
Solar-USB DAB+/FM radio in beschermende tas

Bedankt voor het kopen van de POWERplus® Stork.
Deze hoge kwaliteit radio wordt geleverd met een 
beschermende EVA tasje en een 1W zonnecel, zodat u uw
radio kunt opladen door middel van zonne-energie.

1. POWER (aan/uit knop)
2. LEFT (links, zoeken radiostation -)
3. RIGHT (rechts, zoeken radiostation +)
4. VOL- (volume, lager)
5. VOL+ (volume, hoger)
6. SELECT (kiezen)
7.  Display
8. PRESET (voorkeur)
9. ALARM
10. SCAN
11. MODE (functie)
12. INFO/MENU
13. Hoofdtelefoon ingang
14. Laadingang (5V)
15. Speaker
16. Antenne
17. Batterij compartiment

GEBRUIKSAANWIJZING
Batterij
Open het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde
oplaadbare Li-ion 3.7V batterij of 3 AAA alkaline batterijen
(alkaline batterijen niet bijgesloten).

Opladen van de batterij
Plaats de oplaadbare batterij in het batterijcompartiment.
Plaats de bijgeleverde laadkabel in de laadingang (14) en 
verbind de kabel met een USB lader of USB-poort. De oplaad-
tijd bedraagt circa 3 uren. Laad de batterij nooit langer op dan
24 uren achter elkaar.
De batterij laadindicator rechtsboven in het display geeft
aan.

Opladen van de batterij met zonne-energie
Plaats de oplaadbare batterij in het batterijcompartiment.
Plaats de bijgeleverde laadkabel in de laadingang (14) en 
verbind de kabel met de USB uitgang van de zonnecel.
De oplaadtijd bedraagt circa 6 uren bij opladen in de volle
zon. Laad de batterij nooit langer op dan 24 uren achter 
elkaar. De batterij laadindicator rechtsboven in het display 
geeft     aan.

BELANGRIJK
Als de radio voor langere tijd niet wordt gebruikt, dan kan de 
oplaadbare batterij dusdanig ontladen dat deze in een soort van
‘slaap-modus’ komt. Dit is gebruikelijk bij oplaadbare batterijen.
Laad de batterij voor het eerste gebruik voor minimaal 5 uren
op door middel van een USB lader of USB poort van uw 
computer, maar nooit langer dan 24 uren.

De radio aanzetten
1. Druk de POWER knop in om in DAB / FM functie te komen.
2. Gedurende de DAB / FM functie, druk de POWER knop 
    eenmaal in voor de standby modus en houd de POWER knop
    ingedrukt om geheel uit te schakelen. In de standby modus
    verschijnt de tijd en batterij-indicator in de display.

DAB functie
Auto Scan
1. Schuif de antenna uit.
2. Druk op de POWER knop om de radio aan te zetten.
3. De eerste keer dat de radio wordt aangezet, zal automatisch
    de DAB-functie worden gekozen en zal een scan worden
    gemaakt van de beschikbare digitale stations. Onderbreek 
    deze scan niet.
4. Druk links     of rechts     om het gewenste station te kiezen.
    Het duurt even voordat het nieuwe kanaal wordt gekozen.
5. Druk op SCAN om de beschikbare station opnieuw te scannen.

FM Radio
1. Druk op de POWER knop om de radio aan te zetten.
2. Druk op MODE om de FM-functie te selecteren.
3. Selecteer het station door op links     of rechts     te drukken.
4. Of druk op SCAN voor automatisch scannen van de stations.
    • Druk eenmaal op SCAN om naar voren te zoeken.
    • Houd SCAN ingedrukt om naar achteren te zoeken.
5. Verander het volume met de VOL- en VOL+ buttons.
    In FM-modus, druk SELECT om de audio-modus te selecteren
    (Mono or Automatisch aanpassen)

DAB / FM radiostations voorkeuren instellen
U kunt 10 voorkeurstations programmeren in het geheugen.
Een opgeslagen voorkeursstation kan worden verwijderd door
een nieuw voorkeurstation op te slaan op deze plaats.

1. In DAB of FM modus, ga naar het gewenste station.
2. Houd PRESET ingedrukt tot de display aangeeft ‘Preset
    Empty’ met knipperende 1 - 10 (1 - 10 zijn de voorkeurs
    positie nummers).
    Als het voorkeursnummer leeg is, wordt ‘Preset Empty’ 
    aangegeven. Als een voorkeurstation is opgeslagen, dan wordt
    de frequentie van het desbetreffende station weergegeven.
3. Druk links     of rechts     om het gewenste voorkeursnummer
    te selecteren.
4. Druk SELECT eenmaal om te bevestigen en op te slaan.
5. Om te luisteren naar een voorkeursstation:
   • Druk eenmaal op de PRESET knop.
   • Druk op links     of rechts     om het gewenste voorkeursstation
     te selecteren en druk om SELECT om deze te kiezen.

Het alarm instellen
1. Zet uw radio in de standby modus.
2. Druk op ALARM om Alarm 1 of Alarm 2 (ON (aan) of OFF (uit)
    knippert) te kiezen.
3. Druk links     of rechts     om te kiezen tussen ON en OFF (aan
    en uit). Druk op CONFIRM om te bevestigen.
4. Om de uren in te stellen, druk op links     of rechts     terwijl
    de uren knipperen. Druk op SELECT om te bevestigen.
5. Om de minuten in te stellen, druk op links     of rechts     terwijl
    de minuten knipperen. Druk op SELECT om te bevestigen

6. Alarm modus; daily (dagelijks), once (eenmaal), weekends
   (zaterdag en zondag) of weekdays (ma-vr) knippert.
   Druk links     of rechts     om de gewenste alarm modus te
   kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.
7. Alarm type: Beeper1, Beeper 2, DAB of FM knippert.
    Druk links     of rechts     om het gewenste alarm type te
    kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.
8. Alarm volume knippert, druk links     of rechts     om het
    gewenste alarm volume te kiezen en druk op SELECT om
    te bevestigen.

Snooze-functie
1. Als het alarm afgaat, kunt u SELECT indrukken om tijdelijk
    het alarm te stoppen (zgn. snooze-functie). Het alarm zal
    over 6 minuten weer afgaan (snooze interval is 6 minuten).
2. De snooze functie zal worden herhaald totdat ALARM of
    POWER is ingedrukt om alarm te stoppen.

Terug naar fabrieksinstellingen
In de DAB modus of FM modus, houd de INFO/MENU knop
ingedrukt en kies met links     of rechts     totdat ‘factory reset’
verschijnt en druk op SELECT om te bevestigen. ‘Yes’(ja) of
‘No’(nee) knippert en druk op links     of rechts     om ‘Yes’ te
kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.

Volume
Verander het volume door middel van VOL- of VOL+ button.
U kunt een koptelefoon gebruiken met een 3,5mm aansluiting.
Plug deze in de aansluiting (13) en de speaker gaat dan uit.

Buttonvergrendeling
Houd SELECT 5 seconden ingedrukt om de button-
vergrendeling te activeren (in display een slot logo). Alle buttons
zijn nu vergrendeld. Om de buttonvergrendeling weer of te
heffen, houd de SELECT knop opnieuw 5 seconden ingedrukt
(slot logo verdwijnt weer uit de display).

SPECIFICATIE
Speaker:             2 inches, 8 ohm dynamic speaker
Speaker uitgang:  1.2W
Ingangsvoltage:    DC 5V
Stroomvoorziening: DC 5V oplaadbare batterij
           DC 4.5V  (3 x 1.5V AAA alkaline)
Zonnecel:    DC 5V / 1W max. (0.2A max.)
Speelduur volle batterij: 3 uur max. volume / 5 uur halve volume

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
1. Laat de batterij(en) niet in het compartiment als de radio
    voor langere tijd niet gebruikt wordt. Verwijder deze dan om
    lekkage van de batterij(en) te voorkomen.
2. Niet blootstellen aan extreem hoge temperaturen of hoge
    luchtvochtigheid. Plaats de radio bijvoorbeeld niet in 
    badkamers of nabij kachels en radiatoren.
3. Indien de radio niet werkt naar behoren, ga naar de dichts-
    bijzijnde servicepunt. Probeer de radio niet zelf te maken.

WAARSCHUWING
Ter voorkoming van brand of electrische schok, niet blootstellen
aan regen, water of hoge luchtvochtigheid. Product niet zelf
openmaken; alleen te repareren door servicepunt of 
gekwalificeerde technicus.


