toetsen Afstemming
omhoog of Afstemming omlaag en houd
deze ingedrukt totdat de frequentie in het
display snel begint te veranderen. Laat
dan de toets los.
4. De radio zal het gekozen golfbereik
aftasten, en steeds stoppen wanneer een
zender van voldoende sterkte wordt
gevonden. Stel de gewenste
geluidssterkte in met de volumeregelaar.

Afstemming met de hand
1. Schakel de radio in door de toets AAN/
UIT in te drukken.
2. Selecteer het gewenste golfbereik en sluit
de meegeleverde oortelefoons of
draadantenne aan voor luisteren naar
zenders in de FM en TV band (DT-210V).
Draai bij ontvangst in de AM (MG) of LG
band (DT-210L), uw radio voor de beste
ontvangst.
3. Een keer drukken op een van de toetsen
Afstemming omhoog of Afstemming
omlaag zal de frequentie omhoog of
omlaag laten veranderen: Stel de
gewenste geluidssterkte in met de
volumeregelaar.
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Instellen van voorkeuzezenders
U kunt tot 15 zenders opslaan in de FM-band
en 10 zenders in de AM (MG) band voor
DT-210 (10 zenders in elk van de AM/FM/TV
banden voor DT-210V en 10 zenders in elk
van de AM(MG)/FM/LG banden voor
DT-210L).
1. Stem af op de gewenste zender met
behulp van een van de afstemmethodes NL
die in het voorgaande zijn beschreven.
2. Druk op de MEMO toets om de zender op
te slaan, in het display zal M zowel als
de gesuggereerde geheugenplaats
knipperen. Druk opnieuw op de MEMO
toets om de voorinstelling van de zender
te voltooien.
Terwijl de M en de gesuggereerde
geheugenplaats knipperen, kunt u de
toets Afstemming OMHOOG of OMLAAG
gebruiken om de geheugenplaats te
veranderen om uw geheugenprogramma
aan te passen, druk dan opnieuw op de
MEMO toets om de voorinstelling te
voltooien.
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Oproepen van voorkeuzezenders
1. Schakel de radio in.
2. Druk op de toets Oproepen van
voorkeuzezenders en Afstemming
omhoog/Omlaag om de gewenste
voorkeuzezender op te roepen; in het
display zal het nummer van de
voorkeuzeplaats knipperen.
3. Druk opnieuw op de toets Oproepen van
voorkeuzezenders, zodra de gewenste
voorkeuzezender is gevonden.

Vergrendelschakelaar
De vergrendelschakelaar aan de achterkant
van uw radio wordt gebruikt om onbedoelde
bediening te voorkomen.
1. Schuif de vergrendelschakelaar omhoog in
de stand ‘locked’(vergrendeld), het
symbool
zal in het display
verschijnen. De Aan / Uit toets en alle
andere toetsen zullen worden
uitgeschakeld. Dit zal bediening per
ongeluk voorkomen wanneer de radio in
een koffer is gestopt. Schuif, om de
vergrendelschakelaar te ontgrendelen, de
schakelaar naar beneden in de stand ‘
unlocked ‘(niet vergrendeld), het symbool
zal uit het display verdwijnen.
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Oortelefoons en antenne
De oortelefoons werken ook als FM antenne
wanneer ze in de aansluitconnector voor
hoofdtelefoon zijn gestoken. Tijdens het
luisteren via de luidspreker kunt u de
meegeleverde draadantenne in de
aansluitconnector voor hoofdtelefoon steken,
en de ST/MO/SP schakelaar in de stand

NL

SP (luidspreker) zetten.

ST/MO/SP (Stereo/Mono/
Luidspreker)
1. Zet de schakelaar in de stand SP
(luidspreker), om het radioprogramma via
de luidspreker te beluisteren. Verzeker u
ervan dat de meegeleverde draadantenne
of de oortelefoons zijn aangesloten om de
beste FM ontvangst te verkrijgen.
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2. Met deze radio kan een FM stereo
radioprogramma worden beluisterd door
de meegeleverde oortelefoons in de
aansluitconnector voor hoofdtelefoon te
steken en de ST/MO/SP schakelaar in
de stand ST (stereo) te zetten, het
display zal het stereosymbool tonen.
Wanneer de zender die wordt ontvangen
zwak is, kan enige ruis hoorbaar zijn,
schakel de MONO mode in door de ST/
MO/SP schakelaar in de stand MO
(mono) te zetten. De stereo indicator zal
uit het display verdwijnen.

Verandering van de afstemstap in
de AM (MG) band ( alleen
beschikbaar op DT-210/V - niet
voor LG versie )
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In Europa en andere delen van de wereld is
de afstemstap bij AM (MG) 9 kHz, in Amerika
is de AM afstemstap 10 kHz.
Om de AM afstemstap van 10 kHz naar
9 kHz te veranderen, handelt u als volgt:
1. Druk op toets AFSTEMMING OMLAAG en
dan op de toets AAN/UIT om de radio in
te schakelen, de afstemstap zal

NL

veranderen naar 9 kHz in de AM band.
Om de AM afstemstap van 9 kHz naar
10 kHz te veranderen, handelt u als volgt:
1. Druk op de toets AFSTEMMING
OMHOOG en dan op de toets AAN/UIT
om de radio in te schakelen, de
afstemstap zal veranderen naar 10 kHz in
de AM band.

42

Schakelaar DBB ( Lage tonen
versterking)
Druk op toets DBB om de Lage tonen
versterking in te schakelen zodat sterke lage
tonen worden weergegeven, in het display
verschijnt het DBB symbool. Wanneer nog
een keer op de toets wordt gedrukt, zal de
functie DBB worden uitgeschakeld.
Opmerking:
Wij raden U aan de DBB functie alleen bij
gebruik van oortelefoons in te schakelen.
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Specificatie
VOEDING:
2 x AAA (UM-4) (R03) batterijen
UITGANGSVERMOGEN:
100 mW (10% T.H.D. 1 kHz)
Connector voor oortelefoons:
3.5 mm dia stereo 32 ohm

NL

Frequentiebereik:
FM
87.50 - 108 MHz
AM (MG)
522 - 1629 kHz (DT-210/L)
520 - 1710 kHz (DT-210V)
LG
153 - 279 kHz (DT-210L)
TV kanaal 2 - 13
(DT-210V)
Levensduur van de batterij :
Bij benadering 24 uur ( via luidspreker ) bij
gebruik van Alkaline batterij
Bij benadering 32 uur ( via oortelefoons ) bij
gebruik van Alkaline batterij
De fabrikant behoudt zich het recht voor
ontwerp en specificatie zonder voorafgaande
mededeling te veranderen.
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