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Algemene informatie
Memorandum eigenaar
Aan de achterzijde van het apparaat vindt u het model- en
serienummer. Noteer deze nummers hieronder, zodat u ze
vlot bij de hand heeft in geval van diefstal of verlies van het
apparaat.
Bewaar deze informatie op een veilige plaats.
Modelnummer
Serienummer
Uw identificatiecode
Datum van aankoop
Plaats van aankoop
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Woord vooraf
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sony FM datareceiver.
Dit apparaat zal u vele uren luisterplezier verschaffen en kan
tevens ontvangen informatie in het uitleesvenster tonen.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor eventuele naslag in de toekomst.

Kenmerken
• FM-stereo radio
• Data-receiver; ontvangst van tekst en grafische gegevens met
hoge snelheid.
• Vijf functietoetsen voor een gebruiksvriendelijke en
intuïtieve bediening.
• Automatische weergave van urgente berichten in het
uitleesvenster tijdens ontvangst van FM-multiplex
uitzendingen.
• Apparaat kan worden ingesteld om na ongeveer 120 minuten
automatisch te worden uitgeschakeld. (Automatische
uitschakelfunctie)
• Keuze uit 7 talen (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
Nederlands en Zweeds) voor de aanduidingen die in het
uitleesvenster worden getoond.
Omtrent FM-multiex uitzendingen
FM-multiplex uitzendingen verschaffen tekst en
grafische informatie via de vrije signaalruimte in de
frequentie van de normale radio-uitzendingen. Deze
informatie wordt door bepaalde FM-zenders
uitgezonden en kan niet met een normale radio
ontvangen worden.
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”Voorbereidingen
Maak het deksel van het batterijvak open en plaats twee R6
(AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd) met de + en - in de
juiste richting in het batterijvak.

DC IN 3V

R6 (AA-formaat) × 2

÷
Levensduur van de batterijen (bij benadering, in uren)
Sony alkali LR6(SG)
Alleen geluid
35
FM-multiplex ontvangst
23

Sony R6(SR)
14
9

* Voor een optimale prestatie van het apparaat verdient het
aanbeveling alkalibatterijen te gebruiken.

Wanneer moet u de batterijen vervangen?
Vervang de batterijen wanneer de “Batterij bijna leeg”
aanduiding oplicht.
Opmerkingen
• Steek de batterijen op de juiste wijze in het batterijvak.
• Normale staafbatterijen (“droge” batterijen) kunt u niet opladen.
• Schakel de radio uit en vervang de oude batterijen binnen 20
seconden nadat u deze uit het apparaat heeft genomen door de
nieuwe batterijen. Als u te lang wacht met het plaatsen van de
nieuwe batterijen worden de vastgelegde voorkeurzenders en de
opgeslagen informatie gewist. Maak indien nodig een notitie van
belangrijke informatie die in het geheugen is opgeslagen.
• Wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken,
dient u de batterijen uit het apparaat te nemen om lekkage en
corrosie te voorkomen.
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Voorbereidingen

Inleggen van de batterijen

Indien de radio vanzelf wordt
uitgeschakeld
Als de automatische uitschakelfunctie “AAN” staat, zal de radio
automatisch na ongeveer 120 minuten worden uitgeschakeld,
om onnodig verbruik van de batterijen te voorkomen. Wilt u
naar de radio blijven luisteren, druk dan op de POWER toets.
Als de radio niet wordt ingeschakeld nadat u op de POWER
toets heeft gedrukt, of als de radio uitgeschakeld wordt maar
dit niet samenhangt met de werking van de automatische
uitschakelfunctie, betekent dit dat de batterijen uitgeput zijn.
Vervang in dit geval beide batterijen door nieuwe.
Zie “Instellen van de automatische uitschakelfunctie” (blz. 21)
onder “Instellen van de functies” (blz. 20) voor nadere
bijzonderheden betreffende de automatische uitschakelfunctie.

Gebruik op een externe voedingsbron
U kunt het apparaat via de DC IN 3 V aansluiting aan de linker
zijkant aansluiten op een van de onderstaande
voedingsbronnen. (Bij het aansluiten van een snoer op de DC
IN 3 V aansluiting wordt de hoofdvoeding verzorgd door de
inwendige batterijen automatisch uitgeschakeld.)
• Lichtnet met behulp van een Sony AC-E30HG
netspanningsadapter (niet bijgeleverd).
• 12/24 V auto-accu met behulp van een Sony DCC-E230 autoaccusnoer (niet bijgeleverd).
Opmerkingen
• Bij gebruik op een externe voedingsbron mag u de batterijen niet
uit het apparaat verwijderen. De inwendige batterijen zorgen
namelijk voor de reserve-voeding van het geheugen.
• Gebruik enkel de aanbevolen Sony netspanningsadapter of autoaccusnoer. De polariteit van de stekkers kan verschillend zijn bij
gebruik van een adapter/snoer van een andere fabrikant.
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Polariteit van de stekker

Kiezen van de taal

POWER
ENTER
Functietoetsen

2

1

Houd de ENTER toets ingedrukt en druk dan tegelijk
op de POWER toets om het apparaat in te schakelen.
Het LANGUAGE SELECT MENU verschijnt.

LANGUAGE SELECT MENU
1:English
2:French
3:German
4:Italian
5:Spanish

ENT VUP vDWN

2

Druk op de functietoets die bij ↑ UP of ↓ DWN hoort
om de cursor naar de gewenste taal te brengen en druk
dan op de functietoets die bij ENT hoort.
De aanduidingen in het uitleesvenster schakelen over
naar de gekozen taal.
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Voorbereidingen

U kunt kiezen uit 7 talen (Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Spaans, Nederlands en Zweeds) voor de aanduidingen die in
het uitleesvenster worden getoond. De onderstaande
procedure beschrijft de keuze van Engels als de gewenste taal;
de aanduidingen in het uitleesvenster zullen dan in het Engels
zijn.

Wijzigen van de gekozen taal
Druk op de POWER toets om het apparaat uit te schakelen
en herhaal de voorgaande procedure vanaf stap 1.
Opmerkingen
• Wanneer u een andere taal kiest, betekent dit niet dat de FM-data
in een andere taal in het uitleesvenster wordt getoond. Alleen de
toetsnamen e.d. in het uitleesvenster worden in een andere taal
getoond; de FM-data is in de taal van het gebied waar u bent.
• De drie onderstaande schermen zijn altijd in het Engels, ook als u
een andere taal heeft ingesteld.

LANGUAGE SELECT MENU
1:English
2:French
3:German
4:Italian
5:Spanish

ENT VUP vDWN
(Zie blz. 7)

To Retrieve Stored
Data While Receiver
Downloads.
M2:Free Programs

M2
(Zie blz. 13)
Choices for
Retrieving
Stored Data.
H-PAGE:Station Menu
MSG:Last Message
PAGE:Last Page

H-PAGE
(Zie blz. 13)
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MSG PAGE

”Bediening van de radio

Handmatige afstemming
POWER
ENTER

Bediening van de radio

TUNE +/–
VOLUME

Functietoetsen

2

NEWS•MUSIC

1

Sluit de stereo hoofdtelefoon op de 2 aansluiting aan.

2

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

3

Druk op de TUNE +/– toetsen om handmatig op de
gewenste zender af te stemmen.
Als u de TUNE +/– toets ingedrukt houdt, wordt het
afstembereik snel doorlopen. Laat de toets los zodra u de
gewenste frequentie nadert.

4

Stel de geluidssterkte in met de VOLUME regelaar.

Uitschakelen van het apparaat
Druk op de POWER toets.
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Vastleggen van zenders
Bij het verlaten van de fabriek zijn er 5 FM-zenders in het
geheugen vastgelegd. U kunt deze zenders vervangen door
andere gewenste zenders.

1

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

2

Druk op de TUNE +/– toetsen om handmatig op de
gewenste zender af te stemmen.

3

Druk op de ENTER toets.
Druk, terwijl “Voorinstelling” in het uitleesvenster
knippert, op een van de functietoetsen om de zender in
het geheugen vast te leggen.
U hoort twee pieptonen via de hoofdtelefoon en de zender is
met de ingedrukte functietoets in het geheugen vastgelegd.

FM

97.5

0
MHz

Voorinstelling
87.5 92.0 98.0 104.3 108.0

FM

97.5 0MHz

Voorinstelling
97.5 92.0 98.0 104.3 108.0

Wijzigen van een vastgelegde zender
Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 en druk in
stap 3 op de functietoets waarvan u de zender wilt veranderen.
De zender die is vastgelegd onder de functietoets wordt gewist
en de nieuwe zender komt ervoor in de plaats.
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Luisteren naar een vastgelegde zender
(voorkeurzender)
Nadat u uw favoriete zenders eenmaal in het geheugen heeft
vastgelegd, kunt u hierop afstemmen door een druk op de
bijbehorende functietoets.

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

2

Druk op de functietoets waarmee de gewenste zender
in het geheugen is vastgelegd.

Voor een betere FM-ontvangst
Het hoofdtelefoonsnoer functioneert als FM-antenne. Strek het
snoer volledig uit voor een optimale ontvangst.

Voor een helder geluid
Zet de NEWS•MUSIC keuzeschakelaar op “NEWS” wanneer u
naar nieuwsberichten luistert. De stem van de omroeper zal
dan helder en duidelijk klinken. Zet de NEWS•MUSIC
keuzeschakelaar op “MUSIC” wanneer u naar muziek luistert,
zodat een optimaal weergavegeluid wordt verkregen.
NEWS MUSIC
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Bediening van de radio

1

”Kijken naar FM-data

Kijken naar informatie in
het uitleesvenster
Bij ontvangst van FM-multiplex uitzendingen van bepaalde
FM-zenders kunt u informatie die samen met het zendsignaal
wordt uitgezonden, ontvangen en in het uitleesvenster
weergeven. Voor de aanduidingen die het apparaat in het
uitleesvenster toont, kunt u kiezen uit 7 talen (Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands en Zweeds). (Zie “Kiezen
van de taal” op blz. 7.)

DATA aanduiding( )
POWER
FM DATA
Functietoetsen

2

1

Sluit de stereo hoofdtelefoon op de 2 aansluiting aan.
Aangezien het hoofdtelefoonsnoer als FMdraadantenne functioneert, dient u de hoofdtelefoon
ook aan te sluiten wanneer u enkel de FM-data van de
uitzending wilt zien.

2

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

3

Stem af op een FM-multiplex zender.
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4

Druk op de FM DATA toets voor FM-multiplex
ontvangst.
De DATA aanduiding verschijnt wanneer er een FM-multiplex
uitzending in uw gebied ontvangen kan worden. (Zie blz. 14
voor nadere bijzonderheden betreffende de DATA aanduiding.)
Het onderstaande scherm verschijnt (Totale Index scherm)
samen met de menu's die bij de functietoetsen horen.*

To Retrieve Stored
Data While Receiver
Downloads.

M2

* De menu's kunnen verschillen afhankelijk van de deelnemende
radiozenders in uw gebied.

5

Druk op de functietoets die bij M2 hoort.
Het selectiescherm voor de gewenste informatie
verschijnt.
H-PAGE: FM-multiplex uitzending
MSG: Urgent bericht
PAGE: Oproepbericht
Choices for
Retrieving
Stored Data.
H-PAGE:Station Menu
MSG:Last Message
PAGE:Last Page

H-PAGE

MSG PAGE
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Kijken naar FM-data

M2:Free Programs

Kijken naar de FM-data uitzending

1

Druk op de functietoets die bij H-PAGE hoort.

2

Kies, indien nodig, het gewenste menu door op de
bijbehorende functietoets te drukken.

DATA aanduiding
Wanneer de DATA aanduiding (1) verschijnt, is FM-multiplex
ontvangst in uw gebied beschikbaar.

DATA
Aanduiding licht op

De zender waarop u heeft afgestemd, zendt FM-multiplex
informatie uit en de ontvangst is goed.
Aanduiding is uit

De zender waarop u heeft afgestemd, zendt geen FMmultiplex informatie uit of de ontvangst is zwak.

Wanneer een FM-multiplex uitzending
wordt ontvangen
Afhankelijk van de ontvangstcondities is het mogelijk dat het
geluid doorkomt maar dat de data van de FM-data uitzending
niet ontvangen wordt. In gebouwen, ondergrondse
winkelcentra enz. kan de data vaak niet ontvangen worden, de
ontvangstkwaliteit kan onbevredigend zijn of de volledige
ontvangst van de FM-data neemt veel tijd in beslag. Aangezien
het hoofdtelefoonsnoer als FM-draadantenne dienst doet, dient
u het snoer volledig uit te strekken.
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Wanneer urgente informatie wordt
ontvangen
Als tijdens ontvangst van een FM-data uitzending een urgent
bericht wordt uitgezonden, hoort u een pieptoon via de
hoofdtelefoon en schakelt het FM-data scherm automatisch
over naar de urgente informatie. Bij ontvangst van urgente
informatie verschijnen de DATA en MSG aanduidingen aan de
linkerzijde van het uitleesvenster. Druk op een willekeurige
toets om de pieptoon uit te schakelen.

MSG
Om naar de volgende pagina te gaan, volgt u de aanwijzingen
die de betreffende uitzending verschaft.
Om terug te keren naar het FM-data scherm, drukt u op de
BACK toets.

Wanneer een oproepbericht wordt
ontvangen
Als u een oproepbericht ontvangt, hoort u een
pieptoon via de hoofdtelefoon en knippert de
PAGE aanduiding aan de linkerzijde van het
DATA
uitleesvenster. (Het FM-data scherm zal echter
niet automatisch overschakelen naar het
binnenkomende bericht.)
Druk op een willekeurige
PAGE
toets om de pieptoon uit te schakelen.
Wanneer u het oproepbericht in het uitleesvenster
laat verschijnen, stopt de PAGE aanduiding met
knipperen en licht deze continu op.
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Kijken naar FM-data

DATA

Om een oproepbericht te zien, gebruikt u de BACK toets om
het onderstaande selectiescherm te laten verschijnen en drukt
dan op de functietoets die bij PAGE hoort.

H-PAGE

MSG PAGE

Om terug te keren naar het FM-data scherm, drukt u op de
BACK toets.
Opmerkingen
• Wanneer u op H-PAGE, MSG of PAGE drukt om data te
ontvangen, verschijnt “Ontvangst bezig!” in het uitleesvenster.
Als er geen data is die ontvangen kan worden, zal er na ongeveer
20 seconden worden teruggekeerd naar het vorige scherm.

(( ))
Ontvangst bezig!

• Als het ontvangstsignaal te zwak wordt, verdwijnt de DATA
aanduiding, maar zal “Ontvangst bezig!” nog ongeveer 10
seconden in het uitleesvenster worden aangegeven. Hierna ziet u
voor ongeveer 10 seconden “Signaal te zwak!” waarna wordt
teruggekeerd naar het vorige scherm.

(( ))
Ontvangst bezig!
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Signaal te zwak!

Om alleen de normale FM (geluid)uitzending te ontvangen, om op een
andere zender af te stemmen of om
zenders in het geheugen vast te leggen
Druk op de FM DATA toets.

Om terug te keren naar het vorige
scherm
Kijken naar FM-data

Druk op de BACK toets.

Om terug te keren naar de homepage
Druk op de functietoets die bij H-PAGE hoort.
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Opslaan van de informatie
die u ziet
U kunt in totaal 8 pagina's informatie opslaan die u dan
naderhand weer kunt oproepen.

SAVE/MENU

Functietoetsen

2

1

Laat de informatie die u wilt opslaan in het
uitleesvenster verschijnen.

2

Druk op de SAVE/MENU toets.

3

Druk op de functietoets die bij Schr. hoort.

Opmerking
Geheugen VOL!
Als u probeert om een pagina
Om ruimte te maken,
informatie op te slaan terwijl
onnodige gegevens
er reeds 8 pagina's in het geheugen
wissen a.u.b.!
zijn vastgelegd, verschijnt de
BACK:Invoertoets
mededeling die u rechts hiernaast
ziet. Wis in dit geval eerst de
informatie die u niet meer nodig heeft.
(Zie voor nadere bijzonderheden “Wissen van informatie die
opgeslagen is” op blz. 19.)
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Oproepen van informatie die
opgeslagen is
Druk op de SAVE/MENU toets. Druk vervolgens op de
functietoets die bij Lees hoort.
Om naar de volgende opgeslagen pagina te gaan, drukt u
nogmaals op de functietoets die bij Lees hoort.

1

Druk op de functietoets die bij Lees hoort totdat de
informatie die u wilt wissen in het uitleesvenster wordt
getoond.

2

Druk op de functietoets die bij Wis hoort.

Wilt u de informatie inderdaad wissen, druk dan op de
functietoets die bij Ja hoort.
Besluit u om de informatie niet te wissen, druk dan op de
functietoets die bij Nee hoort.
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Kijken naar FM-data

Wissen van de informatie
die opgeslagen is

Instellen van de functies
Volg de onderstaande aanwijzingen voor het instellen van de
diverse functies zoals de automatische uitschakelfunctie en het
ontvangstgebied.

SAVE/MENU
POWER
Functietoetsen

2

1

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

2
3

Druk op de SAVE/MENU toets.
Druk op de functietoets
die bij Config hoort.
Het configuratiehoofdmenu verschijnt.

Instelmenu
Inst. Functies
Onderhoudsfunctie

4

Druk op de functietoets
die bij INst hoort.

5

Druk op de functietoets
Instelfunctie
die bij ↑ Op of ↓ Neer
Autom. Uitschak.
hoort om de cursor naar
Ontvangstgebied EURO
“Inst. Functies” te
brengen en druk dan op
de fuunctietoets die bij
Inv. hoort
De functienamen verschijnen in het uitleesvenster.
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Opmerking
Als u per ongeluk “Onderhoudsfunctie” in het “Instelmenu” kiest,
druk dan op de BACK toets om terug te keren naar het vorige
scherm. De onderhoudsfunctie heeft u niet nodig voor de radio.

Instellen van de automatische
uitschakelfunctie
Wanneer de automatische uitschakelfunctie “AAN” staat en er dan
gedurende 120 minuten geen toets wordt ingedrukt terwijl het
apparaat ingeschakeld is, zal het apparaat automatisch worden
uitgeschakeld.

2

Druk op de functietoets
die bij ↑ Op of ↓ Neer
hoort om de cursor naar
“Autom. Uitschak.” te
brengen.

Instelfunctie
Autom. Uitschak.
Ontvangstgebied EURO

Druk op de functietoets
die bij + of - hoort om de
functie “AAN” of “UIT”
te schakelen.

Opmerking
Als er geen toetsbediening wordt uitgevoerd bij ingeschakelde FMdata functie en de DATA aanduiding niet oplicht (d.w.z. er wordt
geen FM-multiplex uitzending ontvangen), zal de FM-data functie
automatisch na ongeveer 20 minuten worden uitgeschakeld en
wordt er alleen geluid ontvangen.
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Kijken naar FM-data

1

Instellen van het ontvangstgebied
Kies de vereiste instelling (EURO of USA) om het formaat van
het ontvangstsignaal in te stellen overeenkomstig het gebied
waar u bent.

1

2

Druk op de functietoets
die bij ↑ Op of ↓ Neer
hoort om de cursor naar
“Ontvangstgebied”
te brengen.

Instelfunctie
Autom. Uitschak. UIT
Ontvangstgebied

Druk op de functietoets
die bij + of - hoort om “EURO” of “USA” in te stellen.
Zet op “USA” wanneer u het apparaat in de Verenigde
Staten gebruikt.

Opmerking
Wanneer u op de functietoets drukt die bij de ID-codes hoort, kunt
u uw eigen code en uw wachtwoordcode zien, maar dit is niet
nodig voor gebruik van de radio. Druk op de functietoets die bij
Top hoort om terug te gaan naar het vorige scherm. (Zie voor
nadere bijzonderheden “Identificatiecodes (ID-codes)” op blz. 23.)
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”Aanvullende informatie

Identificatiecodes

(ID-codes)

Onder de ID-codes worden de volgende drie codes verstaan:
Uw ID: code voor persoonlijke berichten (radiooproepberichten)
DDJ Groeps-ID: code voor groepinformatie
Wachtwoord-ID: code voor gratis extra informatie
De ID-codes zijn op de fabriek ingesteld. Voor gebruik van de
radio hoeft u deze codes niet te registreren of te controleren.
Volg de onderstaande aanwijzingen wanneer het servicebedrijf
contact met u opneemt.

Druk op de POWER toets om het apparaat in te
schakelen.

2

Druk op de SAVE/MENU toets.

3

Druk op de functietoets die bij Config hoort.

4

Druk op de functietoets die bij IDset hoort.

Aanvullende informatie

1

ID nummer
Uw ID
##########
DDJ Groeps-ID
##
Wachtwoord-ID
##
Verloopdata
##

Op dit scherm kunt u uw eigen ID-code zien; dit is de code van
uw receiver.
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Controleren van de DDJ groepscode
Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer hoort om de
cursor naar “DDJ Groeps-ID” te brengen en druk dan op de
functietoets die bij Inv. hoort om de optie te selecteren.

DDJ Groeps-ID ##
########## Jan. 9,99
########## VDNG
DG-ID3
DG-ID4
DG-ID5

Als er een DDJ groepscode geregistreerd is, ziet u de code en
de vervaldatum in het uitleesvenster. In totaal kunt u 12
groepscodes registreren. Druk op de functietoets die bij ↑ Op
of ↓ Neer hoort om de lijst naar boven of beneden te schuiven.
Als er “VDNG” bij de vervaldatum staat, duidt dit een
onbeperkte periode aan.

Controleren van de wachtwoordcode
Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer hoort om de
cursor naar “Wachtwoord-ID” te brengen en druk dan op de
functietoets die bij Inv. hoort om de optie te selecteren.
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Wachtwoord-ID ##
Wwd-ID
Wwd-ID
Wwd-ID
Wwd-ID
Wwd-ID

1
2
3
4
5

2281701###

Als er een wachtwoordcode geregistreerd is, ziet u de code in
het uitleesvenster. In totaal kunt u 8 wachtwoordcodes
registreren. Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer
hoort om de lijst naar boven of beneden te schuiven.

Registreren of wijzigen van een
wachtwoordcode
Aanvullende informatie

Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer hoort om de
cursor naar leeg wachtwoordveld te brengen of naar een
wachtwoord dat u wilt wijzigen en druk dan op de
functietoets die bij Inv. hoort om het wachtwoordcodeinvoerscherm op te roepen.

Wachtwoord-ID ##
Wwd-ID #

2281701###

Druk op de functietoets die bij + of - hoort om de
wachtwoordcode in te voeren. U kunt een nummer invoeren
tussen 2281701376 en 2281701631. Nadat u de gewenste
wachtwoordcode heeft ingevoerd, drukt u op de functietoets
die bij Einde hoort om de code vast te leggen en de procedure
af te sluiten.
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Controleren van de verloopdatum
Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer hoort om de
cursor naar “Verloopdata” te brengen. Druk vervolgens op de
functietoets die bij Inv. hoort om de optie te selecteren.

Verloopdata
Categori
Categori
Categori
Categori
Categori

1 VDNG
2 Sep.10,99
3
4
5

Als er een verloopdatum geregistreerd is, ziet u deze in het
uitleesvenster. In totaal kunt u 15 verloopdata registreren.
Druk op de functietoets die bij ↑ Op of ↓ Neer hoort om de lijst
naar boven of beneden te schuiven.
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Gebruik van de standaard
Klap indien nodig de standaard aan de achterkant van het
apparaat uit om de informatie in het uitleesvenster beter te
kunnen zien.

Aanvullende informatie

Technische gegevens
Afstembereik
FM-multiplex
Uitgang
Uitgangsvermogen
Voeding
Automatische
uitschakelfunctie
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
Bijgeleverd toebehoren

87,5 – 108 MHz
DARC type
64 x 132 FSTN LCD display
2 hoofdtelefoon-aansluiting (stereo
ministekkerbus)
8 mW + 8 mW (bij 10% harmonische
vervorming)
3 V gelijkstroom van twee R6 (AAformaat)/LR6 batterijen
Werkt na ca. 120 minuten
116 x 70,5 x 28 mm, excl. uitstekende
delen en knoppen
Ca. 150 gram, incl. batterijen
Stereo hoofdtelefoon (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zonder
voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
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Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat uitsluitend op 1,5 V gelijkstroom van twee
R6 (AA-formaat) batterijen.
• Leg het apparaat niet te dicht bij een warmtebron en stel het niet
bloot aan direct zonlicht, veel stof of zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Laat het apparaat niet liggen in een
afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.
• Mocht een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomen,
neem dan de batterijen eruit en laat het apparaat door een
vakman nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
• Gebruik een zachte doek bevochtigd met een mild
reinigingsmiddel om het apparaat schoon te maken.
• In voertuigen of in gebouwen kan de radio-ontvangst
onbevredigend zijn of met veel ruis doorkomen. Luister voor
een betere ontvangst in de buurt van een raam.

Opmerkingen over de hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens autorijden, fietsen, en
dergelijke. Het is gevaarlijk en op veel plaatsen verboden.
Zelfs als u gewoon over straat loopt, kan luisteren met een te
hoog volume al gevaar met zich meebrengen. U hoort minder,
met als gevolg meer risico bij het oversteken van de straat, weg
of spoorlijn. Wees voorzichtig en neem de hoofdtelefoon af
wanneer er ook maar enige kans is op een gevaarlijke situatie.
Denk om uw oren

Blijf niet te lang achtereen luisteren naar een luid spelende
hoofdtelefoon. Deskundigen waarschuwen tegen langdurige
blootstelling aan harde geluiden. Verminder de geluidssterkte
of neem de hoofdtelefoon af wanneer uw oren suizen.
Houd rekening met anderen

Houd de geluidssterkte altijd binnen redelijke grenzen, zodat
u geluid van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt
aan omstanders.
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Waarschuwing
Als er bliksem is terwijl u het apparaat gebruikt, moet u de
hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.
Mocht u vragen of problemen met de bediening van het
apparaat hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Verhelpen van storingen
Als zich bij gebruik van het apparaat een van de onderstaande
problemen voordoet, neemt u dan even de lijst met
controlepunten door. Is de storing aan de hand hiervan niet te
verhelpen, raadpleeg dan a.u.b. uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.

Bij indrukken van een functietoets wordt niet op
de juiste voorkeurzender afgestemd.
• Controleer of u de juiste functietoets heeft ingedrukt.

FM-multiplex ontvangst is niet mogelijk.
• Zorg dat de hoofdtelefoon aangesloten is.
• Controleer of de radiozender waarnaar u luistert FM-multiplex
uitzendingen verzorgt.
• Kijk of de DATA aanduiding oplicht; deze aanduiding moet
oplichten.

Bij indrukken van de toetsen gebeurt er niets.
Druk met een spits voorwerp op de RESET knop aan de achterkant
van het apparaat. Het apparaat wordt dan in de aanvangstoestand
teruggesteld en alle vastgelegde zenders en eventuele opgeslagen
informatie worden gewist. Leg de zenders opnieuw in het
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geheugen vast.

Aanvullende informatie

De ontvangst is niet stabiel en er is veel ruis.
• De batterijen zijn misschien uitgeput. Vervang de batterijen door
nieuwe.
• De ontvangst is vaak niet goed wanneer u in een gebouw e.d.
bent of als u in een rijdende auto naar de radio luistert. Ga naar
een andere plaats in het gebouw waar de ontvangst beter is of
luister naar de radio in de buurt van een raam.

Plaats van de
bedieningsorganen
Zie de paginanummers tussen haakjes voor nadere
bijzonderheden.

Apparaat
1
2
3
4
5

6
7
8
9
!º
!¡

1 Uitleesvenster (31)
2 Data-aanduiding
(DATA)(1) (14)
3 Terug-toets (BACK)
(16)
4 Invoertoets (ENTER)
(7, 9)
5 Functietoetsen (7, 9, 12,
18, 20)
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6 Opslaan/menutoets
(SAVE/MENU) (18, 20)
7 Aan/uit-toets
(POWER) (7, 9, 12, 20)
8 FM-data toets (FM
DATA) (12)
9 Volumeregelaar
(VOLUME) (9)
0Weergavekeuzeschakelaar
(NEWS•MUSIC) (11)
!¡ Afstemtoetsen (TUNE
+/–) (9, 10)

Uitleesvenster

1

DATA

2
3

MSG
PAGE

FM

87.5 0MHz
Voorinstelling
87.5 92.0 98.0 104.3 108.0

5

3 Oproep-aanduiding
(PAGE) (15)
4 Frequentie (10)
5 Voorkeurzenders (10)
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Aanvullende informatie

1 Data-aanduiding
(DATA) (1) (14)
2 Bericht-aanduiding
(MSG) (15)

4
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