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Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees en begrijp al deze veiligheids- en gebruiksinstructies voor
u de radio gaat gebruiken.
2. Bewaar deze instructies: bewaar de veiligheids- en
gebruiksinstructies voor latere naslag.
3. Houd u aan de waarschuwingen: alle waarschuwingen op het
apparaat en in de instructies moeten gevolgd worden.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vochtigheid: gebruik dit apparaat niet in de buurt
van water, dus niet bij een badkuip, een wasbak, afwasbak,
in een natte zolder, bij een zwembad, enz.
6. Haal voor het schoonmaken van de radio de stekker uit het
stopcontact. Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant
van de radio alleen een lichtvochtige doek.
7. Plaats de radio niet op een wankele kar, standaard, boekenplank
of tafel. De radio zou er van af kunnen vallen en ernstig
persoonlijk letsel of schade aan de radio kunnen veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat een
goede ventilatie gewaarborgd wordt. Gebruik hem bijv. niet op
een bed, bankstel, tapijt of ander zacht oppervlak dat de
ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats hem niet in bijv.
een kast waarbij de vrije luchtstroom door de ventilatieopeningen
verhinderd kan worden.
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9. Voedingsbron: gebruik de radio alleen met het type
voedingsbron dat aangegeven is op het typeplaatje.
Raadpleeg uw speciaalzaak of elektriciteitsbedrijf met vragen
over de stroomvoorziening in uw huis.
10. Stroomsnoer: plaats het stroomsnoer zodanig dat niemand er
op kan lopen, het niet klem kan raken en er geen voorwerpen
opgeplaatst worden. Let vooral op bij de stekker, eventuele
stekkerdozen en waar het snoer het apparaat verlaat.
Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer. Gebruik de
radio alleen met het aangegeven type voedingsbron.
Raadpleeg uw speciaalzaak of elektriciteitsbedrijf voor vragen
over het type voedingsbron in uw huis.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Steek nooit
voorwerpen door de openingen van de radio. Ze kunnen onder
spanning komen te staan of kortsluiting veroorzaken. Dit kan
brand en elektrische schokken veroorzaken.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als u de radio langere tijd
niet gebruikt of onbeheerd laat. Dit voorkomt schade door
bliksem of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als u de radio langere tijd niet gebruikt of
onbeheerd laat. De batterijen kunnen lekken en schade aan uw
meubels of uw radio veroorzaken.
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14. Probeer niet zelf onderhoud uit te voeren. U kunt uzelf
blootstellen aan gevaarlijke spanningen als u de buitenkant
openmaakt; de garantie vervalt zo ook. Laat onderhoud doen
door vakpersoneel.
15. Indringen van voorwerpen en vloeistoffen: duw nooit
voorwerpen door openingen van de radio; ze kunnen onder
gevaarlijke spanning komen te staan of kortsluiting veroorzaken,
wat kan leiden tot brand of elektrische schokken. Mors nooit
vloeistoffen in het product.
16. Onderhoud door vakpersoneel is nodig indien:
A. het stroomsnoer of de stekker beschadigd is.
B. voorwerpen in de radio zijn gevallen, of vloeistof erin
gemorst is.
C. de radio blootgesteld is geweest aan water of regen.
D. de radio niet normaal werkt of opeens anders werkt
dan normaal.
E. de radio gevallen is of de buitenkant beschadigd is.
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Functies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aan/Uit knop
RADIO knop
CD/USB/SD knop
DUTJE knop
ALARM knop
EJECT knop
Voorinstellingen en CD/USB/SD muziek bedieningsknoppen
Tijd/Datum knoppen
Toon Controleknop
Omhoog en Omlaag Afstemmen knoppen
Instellingsknop
Modus knop
Info knop
Sluimerknop
CD indicator
Alarm indicators
CD opening
Beeldscherm
Klok
Achtergrond weergave instelling
DCF (Automatische Tijdsinstelling) knop
Tijdszone knop
Volume controle
Koptelefoon aansluiting
Antenne
Lijn Uit Aansluiting
AUX In Aansluiting
Stroomverbinding
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Werking
Inschakelen
Steek de stekker in een stopcontact, de klok zal vervolgens
00:00 tonen. En het beeldscherm toont “Klok niet ingesteld”.
Zet de TIJDSZONE knop (onderaan de radio) naar de 0 positie
voor een standaard geval.

Instellen Klok
Automatische Klok Instelling
1. Zet de DCF knop aan de onderkant van de radio op Aan in
een gebied waar de Radio Gecontroleerde Tijd Service
beschikbaar is.
2. De tijd op de klok zal automatisch ingesteld worden.
Automatische tijdsinstelling duurt ongeveer 15 minuten.
3. Als de Automatische Klokinstelling in werking is, zal het LCD
scherm de signaalsterkte tonen.
Wanneer het onder “Klok niet ingesteld” gebeurt, zal de
Automatische Klokinstelling eens per uur opereren. Wanneer de
klok automatisch is ingesteld, zal de Automatische Klokinstelling
eens per uur opereren.
Druk de TIJD/DATUM knop voor 2 seconden in om de
Automatische Klokinstelling te activeren (als de DCF aan staat
en op standby Modus). Wanneer de Automatische Klokinstelling
aan staat, druk dan minstens 2 seconden op de TIJD/DATUM
knop om het te deactiveren.
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Handmatige Klok Instelling
(wanneer er geen Radio Gecontroleerde Tijd service beschikbaar
is, zet de knop dan van DCF naar UIT )
1. Druk op de TIJD/DATUM knop, druk vervolgens op de
Instellingsknop om naar de tijd en datum Instellingsmodus
te gaan. En de cijfers van het jaartal gaan knipperen.
2. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om het jaartal aan
te passen.
3. Druk op de Instellingsknop, en de cijfers van de maand
gaan knipperen.
4. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de maand aan
te passen.
5. Druk op de Instellingsknop, en de cijfers van de dag
gaan knipperen.
6. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de cijfers van de dag
aan te passen.
7. En druk vervolgens op de Instellingsknop om de tijd in te stellen,
de cijfers van de uren gaan knipperen.
8. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de uren aan
te passen.
9. Druk op de Instellingsknop, en de cijfers van de minuten
gaan knipperen
10. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de minuten aan
te passen.
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11. Druk tot slot op de Instellingsknop en de tijd en datum
zijn ingesteld.
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Werking Radio
Afstemmen van radiostations
Er zijn 3 manieren om uw radio af te stemmen:
A. Handmatig afstemmen
1. Druk op de AAN/UIT knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op de RADIO knop om AM (MW) of FM
te selecteren.
3. Druk op de Omhoog of Omlaag knoppen om de frequentie
te veranderen.
4. Druk nogmaals op de AAN/UIT knop om uw radio uit te zetten.
B. Scan Afstemmen
1. Druk op de AAN/UIT knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op de RADIO knop om AM (MW) of FM
te selecteren.
3. Druk langer dan 0.5 seconden op de Omhoog of Omlaag knop
en laat de knop los, er zal afgestemd worden op de
eerstvolgende frequentie met ontvangst.
4. Druk nogmaals op de AAN/UIT knop om uw radio uit te zetten.
C. ATS – Automatisch Afstemmingssysteem
De ATS functie zoekt in de geselecteerde frequentieband naar alle
bruikbare signalen. Het creëert een gemakkelijke navigeerbare
tabel voor alle gevonden signalen.
1. Druk op de AAN/UIT knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op de RADIO knop om AM (MW) of FM
te selecteren.
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3. Druk langer dan 2 seconden op de MODUS knop en de ATS
functie zal automatisch zoeken en radiostations opslaan.
De “ATS” op het beeldscherm zal knipperen. Eenmaal klaar
zal de “ATS” verdwijnen.
4. Voor terughalen van de ATS tabel navigatie, druk op de
MODUS knop. Het beeldscherm zal vervolgens de band en
het ATS stationnummer tonen, zoals “FM-01”.
Het ATS stationgeheugen zal gereset worden wanneer de
radio is ontkoppeld van stroom. Als het ATS geheugen
leeg is, zal het beeldscherm “leeg” tonen, zoals:

5. Druk op de Omhoog of Omlaag knoppen om de stations
te selecteren. Het beeldscherm zal het volgende tonen:

6. Om het terughalen van de ATS functie te deactiveren,
druk simpelweg weer op de MODUS knop en het ATS
stationnummer zal verdwijnen.
* ATS functie kan tot 99 stations voor zowel AM als FM opslaan.
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Radio Voorinstellen Geheugen – opslaan en
terughalen van vooringestelde stations
1. Er zijn 10 voorinstellingen voor zowel FM als AM.
2. Er zijn 5 knoppen voor voorinstellingen:
3. Om het huidige beluisterde station op te slaan onder
voorinstelling 1-5, druk dan minstens 2 seconden op
de
knoppen. Om het huidige beluisterde
station op te slaan onder voorinstelling 6-10, druk dan op de
+5 knop en druk minstens 2 seconden op
.
4. Om te luisteren naar het vooringestelde station 1-5, druk op de
knoppen. Om te luisteren naar het
vooringestelde station 6-10, druk dan op +5 knop en druk
op de
knoppen.
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FM RDS
Het Radio Data Systeem (RDS) is een systeem waarin
onhoorbare digitale informatie, ter aanvulling op het normale
FM programma wordt uitgezonden. Onder de FM band biedt het
functies zoals Kloktijd, Programmatype, Programmaservice en
Radio Tekstberichten.
* De weergave van de informatie is alleen beschikbaar als het
station voorziet in R.D.S service.
1. Wanneer u een FM station aanzet dat voorziet in RDS, dan zal
het beeldscherm “RDS” tonen.
2. Druk op de INFO knop om door de verschillende modi te gaan,
en wacht 2 seconden om de informatie te kunnen zien.
De volgorde van de modi is:
Frequentie Programmaservice Programmatype
Radio Tekst Kloktijd Frequentie
1. Frequentie: Toont de frequentie van het station.
2. Programservice: Toont de naam van het station.
3. Programmatype: Toon het programmatype.
4. Radio Tekst : Toont radio tekstberichten zoals nieuws items etc.
5. Kloktijd: Toont de huidige tijd voorzien door het station. Druk op
de Instellingsknop om uw klok te corrigeren met de Kloktijd.
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Werking Alarm
Instellen Alarm
Er zijn 5 alarms die onafhankelijk van elkaar ingesteld
kunnen worden. The alarms moeten ingesteld worden nadat de
kloktijd is ingesteld.
1. Druk op de ALARM knop , druk vervolgens op de Omhoog of
Omlaag knoppen om alarm 1, 2, 3, 4, of 5 te selecteren en het
alarm in te stellen.
2. Druk op de Instellingsknop en druk vervolgens op de Omhoog of
Omlaag knoppen om het alarm op “AAN’ te zetten.
(De LED lampjes voor de alarms zijn aangezet.)
3. Druk op de Instellingsknop en druk dan op de Omhoog en
Omlaag knoppen om de uren in te stellen.
4. Druk op de Instellingsknop en druk dan op de Omhoog en
Omlaag knoppen om de minuten in te stellen.
5. Druk op de Instellingsknop en druk dan op de Omhoog en
Omlaag knoppen om de dag van het alarm in te stellenDagelijks - zal elke dag afgaan.
Weekdagen - zal alleen afgaan op weekdagen.
Weekenden - zal alleen afgaan op zaterdag en zondag.
Eenmaal - zal eenmaal afgaan.
* De initiële instelling is Dagelijks.
6. Druk op de Instellingsknop en druk vervolgens op de Omhoog en
Omlaag knoppen om de geluidsbron van het alarm in te stellen:
Buzzer, FM, AM, CD, USB of SD kaart. Wanneer de geluidsbron
is geselecteerd als FM of AM, druk dan op de Instellingsknop
en op de Omhoog en Omlaag knoppen om het radiostation
in te stellen.
* De initiële instelling is Buzzer.
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7. Het alarm is vervolgens ingesteld en de LED lampjes tonen
welke alarms zijn ingeschakeld.
Het alarm zal gedurende 1 uur afgaan als u het niet uitzet
door middel van de AAN/UIT knop in te drukken.
8. Druk op de AAN/UIT knop om het geluid van het alarm uit
te zetten.
Hoe de alarms te deactiveren
1. Druk op de ALARM knop en druk vervolgens op de Omhoog
of Omlaag knoppen om het alarm (1, 2, 3, 4, of 5) te selecteren
dat u wilt uitzetten.
2. Druk op de Instellingsknop, en druk vervolgens op de Omhoog of
Omlaag knoppen om het alarm op “UIT” te zetten.
(De LED lampjes voor de alarms die uitgeschakeld zijn,
staan uit.)

Sluimerfunctie
1. Om het alarmsignaal (radio-alarm of buzzer-alarm) te
onderbreken, drukt u op de SLUIMER knop, en het alarm zal
voor 5 minuten stoppen en op het beeldscherm zal de letter “Z”
knipperen. De sluimerfunctie kan herhaald worden gedurende
het uur dat het alarm zal afgaan.
2. Druk op de AAN/UIT knop om het sluimeren en de alarmfunctie
te stoppen.
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Dutje timer
Het is een aftel alarm dat zal afgaan na de tijdsperiode die u instelt.
En de tijdsperiode kan ingesteld zijn van 10 – 120 minuten in
stappen van 10 minuten.
1. Druk op de DUTJE knop totdat de gewenste tijdsperiode
getoond wordt op het beeldscherm.
2. Terwijl de DUTJE timer afgaat, zal op het beeldscherm de letter
“N” knipperen.
3. Om het alarm uit te zetten, drukt u op de AAN/UIT knop.
4. Om de DUTJE timer te annuleren voordat de tijdsperiode van het
Dutje voorbij is, drukt u op de DUTJE knop totdat het woord UIT
op het beeldscherm verschijnt.

Slaap timer – automatisch radio uitschakelen
De Slaap timer kan ingesteld worden van 15-120 min. De radio zal
uitgeschakeld worden nadat de tijd die u heeft ingesteld voorbij is.
1. Druk en houd de AAN/UIT knop minstens 2 seconden in, totdat
de gewenste tijdsperiode wordt getoond op het beeldscherm.
2. Wanneer de tijd aan het lopen is, druk dan op de INFO knop om
te checken hoeveel tijd er nog over is.

Instellen Tijdszone
Zet de TIJDSZONE knop (aan de onderkant van de radio) naar de
0 positie voor het standaard geval.
Voor sommige landen die geen radio gecontroleerde faciliteiten ter
beschikking hebben maar wel in staat zijn om radio gecontroleerde
tijd van nabijgelegen landen in een andere tijdszone te ontvangen,
kunt u de TIJDSZONE knop gebruiken om de tijd te corrigeren.
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Bijvoorbeeld, Turkije ligt één uur voor op Centraal Europese tijd
maar kan wel het radio gecontroleerde signaal van Duitsland
(Centraal Europese tijd) ontvangen. U kunt de TIJDSZONE knop
(+1) gebruiken om de lokale tijd te corrigeren.

Werking CD
Dit apparaat is in staat om CD-R en CD-RW disks met MP3 en
WMA bestanden af te spelen. In MP3 modus kan een CD
mappen/albums bestaande uit nummers bevatten (afhankelijk van
hoe de CD is gebrand).
1. Plaats een audio CD. Het beeldscherm zal “laden” en vervolgens
“lezen” tonen en de CD zal afgespeeld worden.
2. Speel/stop/eject CD:
a. Druk op de
knop om het afspelen van de CD te pauzeren;
druk nogmaals op de
knop om het afspelen van de CD
te hervatten.
b. Druk op de
knop om de CD te stoppen.
* Het totale aantal van de CD mappen en nummers zal getoond
worden wanneer u op de
knop drukt. Bijvoorbeeld, als het
beeldscherm “F03 Tr022” toont, betekent dit dat er 3 mappen
en 22 nummers op deze CD staan.
c. Druk op de EJECT knop om de CD eruit te halen.
3. Nummers selecteren:
Druk tijdens het afspelen van de CD op de
of de
knop om
NL
naar het gewenste nummer te gaan. Als er meer dan 1 map op
de CD staat, druk dan op de
of de
knop om naar de
gewenste map te gaan. Het nummer van de map en het nummer
zal verschijnen op het beeldscherm.
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4. Snel vooruit/achteruit spoelen.
a. Druk en houd tijdens het afspelen van de CD de
of de
knop in.
b. Laat de knop los wanneer u bij het gewenste gedeelte van
het nummer bent gekomen.
5. Afspeelmodus:
Er zijn 7 modi voor de volgorde van het afspelen van een CD.
Druk tijdens het afspelen van de CD herhaaldelijk op de
MODUS knop en het beeldscherm zal orderlijk de huidige
modi tonen als-

a.

(Herhaal Nummer) De CD-speler speelt één nummer herhaaldelijk af.
b.
(Herhaal map) De CD-speler speelt één map herhaaldelijk af.
c.
(Herhaal) De CD-speler speelt de nummers herhaaldelijk af in
numerieke volgorde. Na het laatste nummer, gaat het terug
naar het eerste nummer.
d.
(Willekeurig) De CD-speler speelt de nummers willekeurig af. Elk nummer
wordt eenmaal afgespeeld, daarna stopt het afspelen.
e.
(Willekeurige map) De CD-speler speelt de mappen willekeurig af. Elk nummer
wordt eenmaal afgespeeld, daarna stopt het afspelen.
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f.

(Willekeurig herhalen) De CD-speler speelt de nummers willekeurig en oneindig af.
g.
(Introductie) De CD-speler speelt elk nummer 10 seconden af.
h. Normale Modus De CD-speler speelt alle nummers in numerieke volgorde af
en stopt dan. Het beeldscherm toont niets in Normale Modus.
* Wanneer de CD opnieuw wordt geplaatst, zal de afspeelmodus
Normaal zijn, ongeacht wat de voorgaande Modus was.

Werking USB en SD
1. Plaats een audio USB/SD kaart in de opening aan de zijkant van
de radio, en de USB/SD zal afgespeeld worden.
2. USB/SD afspelen en stoppen:
a. Druk op de
knop om het afspelen van de USB/SD
te pauzeren; druk nogmaals op de
knop om het afspelen
van de USB/SD te hervatten.
b. Druk op de
knop om de USB/SD te stoppen.
* Het totale aantal van de USB/SD mappen en nummers zal
getoond worden wanneer u de
knop indrukt. Bijvoorbeeld,
als het beeldscherm “F03 Tr022” toont, betekent dit dat er
3 mappen en 22 nummers op de USB/SD kaart staan.
3. Selecteren Nummer:
Druk tijdens het afspelen van de USB/SD op de
of de
knop om naar het gewenste nummer te gaan. Als er meer dan
1 map op de USB/SD staat, druk dan op de
of de
knop
om naar de gewenste map te gaan. Het nummer van de map
en het nummer zal verschijnen op het beeldscherm.
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4. Snel vooruit/achteruit spoelen
a. Druk en houd tijdens het afspelen van de USB/SD de
of de
knop in.
b. Laat de knop los wanneer u bij het gewenste gedeelte van
het nummer bent gekomen.
5. Afspeelmodus:
Er zijn 7 modi voor de volgorde van het afspelen van een USB/SD.
Druk tijdens het afspelen van de USB/SD herhaaldelijk op de
MODUS knop en het beeldscherm zal orderlijk de huidige
modi tonen als-

i.

(Herhaal Nummer) De USB/SD -speler speelt één nummer herhaaldelijk af.
j.
(Herhaal map) De USB/SD -speler speelt één map herhaaldelijk af.
k.
(Herhaal) De USB/SD -speler speelt de nummers herhaaldelijk af in
numerieke volgorde. Na het laatste nummer, gaat het terug
naar het eerste nummer.
l.
(Willekeurig) De USB/SD -speler speelt de nummers willekeurig af.
Elk nummer wordt eenmaal afgespeeld, daarna stopt
het afspelen.
m.
(Willekeurige map) De USB/SD -speler speelt de mappen willekeurig af.
Elk nummer wordt eenmaal afgespeeld, daarna stopt
het afspelen.
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n.

(Willekeurig herhalen) De USB/SD -speler speelt de nummers willekeurig en
oneindig af.
o.
(Introductie) De USB/SD -speler speelt elk nummer 10 seconden af.
p. Normale Modus De USB/SD -speler speelt alle nummers in numerieke
volgorde af en stopt dan. Het beeldscherm toont niets in
Normale Modus.
* Wanneer de USB/SD opnieuw wordt geplaatst, zal de
afspeelmodus Normaal zijn, ongeacht wat de voorgaande
Modus was.

Bas/Treble aanpassing
1. Druk op de EQ knop en druk op de Omhoog of Omlaag knop om
de BAS (-5 tot +5) aan te passen.
2. Druk nogmaals op de EQ knop en druk op de Omhoog of
Omlaag knop om de Treble aan te passen.
3. Druk op de EQ knop om de instelling af te ronden.
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Instellen 24/12 uren format, jaar – maand – dag,
AM, FM frequentie-stappen
Deze functie stelt u in staat om het format voor 12/24 uren,
jaar-maand-dag, FM, AM frequentie-stappen in te stellen.
1. Druk en houd in de standby modus minstens 3 seconden de
MODUS knop in om bij de instellingsmodus te komen.
Er zijn 0-6 opties die ingesteld kunnen worden:
0: terug;
1: 12/24 uren format
2: jaar – maand - dag format
3: FM frequentie stap – 50 of 100 kHz/stap
4: AM frequentie stap (Als u in Europa bent,
moet u 10kHz/stap selecteren. Als u in de VS bent,
moet u 9kHz/stap selecteren.)
5: Reset (zet de radio terug naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen)
2. Druk op de Omhoog of de Omlaag knop om de optie te kiezen
en druk op de Instellingsknop om bij die optie te komen.
* Om de instellingen te verlaten, druk dan op de Omhoog of
Omlaag knoppen naar “0:back” en druk vervolgens op
de Instellingsknop.
3. Druk op de Omhoog of de Omlaag knop om de optie
te selecteren.
4. Druk op de Instellingsknop om de instelling af te ronden.
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Achtergrond weergave instelling
Gebruik het juiste gereedschap voor het aanpassen van de
achtergrond weergave.
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Koptelefoon Aansluiting
Verbind een koptelefoon met de Koptelefoon Aansluiting aan de
zijkant van de radio om gebruik te maken van de koptelefoon
functie. De ingebouwde radio speaker zal afgedempt worden.

AUX IN Aansluiting
Verbind externe audio apparaten zoals een CD-speler met de
AUX IN Aansluiting (aan de achterkant van de radio).
Speel vervolgens uw apparaat af en druk herhaaldelijk op de Radio
knop totdat u “AUX” ziet verschijnen op het beeldscherm. De radio
zal het signaal van uw apparaat versterken en afspelen.

Technische data
Stroomtoevoer:
120 Volt/60 Hz (VS versie);
230 Volt/50 Hz (Europese versie)/
ADAPTOR DC OUT 12V/1A
Output stroom: 1.5W+1.5 W (max)
Stroomverbruik: 23W (max)@120V , 25W (max)@230V
Frequentiebereik:
FM 87.5 – 108.0 MHz
AM 520 – 1710 kHz (VS versie);
AM 522 – 1629 kHz (Europese versie)

Als u dit apparaat op een later moment van de hand zou willen doen, merk dan op:
Afgedankte elektrische apparaten horen niet weggegooid te worden in het
huishoudafval. Recycle het product waar de faciliteiten hiervoor aanwezig zijn.
Raadpleeg uw speciaalzaak of plaatselijke overheid voor advies betreffende
hergebruik. (Richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten).
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