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AM/FM bandschakelaar

2

Noodsignaal

3

Dynamovoeding

4

Aanduiding AM/FM

5

Afstem-controlelampje

6

Oplaad-controlelampje

7

Verlichtingsknop

8

Afstemschaal

9

Afstemwijzer

10

Verlichtingslamp

11

Afstemdraaiknop

12

Aan/uit- en volumeknop

13

Riemhouder

14

Hoofdtelefoonaansluiting

15

Gelijkstroomaansluiting voor wisselstroomadapter

16

Batterij/Dynamo-schakelaar

17

Batterijvakje

18

Uittrekbare antenne

Stroomvoorziening
1. Gebruik op batterijen
a. Open het batterijvakje door op de markering te drukken
en het deksel te openen.
b. Haal de oude batterijen eruit door de eerste er met uw
wijsvinger uit te trekken. Haal vervolgens de tweede
batterij eruit.
c. Als u de nieuwe batterijen plaatst (2x1,5V, type UM-3,
AA of LR6), moet u de juiste polariteit in acht nemen.
Let op:
Haal de batterijen eruit als u weet dat het apparaat
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gedurende een langere tijd niet zal worden gebruikt.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van lege batterijen.
Opmerkingen met betrekking tot het milieu:
Batterijen, ook die batterijen die geen zware metalen
bevatten, mogen niet met het huishoudelijk afval worden
weggegooid. Ruim de lege batterijen op een manier op die
niet schadelijk is voor het milieu. Onderzoek wat de wettelijke
voorschriften zijn in uw gebied.
2. Gebruik op netvoeding (met 3V/200mA netvoedingsadapter,
positieve centrale pool)
a. steek de netvoedingsadapter (niet bij de levering
inbegrepen) in de gelijkstroomaansluiting (diameter van
2,5 mm) aan de linkerkant van het apparaat.
b. De batterijen in het vakje zijn dan uitgeschakeld.
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Let op:
bij gebruik op netvoeding kunt u de standaard batterij of
oplaadbare batterij niet opladen.
3. Dynamovoeding
Let op:
U kunt de radio via de Dynamo-voeding opladen met de
batterijschakelaar in de stand batterij of dynamo.
Het opladen met behulp van de dynamo geldt voor de
ingebouwde dynamobatterij en niet voor de batterij in het
batterijvakje.
a. haal de hendel voor Dynamo-voeding uit de ruststand.
b. draai de Dynamo-hendel rechtsom of linksom rond met
een snelheid van 120 omwentelingen per minuut,
tot het oplaad-controlelampje gaat branden om aan te
geven dat er wordt opgeladen.
c. Onder normale luisteromstandigheden kan er na één
minuut opladen ca. 30 minuten naar de radio worden
geluisterd. (AM-band en gebruik van de luidspreker)
d. Als het opladen gereed is moet de hendel weer in de
ruststand worden gezet.
e. Bij het opladen met de dynamo maakt het niet uit of
de radio aan of uit staat.
f. Zorg ervoor dat de uittrekbare antenne in de ruststand
staat voordat u met de dynamohendel gaat draaien.
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Let op:
Wanneer de wisselstroomadapter is aangesloten op de
gelijkstroomaansluiting, kan er niet met de dynamo worden
opgeladen.
Let op:
De speciale ingebouwde oplaadbare batterij kan 300-500
keer met de dynamo worden opgeladen, daarom adviseren
wij u de radio zoveel mogelijk van stroom te voorzien
via een standaard batterij of de wisselstroomadapter
(niet bij de levering inbegrepen).
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Bediening van de radio
1. Zet de voeding op de stand Batterij (zorg ervoor dat de
batterijen erin zitten en vermogen hebben) of Dynamo met
behulp van de batterij/dynamo-schakelaar.
2. Zet de radio aan met de aan/uit-knop (tevens volume).
3. Selecteer de gewenste radioband (AM of FM).
4. Voor ontvangst van FM-zenders, moet u de antenne
uittrekken en zodanig richten dat u het beste signaal
ontvangt. In het geval van AM-zenders moet u de antenne
richten door de radio te draaien voor het beste ontvangst
en moet u proberen te voorkomen dat de radio wordt
gestoord door computers, elektronische apparaten, etc.
5. Stel het volume in met de volumedraaiknop.
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Luisteren via de hoofdtelefoon
Steek de stekker van de hoofdtelefoon (3,5 mm, stereo) in de
hoofdtelefoonaansluiting aan de linkerkant van het apparaat.
De luidsprekers worden dan automatisch uitgeschakeld.

Waterbestendigheid
De radio is bedoeld als een waterbestendig apparaat
geen waterdicht apparaat, zorg er dus voor dat de
rubberen afdichtingen op de hoofdtelefoonaansluiting
en gelijkstroomaansluiting na gebruik correct
worden aangebracht.

Verlichtingslamp
De radio is uitgerust met een verlichtingslamp. Deze kan
het afstemvenster verlichten of, waar nodig, verlichting
bieden voor een korte afstand. Druk eenvoudig op de
verlichtingsknop om de verlichtingslamp in of uit te schakelen.
Het maakt niet uit of de voeding van de radio is ingeschakeld
of niet.

Noodsignaal
Als u op de noodsignaalknop drukt zal er een signaal klinken
om uw omgeving te laten weten dat er een noodsituatie is of
om aan te geven: “Ik ben hier en ik heb hulp nodig”. Druk nog
een keer op de knop om het signaal uit te zetten.
Let op:
Voor het gebruik van het noodsignaal maakt het niet uit of de
radio aan of uit staat.
27

Technische gegevens
Stroomvoorziening:
Gebruik op batterijen

2 x 1,5V (type Mignon LR6/UM3/AA)

Gebruik op netvoeding 3V 300mA, netvoedingsadapter,
positieve centrale pool
Gebruik op Dynamo

ingebouwde 2 AAA formaat x 1,2V

Uitgangsvermogen

100 mW

oplaadbare Batterij

Frequentiebereik
FM (VHF) 87.50 - 108 MHz
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AM (MW) 526.5 - 1710 kHz
Antenne
Uittrekbare antenne FM (VHF)
Ferriet-staafantenne AM (MW)
Aansluiting
Gelijkstroomaansluiting
diameter van 2,5 mm, 3V 200 mA, Positieve middenpool
Hoofdtelefoonaansluiting
diameter van 3,5 mm, stereo, 32 ohm Impedantie
Afmetingen en gewicht
167mm x 89mm x 52mm (BxHxD)
250gr
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Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te
ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet
met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
Breng het toestel naar een kringloopwinkel of
anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met
uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer
informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van
Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).
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