Extra uitleg bij de Nikkei Radio type NDB40BK portable radio
Inhoud van de doos:
‐ DAB+ radio;
‐ Algemene veiligheid en onderhoud;
‐ Handleiding DAB+ radio;
‐ Adapter met micro‐usb aansluiting: als deze in het toestel zit, laat deze zitten.
Is deze niet aangesloten: doe deze voorzichtig op de juiste wijze in de radio en
laat deze in het radiotoestel zitten. Niet steeds eruit halen en weer erin doen,
daar gaat deze stuk van.
‐ Oplaadbare batterij, die met bijgevoegde micro‐USB kabel wordt opgeladen.
Deze soort accu zorgt ervoor dat de radio alle instellingen vasthoudt, zoals de
klok.
‐Deze extra uitleg.
Bewaar de handleiding van het toestel en deze uitleg goed.
Om met de radio te beginnen en Radio Maria te ontvangen...
1. Trek de antenne helemaal uit.
2. Druk op de knop POWER om de radio aan te zetten.
3. Als het goed is, hoort u Radio Maria spelen en ziet u R. Maria in het scherm
staan.
4. Gebruik de volumetoetsen VOL+/VOL‐ om het volume op het gewenste
niveau in te stellen.
5. De ontvangst kan haperen. U merkt dit doordat het geluid weg valt. Zie
hieronder bij punt 8 voor ons advies als dit gebeurt.
Hieronder nog enkele tips:
6. Als u Radio Maria niet hoort, checkt u eerst of de radio op DAB+ staat. Dit
kunt u rechts bovenaan in het scherm zien staan: DAB. Staat dit er niet? Druk
op de knop “Mode”, net zo lang totdat u DAB ziet staan. Onder de knop Mode
staan verschillende mogelijkheden: FM, AUX‐IN, BLUETOOTH, USB, TF CARD,
DAB.
7. Als Radio Maria niet in schermpje staat: zoekt u met de pijltjetoets door de
lijst van zenders. De lijst staat op alfabetische volgorde en begint met de
zenders die met een cijfer beginnen. Radio Maria staat als R Maria in het
scherm. Heeft u Radio Maria gevonden, dan zal na enkele seconden deze
zender gaan spelen.
8. Als er “Not available” staat, hoort u Radio Maria niet en dit heeft met de
ontvangst van het signaal te maken. U kunt het beste op zoek naar een plek
in huis waar de ontvangst wel lukt: vlakbij een raam of een deur kan helpen.
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En u kunt schuiven met het toestel en de antenne tot u een goede plek voor
ontvangst heeft gevonden. Enkele centimeters/millimeters verplaatsen kan
al verschil maken.
9. Als u “R Maria” helemaal niet ziet staan in de DAB stationslijst met alle
zenders, volgt u dan de stappen in het vierkante vak hierna.
10.De bijgeleverde adapter kunt u het beste ’s nachts aansluiten op het lichtnet
zodat de oplaadbare batterij voor overdag opgeladen is. Of overdag
aansluiten op de momenten dat dit nodig is. In het schermpje kunt u zien dat
het apparaat aan het opladen is, vergelijkbaar met een mobiele telefoon.
11.Als de oplaadbare batterij=accu vervangen moet worden: de oplaadbare
batterij (het hoesje eromheen laten zitten) kunt u aan de achterzijde in de
radio doen, in het achterste vakje. Let u op dat u de batterij op de juiste
manier in de radio plaatst en let op het “+”.
Mocht u R Maria/Radio Maria niet in de stationslijst (onder DAB+) hebben
gevonden, neemt u de volgende stappen.
Ook als u denkt dat uw radiotoestel kapot is, kunt u de volgende stappen volgen
om dit uit te testen.
1. Neem een verlengsnoer voor de adapter.
2. Ga naar buiten, naar een open plaats.
3. Sluit de adapter aan op de radio en op het verlengsnoer. Trek de antenne geheel
uit.
4. Zet het toestel aan en zet deze in de DAB‐modus. Dit doet u door de knop
“Mode” in te drukken. Hiermee kunt u wisselen tussen de modus DAB (digitale
radio) en de modus FM (analoge radio) en alle andere opties die de radio biedt. U
kunt blijven drukken tot u de juiste modus DAB gevonden heeft.
6. Laat het radiotoestel de ether opnieuw afzoeken door de knop “Scan” in te
drukken. Dit kan een minuut duren.
7. Daarna kunt u met de pijltje toetsen door de lijst met radiozenders gaan tot u bij
R Maria bent aangekomen. Na enkele seconden zal de zender te horen zijn.
7. 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.

Voor overige mogelijkheden verwijzen we naar de handleiding die
bij de radio is geleverd.
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