WR-2A
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Revision 1

Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte
produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker
niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is
breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen
en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw
veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past
moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het
verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker,
het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
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11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant
zijn gespecificeerd.

12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak
of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met
het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt,
het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te
voorkomen.
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13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens
onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd,
bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof
is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn
gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico
van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding
staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met
vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Overmatige geluidsdruk op oor- en hoofdtelefoon kan het gehoor
beschadigen. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot
hogere spanningssignalen op de oordopjes en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en eenvoudig
bereikt kunnen worden in geval van nood. Haal de stekker uit het
stopcontact om de radio los te koppelen van het lichtnet.
20. Als de stekker of een koppelstuk wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, dan moet deze eenvoudig bereikbaar blijven.
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Bedieningselementen
Luidspreker
2 Light
3 Band
4 LCD-display
5 Knoppen voorkeurszenders
6 Power On / Off / Sleep
7 Afstemknop
8 Volume- / toonregeling
9 IR-sensor
10 Menu
11 Mono
12 Radioalarm
13 Buzzeralarm
14 Nap
15 Info
16 Hoofdtelefoonaansluiting
17 Aansluiting netsnoer
18 12V DC-ingang (ideaal voor voertuigen / boten)
19 REC UITGANG
20 AUX INGANG
21 Externe / Interne antenneschakelaar
22 Externe FM-antenneaansluiting (F-type)
23 Externe AM-antenneaansluiting (alleen Amerikaanse versie)
1
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Afstandsbediening
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
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Power On / Off / Sleep
Nap
Select
Info
Voorkeurszenders
Mute
Light
Tuning up / down
Toonregeling
Volumeregeling
Menu
Radio alarm
Buzzer alarm
Band

Icoontjes op het display
A
B
C
D
E
F
G
H

Weergave frequentie / tijd / zender
Radio- / zoemeralarm-indicator
Zomertijd (DST)
Slaap- / Snooze-status
RDS-indicator
Stereo-indicator
Voorkeurszender
Aux in-demping
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Functies van de afstandsbediening
Veel functies van de WR-2 radio kunnen worden bediend met
behulp van de afstandsbediening. Bepaalde operaties vereisen
een langere druk op de knop.
Houd in dit geval uw vinger voor 2-3 seconden op de afstandsbediening,
tot het radiodisplay toont dat het commando is geaccepteerd.
Haal vóór het eerste gebruik het kleine, transparante folie van
de batterijhouder om de batterij te activeren.
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Vervangen van de batterij in de afstandsbediening
1. Open de batterijhouder door de
houder naar buiten te trekken in de
getoonde richting.
2. Verwijder de batterij uit de houder.
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3. Vervang de batterij (CR2025 of
equivalent) en zorg ervoor dat de
positieve kant naar u toe is gericht en
de houder zoals getoond is geplaatst.
4. Plaats de batterijhouder terug.
BELANGRIJK:
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte,
zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp
batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden
gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door
verbranding.

Waarschuwing

HOUD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
[De afstandsbediening die is meegeleverd met] Dit product
bevat een knoopcel batterij. Het inslikken van deze batterij kan
serieuze verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Ernstige
brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
Houd batterijen buiten bereik van kleine kinderen. Knoopcel
batterijen kunnen per ongeluk worden ingeslikt, deze batterijen
kunnen schadelijke stoffen lekken en chemische brandwonden,
perforatie van zacht weefsel en in ernstige gevallen de dood tot
gevolg hebben. Knoopcel batterijen moeten onmiddellijk worden
verwijderen als ze zijn ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp
in als u of uw dokter vermoed dat een batterij is ingenomen.
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Uw radio van stroom voorzien
Gebruik met netstroom
Zorg er voordat u het netsnoer in de radio steekt voor dat de
spanning van het lichtnet juist is. Steek de stekker aan het uiteinde
van het meegeleverde netsnoer in de aansluiting voor het netsnoer
op de achterkant van de radio.
Gebruik met batterijstroom
De radio kan bij gebruik buitenshuis van stroom worden voorzien door
gebruik te maken van de 12V DC-ingang. U kunt een DC-voeding
(bijvoorbeeld, de voeding van voertuigen of boten) op deze ingang
aansluiten. Een netadapter met 1 ampère en positieve polariteit op de
middelste pin kan de radio binnenshuis ook van stroom voorzien.

De radio voor het eerst gebruiken
1. Plaats uw wekkerradio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de adapter in de aansluiting voor netstroom
op de achterkant van uw radio.

De klok handmatig instellen
1. Druk op Menu, het display toont de melding ‘CLOCK SET’.
2. Druk op de Afstemknop om het instellen van de klok te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen en
druk op de knop om de instelling te bevestigen. Het minuutcijfer
zal nu knipperen.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten in te
stellen en druk ter bevestiging op de afstemknop. Het instellen
van de tijd is nu voltooid.
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De klok automatisch instellen
a. Radio data system (RDS)
Als u de tijd instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal de tijd
elke keer dat uw radio afstemt op een zender die gebruik maakt
van RDS- en CT-signalen worden gesynchroniseerd.
1. Houd Menu ingedrukt als u afstemt op een zender die
RDS-gegevens uitzendt.
2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool
op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot RDS CT (of ‘RBDS CT’ in de VS)
op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling
te bevestigen. De klok van de radio wordt automatisch ingesteld
aan de hand van de ontvangen RDS-gegevens.
4. Wanneer deze actie is voltooid, dan kunt u de radio in de
standbymodus zetten, het RDS-icoontje
zal op het LCD-display
verschijnen. Dit geeft aan dat de klok is ingesteld met behulp
van RDS-gegevens. De RDS-tijd is 24 uur geldig vanaf het
moment dat er gesynchroniseerd is met RDS CT.
Opmerking:
De RDS-dienst is alleen beschikbaar in Europa (inclusief het
Verenigd Koninkrijk) en een deel van Noord Amerika en een aantal
Aziatische landen.
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b. H a n d m a t i g ( a l s u g e e n g e b r u i k w i l t m a k e n v a n d e
gesynchroniseerde tijd met RDS CT)
Als u de instelling van de klok instelt op handmatig instellen, dan
zal de functie voor het instellen met Radio Data System (RDS)
worden uitgeschakeld.
1. Druk op Menu.
2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool
aan de linkerkant
van het display verschijnt, druk daarna op de Afstemknop om de
instelling te openen. Draai aan de Afstemknop tot ‘MANUAL’ op
het display verschijnt en druk daarna op de Afstemknop om de
instelling te selecteren.
3. Volg daarna de stappen die zijn beschreven in de paragraaf ‘De
klok handmatig instellen’ om de tijd handmatig in te stellen.

Het klokformaat veranderen (12/24 uur)
1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘CLOCK 12H’ is geselecteerd op
het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste klokformaat te
selecteren (12/24 uur). Druk ter bevestiging van de instelling op
de Afstemknop.
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Datum instellen
1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘DATE SET’ is geselecteerd op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar te selecteren en
druk op de knop om de instelling te bevestigen.
4. Het maandcijfer knippert op het display. Draai aan de Afstemknop
om de gewenste maand te selecteren en druk ter bevestiging
van de instelling op de knop.
5. De datum knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om
de gewenste datum te selecteren en druk op de knop om de
instelling te bevestigen. Het instellen van de datum is nu voltooid.

Het datumformaat veranderen
1. Druk op Menu om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot het datumformaat (bijv. May 17 FR)
is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de
instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te
selecteren. Druk ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.
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D.S.T (Zomertijd)
1. Druk op Menu om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot‘DST OFF’ op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop en selecteer ‘+1H’ (zomertijd geactiveerd)
of ‘OFF’. Druk daarna op de Afstemknop om de instelling te
bevestigen.

Het instellen van de antenne voor FM-ontvangst
De radio is uitgerust met een ingebouwde AM/FM-antenne en een
externe antenne.
Als u de interne FM-antenne wilt gebruiken, zorg er dan voor dat
u de externe/interne antenneschakelaar op de achterkant van de
radio in de stand interne antenne (d.w.z. INT. FM ANTENNA) heeft
gezet. U kunt de FM-ontvangst verbeteren door de externe antenne
te gebruiken. Er kunnen twee soorten antennes worden gebruikt. U
kunt de meegeleverde FM-draadantenne in de antenne-aansluiting
(F-Type) steken en de draad in de juiste richting plaatsen voor de
beste ontvangst.
U kunt ook een 75 ohm coaxkabel van de buitenantenne
aansluiten op de aansluiting. Zorg ervoor dat de externe/interne
antenneschakelaar in de positie externe antenne staat als u gebruik
wilt maken van de draadantenne of buitenantenne. Het is mogelijk
dat u in sommige Europese landen de meegeleverde adapter voor
de antenne-aansluiting moet aansluiten op de buitenantenne.
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Het instellen van de antenne voor AM-ontvangst
De radio is uitgerust met een ingebouwde AM-antenne die normaal
gesproken goed genoeg is voor het luisteren naar AM-zenders. U
kunt de AM-ontvangst verbeteren door een AM-buitenantenne aan
te sluiten op de externe antenne-aansluiting voor AM (alleen met
Amerikaanse versie).

Uw radio bedienen
Uw radio beschikt over drie afstemmethodes- afstemmen met
scan, handmatig afstemmen en afstemmen met voorkeurszenders.
A. Handmatig afstemmen
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de AM- (MW) of FM-band te
selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop om de frequentie te veranderen.
B. Afstemmen met scan
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband door herhaaldelijk op Band te
drukken.
3. Houd de Afstemknop ingedrukt, uw radio voert de scan op de
geselecteerde golfband uit en stopt automatisch wanneer er een
zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
4. Stel het volume en de tonen naar wens in met behulp van de
volume- en toonregeling (het instellen van het volume en de
tonen wordt later in deze handleiding beschreven).
5. Druk op Power om de radio uit te schakelen.
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C. Voorkeurszenders programmeren en oproepen
Voorkeurszenders programmeren:
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de AM- (MW) of FM-band te
selecteren.
3. Volg de hierboven beschreven stappen om af te stemmen op de
zender die u wilt opslaan als voorkeurszender.
4. Er zijn 5 knoppen voor voorkeurszenders, van 1 tot 5. Houd een
van de knoppen van de voorkeurszenders ingedrukt tot er een
pieptoon klinkt, de frequentie van de zender wordt nu opgeslagen
onder de gekozen voorkeurszender.
5. Herhaal de procedure voor de resterende voorkeurszenders. Uw
radio heeft voor zowel AM als FM 5 voorkeurszenders.
6. De voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de
bovenstaande stappen te volgen.
Voorkeurszenders oproepen:
1. Druk op Band om de AM- of FM-band te selecteren.
2. Druk op een van de knoppen van de voorkeurszenders (1 tot 5),
het nummer van de voorkeurszender en de frequentie verschijnen
op het display.
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De toename per afstemstap instellen
1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM xxkHz of AM xxkHz op het
display verschijnt. Druk daarna op de knop om de instelling voor
de toename per afstemstap te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om 50kHz/100kHz voor FM-radio of
9kHz/10kHz voor AM-radio te selecteren. Druk daarna ter
bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

Volume - en toonregeling
1. Draai aan de Volumeknop om het gewenste volumeniveau in te
stellen, het display toont het volumeniveau (het maximale niveau
is 30)
2. Druk één keer op de Volumeregeling om het instellen van de
treble te openen. Draai aan de knop tot het gewenste trebleniveau
is bereikt.
3. Druk twee keer op de Volumeregeling om het instellen van de
bass te openen. Draai aan de knop tot het gewenste bassniveau
is bereikt.

FM Stereo / Mono
1. Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan
er wat ruis hoorbaar zijn. Deze ruis kan worden verminderd door
op Mono te drukken, het stereo-icoontje verdwijnt van het display.
2. Druk nogmaals op Mono om terug te keren naar de stereo-modus.
Opmerking: FM-stereo is alleen beschikbaar bij het gebruik van
een hoofdtelefoon.
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Weergavemodi - FM
Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de FM-modus.
1. Druk herhaaldelijk op Info om de RDS-informatie van de huidige
zender te bekijken.
a. Zendernaam
b. Zendertype
c. Radiotekst
d. Jaar / Dag
e. Datum / Dag
f . Tijd
g. Frequentie

Toont de naam van de huidige zender.
Toont het zendersoort van de huidige
zender, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc.
To o n t r a d i o t e k s t b e r i c h t e n , z o a l s
nieuwsitems etc.
Toont het jaar en dag van de week volgens
de datuminstelling van uw radio.
Toont de datum en dag van de week
volgens de datuminstelling van uw radio.
Toont de tijd volgens de tijdinstelling van
uw radio.
Toont de FM-frequentie van de zender die
beluisterd wordt.

Als er geen RDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het signaal te
zwak is), dan zal de radio alleen de FM-frequentie tonen.
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Instellen alarm
Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden
ingesteld om u te wekken met AM/FM radio of zoemeralarm.
De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in
standbymodus staat of tijdens het afspelen. Als het alarmlampje is
ingeschakeld, dan betekent dit dat het aangegeven alarm binnen
24 uur actief zal zijn. Zorg ervoor dat de klok juist is ingesteld
voordat u de alarmen instelt.
Opmerking:
U kunt alleen een alarm instellen wanneer het instellen van de klok
is voltooid. Het alarm kan worden bediend wanneer de radio aan of
uit staat. Het instellen met behulp van de afstandsbediening werkt
hetzelfde.
a. Wekken met radioalarm
1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld.
Om de alarminstelling te openen, houd de knop van het radioalarm
(
) ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
2. De uurinstelling begint te knipperen. Draai aan de Afstemknop
om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna ter
bevestiging op de Afstemknop. Draai aan de Afstemknop om de
gewenste alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging
op de Afstemknop.
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3. Het display toont daarna de frequentie-options voor het alarm.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en
druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
De radio beschikt over de volgende alarmopties:
ONCE –het alarm zal eenmaal klinken
DAILY –het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAY –het alarm zal alleen klinken op weekdagen
WEEKEND –het alarm zal alleen in de weekenden klinken
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype te selecteren
en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Het alarm kan worden ingesteld op FM of AM. Als er een alarmtype
is geselecteerd, dan zal de radiofrequentie op het display beginnen
te knipperen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste
radiofrequentie in te stellen of druk op een van de knoppen voor
voorkeurszenders om de bijbehorende zender te selecteren voor
het radioalarm. Druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmvolume te
selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor een actief alarm
(
) wordt op het display getoond.
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b. Wekken met zoemeralarm
1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld.
Om de alarminstelling te openen, houd de knop van het
zoemeralarm (
) ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
2. De uurinstelling begint te knipperen. Draai aan de Afstemknop
om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna ter
bevestiging op de Afstemknop. Draai aan de Afstemknop om de
gewenste alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging
op de Afstemknop.
3. Het display toont daarna de frequentie-options voor het alarm.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en
druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
De radio beschikt over de volgende alarmopties:
ONCE –het alarm zal eenmaal klinken
DAILY –het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAY –het alarm zal alleen klinken op weekdagen
WEEKEND –het alarm zal alleen in de weekenden klinken
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmvolume te
selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor een actief alarm
(
) wordt getoond op het display.
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Als het alarm klinkt
Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en
geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de
geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en
daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij het
selecteren van een ander soort radioalarm op de geselecteerde tijd
tot 60 minuten non-stop klinken.
Als het radioalarm wordt geactiveerd, dan zal het alarm gebruik
maken van het Humane Waking System. Het alarm zal het volume
in dit geval met stappen van 0,5 verhoogd worden, vanaf 0 tot het
door u ingestelde volume.
Druk om een alarm dat klinkt te deactiveren op Power.

Alarminstelling uitschakelen / annuleren
Houd, voordat het alarm klinkt, de knop van het alarm dat u
wilt uitschakelen/annuleren ingedrukt om de alarminstelling te
annuleren.
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Snooze
1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Power,
om het alarm voor vijf minuten te dempen. Het icoontje “
“
verschijnt op het display.
2. Druk op Menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen en
de tijd dat een alarm wordt gedempt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “SNOOZE X” wordt getoond op het
display en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te
openen. Draai aan de Afstemknop om de tijd dat het alarm gedempt
wordt in te stellen. U kunt de demptijd van de snooze-functie
instellen op 5, 10, 15 en 20 minuten. Druk ter bevestiging van de
instelling op de Afstemknop.
4. Druk op Power om een alarm uit te schakelen terwijl het gedempt is.

Slaaptimer – radio automatisch uitschakelen
Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen
nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan
worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
1. Houd Standby ingedrukt om de instelling voor de slaaptimer te
openen. De tekst “SLEEP XX” wordt getoond op het display.
Het display toont de beschikbare slaaptijden in de volgorde
60-45-30-15-120-90-60. Laat de knop los als de gewenste
slaaptijd wordt getoond op het display. De instelling wordt
opgeslagen en het symbool.
verschijnt op het display.
2. Als u de slaaptimer wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde
tijd is verstreken, druk dan op Standby om de radio handmatig
uit te schakelen. Het
symbool wordt niet langer getoond op
het display.
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Achtergrondverlichting display
Druk om de verlichting van het display in te schakelen op Light ( ).
U kunt door op Light te drukken ook de helderheid van het display
instellen of de verlichting volledig uitschakelen.

Nap-timer
1. Druk op Nap timer om de menu-instellingen te openen. Blijf Nap
timer ingedrukt houden om de opties op het display te tonen, van
5 tot 120 minuten. Laat de knop los wanneer de gewenste
instelling van de nap-timer op het display verschijnt. De instelling
wordt opgeslagen en het LCD gaat terug naar de normale weergave.
Na 10 seconden zal het display het aftellen van de nap-timer
tonen.
2. Druk op Power om een actieve nap-timer te annuleren. Als er op
een willekeurige andere toets wordt gedrukt, dan zal de snoozefunctie worden geactiveerd. Als u de functie wilt annuleren terwijl
het aftellen nog actief is, ga dan naar het instellingenmenu van
de nap-timer en selecteer ‘OFF’.

Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient
alleen ter informatie.
1. Druk op Menu om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “VER XX” op het display verschijnt.
Dit is de softwareversie van uw radio.
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Loudness
U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties
krijgen door het instellen van de Loudness-functie.
1. Druk op Menu om de menu-instellingen te openen.
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2. Draai aan de Afstemknop tot ‘LOUD ON of OFF’ op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. D r a a i a a n d e A f s t e m k n o p o m O N t e s e l e c t e r e n e n d e
loudness-functie in te schakelen en druk vervolgens op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF om de loudness-functie uit te schakelen en druk
daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

AUX INGANG
De aux ingang op de achterkant van de radio maakt het mogelijk
om een extern apparaat, bijvoorbeeld CD-speler, op de radio aan te
sluiten. Zo kan muziek van het externe apparaat via de versterker
in de radio worden afgespeeld.
Wanneer u een stekker in de AUX INGANG steekt, dan zal dit
niet automatisch het geluid van de radio dempen, maar u moet
herhaaldelijk op Band drukken tot het display de melding ‘AUX IN’
toont.
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Demping van AUX IN-signaal
Deze functie kan worden gebruikt om het ingangssignaal te
dempen, bijvoorbeeld wanneer het signaal van een extern apparaat
te sterk is.
Opmerking: de afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor
deze functie.
1. Druk op Band om de Aux in-modus te selecteren.
2. Druk op Menu om de instellingenlijst te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “ATT ON” wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de demping in of uit te schakelen.
Als ‘ON’ is geselecteerd, dan zal het display het ATT-symbool
tonen. Dit symbool geeft aan dat het ingangssignaal wordt
gedempt.

REC UITGANG
De rec uitgang zit op de achterkant van uw radio en op deze
uitgang kan een taperecorder/mini disc-speler of Hi-Fi systeem
worden aangesloten. Het volume van het uitgangssignaal wordt
niet beïnvloed door de volumeregeling.
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Gebruik met hoofdtelefoon
Wanneer u gebruik wilt maken van de hoofdtelefoonuitgang op de
radio, dan moet u ervoor zorgen dat de hoofdtelefoon over een
3,5 mm stekker beschikt. Steek de stekker van de hoofdtelefoon
in de aansluiting op de voorkant van de radio. Als de stekker van
de hoofdtelefoon op de aansluiting wordt aangesloten, dan zal de
luidspreker automatisch worden gedempt.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons of hoofdtelefoons kan
leiden tot gehoorbeschadiging.

Het geluid uitschakelen (mute)
Druk op MUTE op de afstandsbediening om het geluid uit te
schakelen (mute).
Druk nogmaals op MUTE of power on/off of de volumeregeling om
het geluid weer in te schakelen (unmute)
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Fabrieksreset
Als uw radio niet correct werkt, als er karakters of cijfers ontbreken
op het display of als u gewoon de originele fabrieksinstellingen wilt
herstellen, voer dan de volgende procedure uit.
1. Druk op Menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “FACTORY RESET” wordt getoond
op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de afstemknop om ‘YES’ te selecteren en druk daarna
op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Er wordt een
volledige reset uitgevoerd.
De zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. Alarmen
worden geannuleerd en de instellingen van de timer en slaaptimer
worden ingesteld op hun standaardwaarden.

De radio resetten
Als uw radio niet correct werkt of als er karakters of cijfers
ontbreken op het display, voer dan de volgende procedure uit.
1. Schakel de radio uit.
2. Gebruik een geschikt voorwerp (bijv. paperclip) en druk ten
minste 2 seconden op de RESET-knop op de onderkant van uw
radio. Dit zal de tijd van de microprocessor en alle zenders die
zijn opgeslagen in het geheugen wissen.
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Specificaties
Voeding:
AC 120V/60Hz/24W (Amerikaanse versie)
AC 230V/50Hz 24W (Europese versie)
NL

Frequentiebereik:
FM 87,50 – 108 MHz
AM 520 – 1710 kHz (10 kHz versie) of
MW 522 – 1710 kHz (9 kHz versie)
Intern antennesysteem:
Ingebouwde AM-ferrietantenne
Ingebouwde FM-draadantenne
Externe antenneaansluiting:
AM-antenneaansluiting (alleen Amerikaanse versie)
FM-antenneaansluiting (F-type)
Vermogen
7 W 10% T.H.D.@100 Hz
Hoofdtelefoonaansluiting
3,5 mm diameter stereoaansluiting
Vermogen 1mW+1mW (load 32 ohm)
Aux-ingang
3.5 mm diameter stereoaansluiting.
Ingangsgevoeligheid: In 280 mVrms, Uitvoer 7W @ 100 Hz
Ingangsimpedantie: 47 Kohm
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REC-uitgang
Uitgangsimpedantie: 22Kohm
DC IN
12V/1A middelste pin positief (operationele spanning 9-14V)
Accessoires
FM-draadantenne (F-type)
Netsnoer
F-PAL aansluitingsadapter (alleen Europese versie)
Afmetingen: BxHxD in mm: 240x115x183.
Gewicht: 2,6 kg

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
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Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van
dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische
producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk
afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente
of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten, AEEA)

