HANDLEIDING KERKRADIO
Ten behoeve van sIKN luisteraars

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken!

© Copyright / Disclaimer
Deze handleiding is een uitgave van Istreme B.V. Hilversum Juli 2006 versie 3.1. Niets uit deze uitgave mag
worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Istreme B.V. Istreme B.V. behoudt zich het recht voor
wijzigingen, waaronder maar niet beperkt tot model- en functiewijzigingen, aan te brengen zonder voorafgaand
bericht. Istreme B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd
gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze handleiding.
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1. Veiligheidsmaatregelen
Voor uw veiligheid dient u rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u uw
apparatuur installeert:
• Volg alle waarschuwingen en instructies op.
• Verzeker u ervan dat de netspanning en netfrequentie overeenkomen met de elektrische gegevens
zoals vermeld op het apparaat. Zorg dat het netsnoer niet is of wordt beschadigd.

2. Waarschuwingen
•
•
•
•
•
•
•

De kerkradio is voorzien van een geaard netsnoer. Sluit dit netsnoer altijd aan op een geaard
stopcontact om het risico van elektrische schokken te verminderen.
Gebruik het netsnoer om de netspanning volledig te ontkoppelen. Installeer dit product dichtbij een
stopcontact zodat deze eenvoudig en snel toegankelijk is.
Steek nooit voorwerpen, van welke aard dan ook, door openingen in de kerkradio. Gevaarlijke
spanningen kunnen aanwezig zijn. Geleidende vreemde voorwerpen kunnen kortsluiting
veroorzaken. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of beschadigingen.
Voer nooit mechanische of elektrische wijzigingen uit aan de kerkradio. Istreme B.V. (de fabrikant van
de kerkradio) is niet verantwoordelijk voor de reguliere veiligheidseisen van een gewijzigd product.
Om een betrouwbare werking te waarborgen en oververhitting te voorkomen, dienen de ventilatie
openingen in het apparaat minimaal 20 centimeter vrij te blijven. Plaats de kerkradio niet in de buurt
van kachels, verwarmingsradiatoren, lampen of andere warmtebronnen.
Er mogen geen voorwerpen op het apparaat geplaatst worden. Houd water en vocht te allen tijde uit
de buurt van de kerkradio.
Zet voor het schoonmaken de kerkradio uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. Gebruik voor het
schoonmaken van de kerkradio uitsluitend een droge doek.

3. Inhoud van de verpakking
1x kerkradio KK302
1x netsnoer
1x coax-aansluitsnoer t.b.v. aansluiting op de kabelwandcontactdoos
1x audio-aansluitsnoer t.b.v aansluiting op een audio-installatie
1x afstandsbediening met 2 batterijen (los verpakt)
1x handleiding
1x luidsprekerbox wordt meegeleverd in afzonderlijke verpakking.

4. Automatische software updates
Bij het aanzetten van de kerkradio met de aan/uit schakelaar op de voorzijde van de kerkradio vindt een
automatische software update plaats indien beschikbaar en indien de kerkradio een signaal ontvangt.
Indien de kerkradio met de afstandsbediening aan en uit wordt gezet in de ruststand worden er geen
automatische software updates uitgevoerd. Om dit toch mogelijk te maken wordt aanbevolen om één
keer per maand de kerkradio uit en weer aan te zetten met behulp van de aan/uit schakelaar op de
voorzijde van de kerkradio.
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5. Bediening
Bediening is mogelijk direct op de voorzijde van de kerkradio zelf of met de meegeleverde
afstandsbediening.

-

-

-

-

Bediening op de voorzijde:

Op de voorzijde van het apparaat zijn zes drukknoppen voor de voorkeursinstellingen voor
(maximaal) zes kerken aanwezig. De voorkeursinstellingen zijn vooraf in de kerkradio
geprogrammeerd en kunnen niet door u (luisteraar / abonnee) worden gewijzigd.
Met behulp van de volumeknop kan het geluid harder of zachter worden gezet. De volumeknop
bedient zowel de luidsprekerbox(en) als de koptelefoon. In het display wordt tijdens de bediening
van de volumeknop een balk zichtbaar die een indicatie is voor het weergegeven geluidsniveau
van de kerkradio.
Met de aan-/uitschakelaar wordt de kerkradio aan- en uitgezet.
In het display wordt de naam van de ontvangen kerk of een mededeling weergegeven.

Display voor kanaal en
status informatie

Geluidsniveau
indicatiebalk

6. Opmerkingen
Uw kerk heeft het mogelijk gemaakt om één of meer kerken te kunnen beluisteren. Van uw lokale
kerkbeheerder ontvangt u een overzicht, waarop staat onder welk nummer welke kerk te beluisteren is.
Mocht u dit niet hebben ontvangen, neem dan contact op met uw lokale kerkbeheerder.

3

7. Bediening met de afstandsbediening

Kanaalkeuze voor kanaal 10 en hoger:
Druk op de ENTER toets,
geef de 2 cijfers van het kanaalnummer in en
sluit af met de ENTER toets.
Bijvoorbeeld: ENTER “15” ENTER

8. Wat te doen bij storingen
1. Geen of slechte ontvangst:
Indien één van de groene leds knippert of de display geen tekst weergeeft, zet de kerkradio uit en na
2 minuten weer aan.
2. Niet of slecht werkende afstandbediening:
Controleer of de batterijen goed in het apparaat zitten en vervang eventueel de batterijen.

Indien u na bovenstaande stappen nog storing ondervindt neem dan contact op
met de contactpersoon van uw kerk. Open in géén geval zelf het apparaat !
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