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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat
u de radio gebruikt.
2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
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3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het
apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water
worden gebruikt.
Gebruik het niet in de buurt van een badkuip, gootsteen, wasbak,
keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het
schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele wagen, standaard,
driepoot of tafel.
De radio kan vallen, met persoonlijk letsel en schade aan de
radio als gevolg.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de
plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De
radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa,
tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen
kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek,
zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen
kan verminderen.
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9. Voeding: de radio mag alleen worden gebruikt met het type
stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker
bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan
de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er
niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen
op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij
stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel
komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te
houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het
aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het
type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of
het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.
Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische
schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de
openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke
spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot
brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange
tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door
blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd
is of niet gebruikt wordt. De batterijen kunnen lekken en uw
meubels of radio beschadigen.
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van
de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en
zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan
geautoriseerd servicepersoneel.
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15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat
deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen
veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors
nooit vloeistoffen over het product.
16. Stel het apparaat niet bloot aan druppend of spattend water en
plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
17. Voor gebruik buitenshuis, om elektrische schok te voorkomen,
gebruik alleen batterijen tijdens een regenachtige dag of als het
weer nat is.
18. De stekker moet zich dicht bij de radio bevinden en moet
eenvoudig te bereiken zijn in geval van nood, haal de stekker
uit het stopcontact om de radio te ontkoppelen van het lichtnet.
19. Opmerking: \Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor
toestemming kunnen de autoriteit van de gebruiker om de
apparatuur te bedienen ongeldig maken.
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Bedieningselementen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

USB-poort
Luidspreker
Source
Display
Play mode
Alarm 1
Alarm 2
Menu / Info
Standby
Volumeregeling
Tuning Up / Down
Scan / Select
Voorkeurszender 5 / Fastforward

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Voorkeurszender 4 / Play /
Pause
Vo o r k e u r s z e n d e r 3 /
Backward
Voorkeurszender 2 / Folder
Up
Voorkeurszender 1 / Folder
Down
Telescopische antenne
Hoofdtelefoonaansluiting
Aux ingang
Stroomingang
Batterijcompartiment

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

RDS
Alarm 1
Alarm 2
Stereo
Slaap / Snooze
Indicator signaalniveau
Frequentie / Tijd
Afspelen / Pauzeren

I
J
K
L
M
N

In willekeurige volgorde
afspelen
Herhaal alle
Herhaal map
Herhaal één
Herhaal gedeelte A-B
Indicator levensduur batterij
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De radio voor het eerst gebruiken
De netadapter gebruiken
De netadapter van dit apparaat moet 6 volt wisselstroom bij 1A
leveren. Steek de stekker van de adapter in de stroomingang op
de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard
stopcontact. De netadapter moet uit het stopcontact worden
gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt.

Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen AM / FM
1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source tot de AM of FM-band is geselecteerd.
3. Druk op Scan om automatische scan uit te voeren.
Uw radio zal vanaf de huidige frequentie op hogere frequenties
op de AM / FM-band scannen en automatisch voor een paar
seconden stoppen als er een zender met voldoende sterkte
wordt gevonden. Daarna zal de radio verder gaan met zoeken
naar de volgende zender.
4. Als u de automatische scan wilt stoppen en naar uw favoriete
zender wilt luisteren, druk dan nogmaals op Scan om te stoppen
met de automatische scan.
5. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te
stellen.
6. Druk op Standby om de radio uit te schakelen.
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Handmatig afstemmen – AM / FM
1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de AM- of FM-modus te selecteren.
3. Druk op Tuning Up / Down om af te stemmen op een zender. De
FM-frequentie zal veranderen met stappen van 100kHz / 50kHz en
de AM-frequentie zal veranderen net stappen van 10kHz / 9kHz.
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4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio
verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in
te stellen.

De toename per afstemstap instellen
1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen
als de radio in AM- / FM-modus is.
2. Druk op Tuning Up / Down tot FM xxK of AM xxkHz op het display
verschijnt, en druk op Scan om de toename per afstemstap te
openen.
3. Druk op Tuning Up / Down om 50K / 100K voor FM-radio en
9kHz / 10kHz voor AM-radio te selecteren. Druk daarna op Scan
om de instelling te bevestigen.
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Instellen FM-bereik
Het FM-bereik verschilt per land. U moet het FM-bereik juist
instellen, zodat de radio juist werkt.
1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot ‘FM 87-108’ wordt getoond op het
display. Druk op Scan om het FM-bereik te openen. Druk op
Tuning Up / Down om het gewenste FM-bereik te selecteren en
druk daarna op Scan om de instelling te bevestigen.
Het instellen van het FM-bereik is nu voltooid.
U kunt het FM-bereik instellen op:
87-108 voor de meeste gebieden (standaard)
76-90 voor Japan
64-108 voor Oost-Europese landen en Rusland
76-108 voor bepaalde delen van China en Europese landen

Displaymodi – FM
Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de FM-modus.
1. Druk herhaaldelijk op Info / menu om de RDS-informatie van de
huidige zender te bekijken.
a. zendernaam Toont de naam van de huidige zender.
b. Zendertype Toont het zendersoort van de huidige zender,
bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc.
c. Radiotekst
Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems
etc.
d. Dag / Jaar
Toont het jaar en dag van de week volgens de
datuminstelling van uw radio.
e. Dag / Datum Toont de datum en dag van de week volgens
de datuminstelling van uw radio.
f . Frequentie
Toont de FM-frequentie van de huidige zender.
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FM stereo (auto) / mono
Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er
wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen door
de radio te dwingen de zender in mono af te spelen.
1. Druk herhaaldelijk op Source tot de FM-modus is geselecteerd
en stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot de FM Auto / Mono instelling op het
display verschijnt. Als de instelling is ingesteld op Auto, druk dan
op Tuning Up / Down om de instelling te veranderen naar Monomodus en de ruis te verminderen.
4. Om de instelling terug te zetten op Auto (stereo), druk op Tuning
Up / Down om de instelling te veranderen, zodat de radio terug
zal schakelen naar de Auto-modus.
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Voorkeurszenders instellen in AM / FM-modus
Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar.
Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor beide golfbanden.
1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren. Stem
zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot het
display bijvoorbeeld ‘P1’ achter de frequentie toont. De zender
zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal
deze procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig
worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Een voorkeurszender oproepen in AM / FM-modus
1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af
te stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.
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Klok en alarmen
Het tijdformaat instellen
De klokweergave in standby-modus en tijdens het afspelen kan
worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde
formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.
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1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot CLOCK xxH op het display verschijnt,
druk vervolgens op Scan om de instelling te openen. De instelling
van het tijdformaat begint te knipperen.
3. Druk op Tuning Up / Down om het 12- of 24-uursformaat te
selecteren. Druk op Scan om uw keuze te bevestigen.
Opmerking: Als er voor het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal
de radio voor het instellen van de alarmen gebruik maken van de
12-uursklok met een PM-indicator.
Het datumformaat instellen
1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot de datum van vandaag op het
display verschijnt. Druk op Scan om de instelling van het
datumformaat te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste datumformaat te
selecteren. Druk op Scan om uw keuze te bevestigen.
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De klok handmatig instellen
1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Houd Info / menu ingedrukt.
3. Druk op Tuning Up / Down tot ‘CLOCK ADJ’ op het display
verschijnt en druk daarna op Scan om de instelling te openen.
4. De instelling van de uren zal op het display beginnen te knipperen.
Druk op Tuning Up / Down om het gewenste uur te selecteren en
druk op Scan om de instelling te bevestigen. Druk daarna op
Tuning Up / Down om de gewenste minuten in te stellen en druk
op Scan om de instelling te bevestigen.
5. Druk op Tuning Up / Down tot ‘DATE ADJ’ op het display verschijnt.
Druk op Scan om de instelling te openen.
6. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste jaar te selecteren en
druk daarna op Scan om de instelling te bevestigen. Druk vervolgens
op Tuning Up / Down om de maand te selecteren en druk op Scan
om de instelling te bevestigen. Druk daarna op Tuning Up / Down
om de gewenste datum te selecteren en druk op Scan om de
instelling te bevestigen. De radio zal één keer piepen als het
instellen is voltooid.
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De tijd instellen met behulp van RDS CT
Als u de tijd instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal uw
radio elke keer dat de radio afstemt op een zender die gebruik
maakt van RDS- en CT-signalen zijn tijd synchroniseren.
1. Houd Info / menu ingedrukt als u afstemt op een zender die RDSgegevens uitzendt.
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2. Druk op Tuning Up / Down tot ‘RDS CT’ en een kloksymbool op het
display verschijnen. Druk op Scan om de instelling te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot ‘RDS CT’ op het display verschijnt.
Druk op Scan om de instelling te bevestigen. De tijd van de radio
wordt automatisch ingesteld aan de hand van RDS-gegevens die
worden ontvangen.
4. Als het instellen voltooid is, dan zal het RDS-icoontje op het
LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de klok is ingesteld
met behulp van het RDS-signaal. De tijd zal na elke synchronisatie
met RDS CT 5 dagen geldig zijn.
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De wekker instellen
Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden
ingesteld om u te wekken met AM / FM radio, zoemeralarm of USB.
De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standbymodus is of tijdens het afspelen.
1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld.
Houd Alarm 1 ingedrukt om de instelling voor alarm 1 te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Druk op
Tuning Up / Down om het gewenste alarmuur te selecteren en
druk op Scan om de instelling te bevestigen. Druk op Tuning
Up / Down om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk
vervolgens op Scan om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.
U kunt kiezen uit de volgende alarmopties:
ONCE – het alarm is uitgeschakeld
DAILY – het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAY – het alarm zal alleen klinken op weekdagen
WEEKEND – het alarm zal alleen in de weekenden klinken
Druk op Scan om de instelling te bevestigen.
4. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste alarmtype in te stellen
en druk vervolgens op Scan om de instelling te bevestigen. Het
alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM, AM of USB. Als
radio-modus wordt geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie
en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen
te knipperen. Druk op Tuning Up / Down om de gewenste
radiofrequentie en het gewenste nummer van de voorkeurszender
voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op Scan om
de instelling te bevestigen.
Opmerking: Als het alarmtype is ingesteld op USB, maar er geen
USB-stick is geplaatst als de alarmtijd wordt bereikt, dan zal het
zoemeralarm worden gebruikt in plaats van het USB-alarm.
5. Het instellen van het alarm is voltooid. Actieve alarmen worden
met een alarmindicator getoond op het display.
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Als het alarm klinkt
Druk op Standby om een geactiveerd alarm te annuleren.
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 de
andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop
klinken.
Een alarm uitschakelen / annuleren
Druk om een actief alarm uit te schakelen op Standby of houd de
corresponderende alarmknop ingedrukt om het alarm te annuleren.
Snooze
1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Standby
om het alarm voor vijf minuten te dempen. Het snoozesymbool
zal op het display verschijnen.
2. Houd de Info / menu-knop ingedrukt om het instellingenmenu te
openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in
te stellen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot ‘SNOOZE X’ op het display verschijnt
en druk vervolgens op Scan om de instelling te openen. Druk op
Tuning Up / Down om de snoozetijd in te stellen op 5, 10, 15 of
20 minuten.
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op Standby om de snoozetimer
te annuleren.
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Slaaptimer
Uw radio kan worden ingesteld om 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 het instellen van de slaaptimer te
openen. Er zal “SLEEP XX” worden getoond op het display.
2. Blijf op Standby drukken tot de slaaptimer opties beginnen te
veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling
op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en
het display zal terugkeren naar de normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde
slaaptijd is verstreken. Het display zal het timericoontje tonen, dit
geeft aan dat er een actieve slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde
tijd is verstreken op Standby of schakel het apparaat handmatig uit.
Achtergrondverlichting display
1. Houd Menu / Info ingedrukt.
2. Druk op Tuning Up / Down tot ‘LIGHT OFF’ wordt getoond op het
display.
3. Druk op Scan om de instelling te openen en druk daarna op
Tuning Up / Down om de gewenste optie te selecteren. Als de
optie ‘light’ wordt ingeschakeld, dan zal het display altijd worden
verlicht; als de optie wordt uitgeschakeld, dan zal het display
alleen voor 10 seconden worden verlicht. Druk op Scan om de
instelling te bevestigen.
Opmerking: De optie voor het instellen van de achtergrondverlichting
van het display is niet beschikbaar als het apparaat wordt gevoed
door batterijstroom.
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Het afspelen van MP3- of WMA-bestanden vanaf
USB
Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor
het openen en afspelen van audiobestanden vanaf USBgeheugenapparaten. De USB-poorten zitten op de bovenkant van
het apparaat. Dit wordt geopend door de rubberen bedekking op
de bovenkant van de radio op te tillen.
Belangrijk: Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met USBsticks. Het is niet de bedoeling om harde schijven of andere
soorten USB-apparaten aan te sluiten op de radio.
Het is mogelijk om een SD- of SDHC-kaart te gebruiken voor
de opslag en het afspelen van media als deze in een geschikte
USB-adapter worden geplaatst. Door de grote variatie in dit soort
adapters is het echter niet mogelijk om te garanderen dat alle
combinaties kaart / adapter werken in de radio.
Het apparaat is getest met een breed scala aan USB-sticks met
een capaciteit tot 32GB. Als u een USB-stick wilt gebruiken in
combinatie met dit apparaat, dan moet die USB-stick gebruik
maken van het FAT of FAT 32 bestandssysteem.
De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn
MP3 en WMA. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden
die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice,
WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is
voorzien van DRM-beveiliging.
Waarschuwingen:
Plaats het de radio zo, dat er niet makkelijk tegenaan kan worden
gestoten terwijl er een USB-stick is geplaatst in de poort. Dit
minimaliseert het risico van schade aan uw radio of uw USB-stick.
Verwijder de USB-stick voordat u het apparaat verplaatst of als u
de USB-functie voor lange tijd niet gebruikt.
Zet het apparaat in de standbymodus voordat u uw USB-stick
verwijdert.
De USB-poort is alleen bedoeld voor USB-sticks. Het gebruik van
harde schijven is niet ondersteund.
Het afspelen van USB-bestanden die zijn opgeslagen op MP3spelers wordt niet gegarandeerd.
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Afspelen van MP3- en WMA-bestanden op een USB-stick
1. Druk als het USB-apparaat is geplaatst op Standby om de radio
in te schakelen en druk daarna op Source om USB te selecteren.
De MP3-speler zal de melding “reading“ op het LCD-display
weergeven en het aantal bestanden en mappen op het USBapparaat zal daarna worden weergegeven.
2. Druk op Play / Pause om het afspelen vanaf het USB-apparaat te
starten. Het display toont het mapnummer en het bestandnummer,
bijvoorbeeld 001 / 001.
3. Druk om het afspelen te pauzeren nogmaals op Play / Pause.
Druk om het afspelen te hervatten een derde keer op Play / Pause.
Opmerking: Als u het apparaat in de standbymodus zet, zonder
eerst op stop te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer bij
het inschakelen terugkeren naar het laatst afgespeelde bestand.
Een bestand selecteren
1. Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat op fast-forward
of rewind om naar het gewenste bestand te gaan. Het bestandsnummer
wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan een map is, dan
zullen alle bestanden in de huidige map eerst worden afgespeeld
en daarna zal de volgende map worden afgespeeld.
2. U kunt naar het gewenste bestand gaan door op fast-forward of
rewind te drukken en de knop los te laten als het gewenste
tracknummer is bereikt.
De PR-D14USB kan maximaal 200 mappen en 9999 bestanden
inlezen.
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Vooruitspoelen / terugspoelen
Houd Fast-forward of Rewind tijdens het afspelen van USB
ingedrukt. Laat de knop los als het gewenste gedeelte van het
huidige bestand is bereikt.
Naar een andere map gaan
Druk in de USB-modus op Folder Up / Down. Het eerste bestand
van de volgende of vorige map zal worden afgespeeld.
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Afspeelmodus
Druk tijdens het afspelen van bestanden in USB-modus op Play
mode om de afspeelmodus te selecteren.
Repeat 1: herhaal het huidige bestand.
Repeat Folder: herhaal de bestanden in de huidige map.
Repeat All: herhaal alle mappen op het USB-apparaat.
Random: speel de bestanden op het USB-apparaat in willekeurige
volgorde af.
Herhaal het gedeelte A-B binnen een bestand
Als u een bepaald gedeelte binnen een bestand wilt herhalen (bijv.
bij het leren van talen), druk dan tijdens het afspelen op Tuning
Down
om het startpunt van het te herhalen gedeelte in te
stellen, druk daarna nogmaals op de knop om het eindpunt van het
te herhalen gedeelte in te stellen.
De radio herhaalt het geselecteerde gedeelte en er wordt op het
display aangegeven dat A-B herhalen is ingeschakeld.
Druk om A-B herhalen te annuleren nogmaals op
. Het icoontje
op het display verdwijnt.
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Aux ingang
Er zit een 3,5mm stereo aux-ingang op de linkerkant van uw radio.
Deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een
externe audiobron, zoals MP3 of CD-speler.
1. Druk herhaaldelijk op Source tot AUX IN wordt getoond op het
display.
2. Sluit een extern audioapparaat (bijv. MP3- of CD-speler) aan op
de AUX INGANG.
3. Stel het volume goed in op uw MP3- of CD-speler, zodat er een
adequaat signaal van de speler komt en gebruik vervolgens de
volumeregeling van de radio om het volume op een comfortabel
niveau in te stellen.
4. Koppel de speler na gebruik los om op de normale manier naar
uw radio te luisteren.

Hoofdtelefoonaansluiting
Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van
uw radio voor het gebruik met hoofdtelefoon. De interne luidspreker
wordt automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang
wordt gestoken.
Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons
sterk kan variëren. We raden daarom aan het volume laag in te
stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio. Het is ook
aan te raden om het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon
loskoppelt.
Belangrijk: Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Softwareversie
De softwareversie kan worden getoond voor referentie en kan niet
worden veranderd.
1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot VER0.XX op het display verschijnt
om de softwareversie van uw radio te bekijken.
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Specificaties
Voeding
Netadapter
Batterijen
Levensduur batterij

Frequentiebereik

Circuit kenmerken
Luidspreker
Vermogen

DC 6V 1A middelste pin positief
4 X UM-1 (maat D)
Ca. 170 uur luisteren voor 4 uur per
dag met normaal volume bij gebruik van
alkaline batterijen

NL

FM 87.50 – 108 MHz
AM 522 – 1710 kHz (9 kHz / stap) of
AM 520 – 1710 kHz (10 kHz / stap)
3 inch 4 ohm
800 mW

Hoofdtelefoonaansluiting 3.5 mm dia. Stereo
Antennesysteem
Telescopische antenne

Er worden verschillende modelnamen gebruikt in de verschillende marktgebieden.

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 andere voorziening 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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