DT-F1/DT-F1V

NL
Revision 1

Plaats van de bedieningsorganen
1

Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV
golfbereikschakelaar op DT-F1V)

2

Keuzetoets zendergeheugenplaats en
opslaggebied

3

Voorinsteltoets

4

Keuzeschakelaar DX/Lokaal

5

Batterijvak

6

Keuzeschakelaar Stereo/mono/DBB

7

Aansluitconnector oortelefoon

8

Neklus

9

Volumeregeling

10

Vergrendelschakelaar

11

Afstemming OMHOOG/OMLAAG

12

Display

13

Afstandsbediening voor Voorkeuzeplaats
omhoog en Spanning AAN/UIT (bevindt
zich op de meegeleverde oortelefoons)

14

41

Toets RESET

Display
A DBB

Indicator (Dynamische Lagetonen

Versterker )
B

Stereo indicator

C

Frequentie display

D Vergrendelindicator
E Indicator
F

vooringestelde geheugenplaats

Voorinsteltoets

G Toets

automatische voorinstelling

H Opslaggebied
I

NL

Indicator lage batterijspanning
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Batterijen
Open het deksel van het batterijvak dat zich
aan de achterkant van het apparaat bevindt
door het in de richting van de markering te
schuiven. Plaats een batterij grootte AA
(UM-4) in het batterijvak. Verzeker u ervan dat
de batterij is geplaatst volgens de afbeelding
naast de batterij indicator.
Opmerking:
De batterij dient te worden vervangen wanneer
de indicator voor lage batterijspanning
in
het display verschijnt.
Verzeker u er tijdens het vervangen van de
batterij van dat de radio is uitgeschakeld en
de vergrendelschakelaar in de
vergrendelpositie staat, dit zal verlies van de
in het voorinstelgeheugen opgeslagen
gegevens tijdens vervangen van de batterij
voorkomen. Het vervangen van de batterij
dient binnen een minuut te worden voltooid
om verlies van opgeslagen zenders in het
voorinstelgeheugen te voorkomen.
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Bijlage

NL

Let op, belangrijk:
Het “batterij leeg”-symbool
verschijnt
om u te waarschuwen dat u binnenkort de
batterijen moet vervangen. Als het symbool
verschijnt kan de radio nog wel 6-10 uur of
langer doorspelen, afhankelijk van het type
batterijen dat u gebruikt. U hoeft de
batterijen pas te vervangen als het
symbool
begint te knipperen.
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Wanneer de radio gedurende langere tijd niet
zal worden gebruikt, zet dan de
vergrendelschakelaar in de vergrendelstand,
dit zal stroomgebruik uit de batterijen tijdens
opslag verminderen.

Vergrendelschakelaar
De vergrendelschakelaar wordt gebruikt om
onbedoelde bediening te voorkomen.
Zet de vergrendelschakelaar aan de
rechterkant van uw radio in de
NL
vergrendelstand. De toets AAN/UIT en alle
andere toetsen worden onwerkzaam, dit zal
bediening per ongeluk voorkomen wanneer de
radio in een koffer of reistas wordt gestopt.
Om bediening per ongeluk van de
bedieningsorganen te voorkomen wanneer de
radio is ingeschakeld, zet u de
vergrendelschakelaar in de vergrendelstand,
het
symbool zal in het display
verschijnen. Schuif, om de
vergrendelschakelaar te ontgrendelen, de
vergrendelschakelaar omlaag naar de
(ontgrendel) positie, het
symbool zal uit
het display verdwijnen.
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Oortelefoons
Steek de stekker van de meegeleverde
oortelefoons in de aansluitconnector voor
hoofdtelefoon die zich aan de bovenkant van
de radio bevindt.

Antenne
Het snoer van de oortelefoons naar de radio
werkt ook als een FM ANTENNE wanneer
het in de aansluitconnector voor
hoofdtelefoon wordt gestoken. Het snoer
dient zo ver mogelijk te worden uitgestrekt
om de ontvangst te verbeteren.

Bediening van de radio
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Toets automatische voorinstelling
Wanneer de batterij voor de eerste keer in
het batterijvak wordt geplaatst, met
oortelefoons aangesloten, zal de radio snel
en automatisch al uw geheugenplaatsen
vullen, gebaseerd op de signaalsterkte van de
ontvangen zenders, in het display knippert de
aanduiding AUTO PRESET. Deze functie is,
naast het algemene gemak dat hij biedt, in
het bijzonder nuttig voor de reiziger, die

NL

automatisch alle lokale zenders in een
vreemde stad waar hij naar toe is gereisd,
kan vinden. De radio zal automatisch
uitschakelen nadat de automatische
voorinstelling is voltooid. Tot 9 zenders
kunnen worden opgeslagen in
opslaggebied 1.
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U kunt ook de automatische voorinstelling op
elk ogenblik laten uitvoeren wanneer de radio
is ingeschakeld door tegelijkertijd gedurende
meer dan 2.5 seconden indrukken van de
toetsen Afstemming omhoog/Omlaag.
Opmerking:
Uitvoeren van de automatische
voorinstellingsfunctie zal alle eerdere
zenderinformatie die in het
voorinstelgeheugen was opgeslagen,
overschrijven.

Inschakelen van de radio
Schakel de radio in door de toets AAN/UIT
gedurende meer dan 0.7 seconde in te
drukken. Of druk langer dan 1.5 seconde op
de toets voor afstandsbediening op de
meegeleverde oortelefoons om de radio aan
te zetten.
Opmerking:
voor DT-F1V Noord- Amerika: selecteer na
inschakelen van de radio de FM of TV band
door opnieuw korter dan 0.7 seconde op de
toets AAN/UIT te drukken; wanneer de toets
AAN/UIT langer dan 0.7 seconde wordt
ingedrukt, wordt de radio weer uitgeschakeld.
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Uitschakelen van de radio
Schakel de radio uit door langer dan 0.7
seconde op de toets AAN/UIT te drukken
wanneer radio aan is of druk langer dan 1.5
seconde op de afstandsbedieningsknop op
de oortelefoons om de radio uit te schakelen.

Aftastafstemming
Schakel de radio in, druk op de toets
Afstemming omhoog of Afstemming omlaag NL
en houd deze langer dan een halve seconde
ingedrukt en laat dan de toets los om te
beginnen met aftastafstemming. De radio zal
automatisch gaan zoeken en zal stoppen
wanneer een zender is gevonden.
Druk op de toets Afstemming omhoog of
Afstemming omlaag en houd deze langer dan
een halve seconde ingedrukt om de
aftastafstemming voort te zetten.
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Afstemming met de hand
Schakel de radio in door de toets AAN/UIT
gedurende meer dan 0.7 seconde in te
drukken. De gewenste zender kan worden
geselecteerd door herhaald indrukken van de
toets Afstemming omhoog of Afstemming
omlaag totdat de zender van uw keuze is
bereikt.

Opslaan van zenders in het
zendergeheugen
Er zijn in elk van beide opslaggebieden 1 en
2 van deze radio 9 geheugenplaatsen voor
voorkeuzezenders (zoals pagina 1 en pagina
2 bij sommige autoradio’s), in totaal 18
geheugenplaatsen.
Zet de radio aan, stem af op de gewenste
zender met behulp van automatisch of met
de hand afstemmen zoals dat in het
voorgaande is beschreven. Druk op de toets
MEMORY (AREA/M.) 2 , in het display
knippert de voorkeuzeaanduiding, druk op
VOORINSTELTOETS 3 om de
geheugenpositie te selecteren en druk
opnieuw op AREA/M om de programmering
te voltooien.
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Druk langer dan 3 seconden op de toets
AREA/M om van opslaggebied 1 naar
opslaggebied 2 of vice versa te wisselen,
in het display knippert de veranderde
AREA-aanduiding, druk nog 2 seconden op
de toets totdat het knipperen stopt.
Het opslaggebied is nu veranderd (van gebied
1 naar gebied 2 of vice versa).

Oproepen van voorkeuzezenders
NL
Zet de radio aan, druk op de
VOORINSTELTOETS om de gewenste
voorkeuzezender te selecteren. Verander van
opslaggebied op dezelfde wijze als hierboven
beschreven voor opslaan van zenders in het
zendergeheugen.
De voorkeuzezenders kunnen ook worden
opgeroepen door korter dan 1.5 seconde
indrukken van de toets voor
afstandsbediening op de meegeleverde
oortelefoons. (Opmerking: wanneer de toets
voor afstandsbediening langer dan 1.5
seconde wordt ingedrukt, wordt de radio
uitgeschakeld).
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Schakelaar Mono/Stereo/DBB
(Dynamische Lage tonen
Versterking)
Wanneer de zender die wordt ontvangen
zwak is, kan enige ruis hoorbaar zijn, schakel
de MONO mode in om de ruis te
verminderen; de stereo indicator zal uit het
display verdwijnen.
Wanneer de schakelaar in de stand DBB
wordt gezet, worden de lage tonen versterkt,
het display toont DBB en STEREO. Echter
zijn zowel het geluid van AM (MG) en TV
(alleen DT-F1V) mono, het display zal geen
STEREO tonen.

Automatische uitschakeling
Teneinde de batterij te sparen, is de radio zo
ontworpen dat hij automatisch na 90 minuten
gebruik uitschakelt. Langer dan 10 seconden
losnemen van de oortelefoons uit de
aansluitconnector voor oortelefoons zal
eveneens het apparaat automatisch
uitschakelen.
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Schakelaar DX/Lokaal
Wanneer u naar een sterke zender luistert en
het signaal is enigszins vervormd, zet dan
voor de beste ontvangst de schakelaar in de
stand LOCAL (LOKAAL). Zet, voor normale of
zwakke zenders, de schakelaar in de stand
DX voor maximale gevoeligheid.

Toets RESET
Wanneer de radio niet juist werkt, of
NL
sommige cijfers in het display ontbreken of
incompleet zijn, voer dan de volgende
procedures uit.
1. Schakel de radio uit en verwijder de
batterijen.
2. Druk met behulp van een geschikt
voorwerp (het uiteinde van een
paperclip), de toets Reset die zich op de
onderkant van uw radio bevindt ten
minste 5 seconden in, hierdoor zal de
microprocessor worden gereset en
zullen alle zenders die in het geheugen
zijn opgeslagen, worden gewist.
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Specificaties
Batterij:

1 x AAA (LR03,UM-4 )

Levensduur batterij:
ongeveer 30 uur bij gebruik van alkaline
batterijen
Frequentiebereik:
FM 87.5 - 108 MHz
TV kanalen 2-13 (alleen DT-F1V)
Uitgangsvermogen:

0.5 mW

Aansluitconnector oortelefoon:
3.5 mm dia (stereo)
De fabrikant behoudt zich het recht voor
ontwerp en specificatie zonder voorafgaande
mededeling te veranderen.
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