Handleiding Medion Radio type E66320 (MD 43000)
Inhoud van de doos:
‐ Algemene garantievoorwaarden en reparatievoorwaarden;
‐ Handleiding DAB+ radio;
‐ DAB+ radio;
‐ Adapter
Nederlandse handleiding begint vanaf pagina 81.
Om Radio Maria te ontvangen...
1. Sluit de adapter aan, aan de zijkant van de radio (11), en steek de adapter
in het stopcontact of plaats batterijen aan de achterkant van het toestel
(13).
2. Trek de antenne helemaal uit (12)
3. Druk op de knop STANDBY (1) om de radio aan te zetten.
4. Als het goed is moet er dan “Radio Maria” in het schermpje verschijnen.
Als dit niet het geval is moet u een nieuwe scan uitvoeren – ga verder bij
stap 5. Als de tekst “Radio Maria” wel verschijnt, maar daaronder
“Service not available” (dienst niet beschikbaar) dan gaat u verder bij het
volgende vetgedrukte kopje (achterkant van deze pagina).
5. Druk ongeveer 2 seconden op de knop MENU (5) totdat op het display
DAB wordt weergegeven.
6. Zoek met de knoppen TUN/CH ↑ en TUN/CH ↓ (3) het menu VOLLEDIGE
SCAN/FULL SCAN.
7. Druk op de knop SELECT (6) om een volledige scan uit te laten voeren.
Uw radio gaat nu op zoek naar Radio Maria.
8. Druk een aantal keer op de knop MODE (8) totdat op het display DAB
wordt weergegeven.
9. Druk op de knop PRESET (7) en daarna zoekt u met de pijltjestoesten
TUN/CH ↑ en TUN/CH ↓ (3) Radio Maria op. Als u Radio Maria
gevonden heeft, drukt u op de knop SELECT (6) om te bevestigen dat u
Radio Maria wilt beluisteren. De zender wordt nu in het display
weergegeven.
‐ Gebruik de volumetoetsen VOL+/VOL‐ (4) om het volume op het gewenste
niveau in te stellen.
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Wat als de tekst ”Radio Maria” wel verschijnt en daaronder ”Service not
available”...
‐ 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 AA‐batterijen (’penlites’) in het radiotoestel doen
(aan de achterkant; 13). 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.
Wat als het radiotoestel wel zenders ontvangt, maar u kunt Radio Maria niet
vinden...
‐ Zet het radiotoestel op DAB met de knop MODE (8).
‐ Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
‐ Druk op de knop PRESET (7) en daarna zoekt u met de pijltjestoesten TUN/CH
↑ en TUN/CH ↓(3) Radio Maria op. Als u Radio Maria gevonden heeft, drukt u
op de knop SELECT (6) om te bevestigen dat u Radio Maria wilt beluisteren. De
zender wordt nu in het display weergegeven.
‐ De radio staat nu afgestemd op de voorgeprogrammeerde zender.
‐ Dit is standaard ”Radio Maria”. Wacht tot de tekst verschijnt ”Radio Maria” en
daaronder ”speelt nu”.
Om Radio Maria op te slaan als favoriete zender..
1. Druk een aantal keer op de knop MODE (8) totdat op het display (2) DAB
wordt weergegeven.
2. Zoek Radio Maria in de lijst met zenders middels de knoppen TUN/CH ↑
en TUN/CH ↓(3).
3. Druk de knop PRESET (7) in totdat PRESET STORE wordt aangegeven.
Druk op de knoppen TUN/CH ↑ en TUN/CH ↓ (3) om Radio Maria ‘vast’
te zetten. Druk SELECT (6) om Radio Maria te bevestigen.
De volgende keer dat u Radio Maria wilt luisteren, hoeft u alleen op
STANDBY (1) te drukken.
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Wat als u Radio Maria heeft opgeslagen, maar een andere zender wordt
afgespeeld als u op STANDBY drukt
1. Druk ongeveer 2 seconden op de knop MENU (5) totdat op het display
DAB wordt weergegeven.
2. Zoek met de knoppen TUN/CH ↑ en TUN/CH ↓ (3) het menu VOLLEDIGE
SCAN/FULL SCAN.
3. Druk op de knop SELECT (6) om een volledige scan uit te laten voeren.
Uw radio gaat nu op zoek naar Radio Maria. Dit kan enige tijd duren.
4. Volg de stappen hierboven bij ‘om Radio Maria op te slaan als favoriete
zender’.
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