Handleiding Kerkradio
t.b.v. Luisteraar

Lees de handleiding zorgvuldig door voor u het apparaat in gebruik neemt!
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1. Veiligheid
Voor uw veiligheid dient u rekening te houden met de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Open het apparaat niet, risico voor elektrische schok.
Let op dat het netsnoer niet is of wordt beschadigd.
Neem voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.
Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een droge doek.
Stel het apparaat niet bloot aan regen, sneeuw of vloeistoffen of aan direct zonlicht.
Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Steek nooit voorwerpen door openingen in het apparaat.

1.1. Inhoud van de verpakking
1 kerkradio type KS21
1 coax aansluitsnoer
1 coax splitter
1 afstandbediening
2 batterijen (in afstandbediening)
1 handleiding
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artikelnummer 27787016
artikelnummer 27787017
artikelnummer 27787002
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2. Werking van de kerkradio
De kerkradio heeft twee displays, in het linker display wordt het kanaalnummer weergegeven,
eventuele aanvullende informatie wordt in het rechter display getoond.
Zodra de kerkradio is aangesloten op de 230 VAC zal rechtsonder in het linker display een punt
branden om aan te geven dat het apparaat stand-by staat.

Door middel van de zwarte knop op het front of de rode knop op de afstandbediening wordt de
kerkradio aan- of weer uitgeschakeld.
Zodra de kerkradio wordt aangezet wordt in het display het laatst beluisterde kanaal
weergegeven.
Op het front van de kerkradio is voorzien in een hoofdtelefoonaansluiting, die zodra de
hoofdtelefoon wordt aangesloten het geluid van de luidspreker overneemt.
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3. Bediening
Met behulp van de afstandbediening kunnen volgende functies worden ingesteld:
Volume met
VOL + / Kanaalnummer
CH + / Standby
MUTE
Aan/Uit
Aan/uit
Kanaal +

Volume +

Volume -

Kanaal Mute

De kerkradio is in de fabriek zodanig afgesteld dat het kanaalnummer automatisch bij het
bereiken van het maximum aantal te ontvangen kanalen weer terug naar nummer 1 gaat.
De kanaallijst is door de beheerder van het systeem bepaald.
De ontvangsttabel kan op afstand door de kerkbeheerder worden gewijzigd.
Indien het geluid via de eigen installatie hoorbaar gemaakt wordt, kan het volume van de
kerkradio zelf te worden teruggebracht tot het minimum.

4. Storingen
Ondanks alle zorgvuldigheid bij zowel fabrikant als exploitant kan het gebeuren dat een
kerkradio niet functioneert zoals men had verwacht.

Als er een probleem zich voordoet neem dan contact op met de
contactpersoon van uw kerk. Open in geen geval zelf het apparaat !
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