OM TE BEGINNEN met uw grote Radio Maria DAB‐radiotoestel.... Nederlandse
versie (2)
Om Radio Maria te ontvangen...
‐ Sluit de adapter aan op de achterkant van de radio (13), en steek de adapter in het
stopcontact.
‐ Trek de sprietantenne (11) helemaal uit.
‐ Schuif de toets (AAN/UIT) (1) omhoog om de radio aan te zetten.
‐ De radio start in de DAB‐modus, wacht tot het signaal wordt opgevangen. In het schermpje
verschijnt dan de tekst ”Radio Maria” en daaronder “Speelt…” of ”Radio Maria Nederland”.
Gebruik de volumetoetsen +/‐ (3) om het volume op het gewenste niveau in te stellen.
1.
AAN/UIT
2. Schermpje
3. + / ‐ Volume
4. DAB/FM
5. ♥ Vooringesteld station ”Radio Maria”
6. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
7. Menu
8. ▲ Toets frequentie/selectie
9. ↵ Toets bevestiging selectie (Enter‐toets)
10. ▼ Toets frequentie/selectie
11. Antenne
12. Batterijruimte
13. Aansluiting adapter (externe voeding)
Wat als de tekst verschijnt ”Radio Maria” en daaronder “Niet beschikbaar”
Het signaal is dan waarschijnlijk niet sterk genoeg op de plaats waar het radiotoestel staat.
Voer dan de volgende test uit:
‐ Plaats de radio dicht bij het raam en controleer of de tekst verschijnt ”Radio Maria” en
daaronder ”Radio Maria Nederland”.
‐ Staat er nog steeds ”Niet beschikbaar”, probeer het radiotoestel dan buiten uit. U moet
dan drie nieuwe AA‐batterijen (’penlites’) in het radiotoestel doen (12). Let op de (+) en de
(–) van de batterijen.
Wat als het radiotoestel wel zenders ontvangt, maar u kunt Radio Maria niet vinden...
‐ Zet het radiotoestel op DAB. Met de toets DAB/FM (4) (links van het schermpje) kunt u
wisselen tussen de modus DAB (digitale radio) en de modus FM (analoge radio).
‐ Wacht tot het signaal wordt opgevangen.

1

Wat als u alle zenders uit uw eigen regio op uw radio wilt zetten?
Er moet een volledige nieuwe scan uitgevoerd worden om alle beschikbare stations in uw
gebied in te stellen op uw nieuwe DAB+ radio.
‐ U moet op een plaats zijn waar het DAB+ signaal goed te ontvangen is, vermijd dus om de
radio opnieuw te scannen in afgeschermde ruimtes. U heeft de beste ontvangst buiten uw
woning.
‐ Doe drie nieuwe AA‐batterijen (’penlites’) in het radiotoestel (12). Let op de (+) en de (–)
van de batterijen.
‐ Trek de antenne volledig uit.
‐ Schakel de radio in door de ON/OFF knop omhoog te schuiven.
‐ Druk op de knop ‘MENU’ (7). Twee seconden ingedrukt houden.
‐ U komt meteen bij de optie “Volledige scan” uit.
‐ Druk nu op de toets “ ” (9).
‐ Wacht tot het zoeken van de DAB+ stations voltooid is (zoekbalk moet volledig gevuld zijn)
‐ Daarna kunt u met het knopje ‘’ ’’ of het knopje ‘’ ’’ (8 of 10) naar Radio Maria gaan en
deze selecteren door het knopje ‘’
‘’ (9) in te drukken.
DAB of FM
Als dit niet werkt, kan het zijn dat u naar een FM zender luistert.
‐ U drukt 1x op voorzijde van het toestel op het knopje waarop staat DAB FM.
Wat als u een andere zender hoort dan Radio Maria?
Als u een ander radiostation hoort, dan Radio Maria, kunt u het volgende doen:
‐ U kunt Radio Maria terugvinden door aan rechterzijde in het zwarte deel te klikken op
het driehoekje naar beneden ▼ (8).
‐ Net zo lang drukken (en tussendoor loslaten) op deze toets tot u Radio Maria in het
schermpje op de voorzijde ziet staan.
‐ Ziet u dit staan dan drukt u 1x op de toets ↵ (9).
‐ En als het goed gaat, hoort u Radio Maria weer.
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Let op, er wordt nog veel gewerkt aan het DAB‐netwerk in Nederland. Het kan zijn dat in uw
woonplaats de ontvangst over enkele maanden verbeterd is.

Het komt zelden voor dat het radiotoestel kapot is. Indien u vermoedt dat het toestel kapot is,
voer een test uit onder de meest gunstige omstandigheden :
1. Doe drie nieuwe AA‐batterijen (’penlites’) in het radiotoestel (12). Let op de (+) en de (–) van
de batterijen.
2. Ga naar buiten, naar een open plaats.
3. Trek de antenne geheel uit.
4. Zet het toestel aan en zet deze in de DAB‐modus. Met de toets DAB/FM (4) kunt u wisselen
tussen de DAB modus (digitale radio) en de FM modus (analoge radio). In de FM modus hoort u
ruis. Toets nogmaals (4) om in de DAB modus te komen.
5. Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
6. Laat het radiotoestel de ether opnieuw afzoeken “Volledige scan”:
‐ Druk 2 seconden op de toets MENU (7) . U komt meteen bij de optie “Volledige scan” uit.
‐ Druk nu op de toets “
“ (9). (Dit is de keuze‐bevestigingstoets, en heet de Enter‐toets.)
‐ Er staat ”Scannen” in het schermpje zolang het radiotoestel de ether afzoekt (’scant’).
Dit kan een minuut duren.
7. Hierna kunt u met de toetsen ▼ en ▲ (8 en 10) door de lijst met radiostations lopen en Radio
Maria selecteren door het knopje ‘’
‘’ (9) in te drukken. (Radio Maria kan in de lijst voorkomen
als ’R Maria’.)
8. Indien het radiotoestel het station Radio Maria niet gevonden heeft, neem dan contact op met
Radio Maria Nederland via 073‐687 2000 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Extra tip: de radio kan op batterijen gebruikt worden, maar dan mag de adapter niet zijn
aangesloten. Gebruikt u het toestel met de adapter? Haalt u dan de batterijen eruit.
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