Handleiding Medion Radio type E66312 (MD 84950)
Inhoud van de doos:
‐ Algemene garantievoorwaarden en reparatievoorwaarden;
‐ Handleiding DAB+ radio;
‐ DAB+ radio;
‐ Adapter
Nederlandse handleiding begint vanaf pagina 125.
Om Radio Maria te ontvangen...
1. Sluit de adapter aan, aan de achterkant van de radio (5.2.1), en steek de stekker
in het stopcontact óf plaats batterijen aan de achterkant van het toestel (5.2.4).
2. Trek de antenne helemaal uit (5.2.3).
3. Druk op de knop uiterst links
(5.1.11) om de radio aan te zetten. Na het
inschakelen van de radio wordt de laatst gebruikte zender weergegeven. Als
het goed is verschijnt Radio Maria in het display.
Wanneer u geen Radio Maria ontvangt…
4. Druk op de knop MENU (5.1.6) om te zoeken naar DAB+ zenders.
5. Druk op FULL SCAN. Het beste is om de radio zoveel mogelijk bij het raam of
buiten te scannen, zodat alle beschikbare zenders gevonden kunnen worden.
6. Druk op de knop SELECT (5.1.9) om Radio Maria te zoeken. Als op het scherm
SCANNING verschijnt, dan betekent dat dat de radio de zenders afzoekt.
Vervolgens worden de beschikbare zenders weergegeven.
7. U kunt nu aan de draaiknop SEARCH (5.1.12) draaien om Radio Maria te zoeken
tussen de beschikbare zenders. Indien u Radio Maria gevonden heeft, drukt u
op SELECT (5.1.9) om uw keuze te bevestigen.
‐ Draai aan de volumeknop (5.1.2) om het volume op het gewenste niveau in te
stellen.
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 ”speelt nu”.
‐ Trek de antenne geheel uit.

‐ Staat er nog steeds ”Niet beschikbaar”, probeer het radiotoestel dan buiten uit. U
kunt eventueel vier nieuwe batterijen van het type LR 14/C in het radiotoestel doen
(5.2.4). Let op de (+) en de (–) van de batterijen!
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.
Om Radio Maria op te slaan als favoriete zender..
1. Druk op de knop MODE (5.1.10) en selecteer DAB+.
2. Zoek Radio Maria in de lijst met zenders door op de knop MENU (5.1.6) te
drukken.
3. Selecteer de optie FULL SCAN en druk op SELECT (5.1.9) ; nu gaat uw radio alle
beschikbare zenders af zoeken.
4. Druk op SELECT (5.1.9) als u Radio Maria gevonden heeft.
5. Druk de knop PRESET (5.1.8) in totdat PRESET STORE wordt aangegeven.
Draai met de knop SEARCH (5.1.12) en druk op SELECT (5.1.9) om Radio Maria
‘vast’ te zetten (op te slaan).

