
Zakradio met scanfunctie 

Art. Nr.: 25608 

Functies: 

FM-scan radio met oortelefoon / Weergave van de tijd / LED-lampje 

 

Gebruik 

Steek twee batterijen met de grootte AAA in batterijcompartment voor eerst gebruik.  

De radio heeft al een knoopcelbatterij voor de digitale klok.  

 

Instelling tijd en datum: 

1. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie OFF. 

2. Druk op M-toets totdat het nummer alleen op het linkerscherm wordt weergegeven. Druk op 

S-toets om de maand in te stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen. Het 

scherm toont het nummer alleen aan de rechterkant. Druk op S-toets om de datum in te 

stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen en de tijdinstelling te openen.  

3. Druk op S om het uur in te stellen. "A" betekent AM, "P" betekent PM. Druk op M knop om 

de instelling te bevestigen en open de minuteninstelling. Druk op S-toets om minuten in te 

stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen. 

4. Druk in normale tijdweergave op M of S om de huidige datum te controleren.  

 

Instelling Radio: 

1. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie ON. 

2. Pas de VOLUME-regeling aan om ervoor te zorgen dat het geluid hard genoeg is om de 

radio te horen. 

3. Steek de oortelefoon in de steker van de oortelefoon. 

4. Druk op de knop  om het gewenste radiostation te vinden door de FM-banden 

handmatig te doorzoeken. 

5. Druk op de knop  om de stations naar voren automatisch te doorzoeken. 

6. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie OFF na gebruik. 

 

LED-lampje: 

1. Druk op de knop om het LED-lampje in te schakelen. 

2. En laat de knop dan lot om dit uit te schakelen.  

 

Let op: 

1. Demonteer het product niet zonder toestemming. 

2. Het is niet waterdicht. Dompel het product niet onder in vloeistof. 

3. Houd het buiten bereik van kinderen. 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar 

milieuvriendelijk afvoeren.  

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden 

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar 

naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties 

voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld 

op uw factuur. 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. 

Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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