GEBRUIKSAANWIJZING
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Schroef voor batterijvak
Ontgrendeling
Houder
Schroef voor fietsbevestiging
Rubberen inleg
Batterijvakdeksel
Bus AUX-ingang
Schakelaar Licht aan/uit
Frequentie-indicator
Luidspreker
Knop Klok
Regelaar Volume an/uit
Knop TIJD
LED voor verlichting
Knop instelling Uur
Knop instelling Minuut
Knop Zender▲
Knop Zender▼

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Gebruik het apparaat niet terwijl u zich in het verkeer bevindt. Deelname aan het wegverkeer vereist al uw aandacht. Het beluisteren van luide muziek werkt afleidend.
Omgevingsgeluiden kunnen niet worden waargenomen. En onoplettendheid kan tot ongelukken leiden.
• Batterijen en verpakkingsmaterialen horen niet bij het gewone huisvuil. De batterijen moeten naar een inleverpunt voor oude batterijen worden gebracht. De gescheiden verwerking
van verpakkingsmaterialen spaart het milieu.
• Het apparaat is geschikt voor buitengebruik, maar mag niet aan hevige regenval of extreme hitte worden blootgesteld.
DE BATTERIJEN INSTEKEN
• Het apparaat werkt op 2 batterijen van het type 1,5 V LR6/R6/AA.
• Draai de schroef (1) in het batterijvakdeksel (6) met een schroevendraaier los en neem het batterijvakdeksel weg.
• Leg beide batterijen in het batterijvak. Let daarbij op de polariteit, zoals in het batterijvak aangegeven.
• Breng het batterijvakdeksel weer aan en draai de schroef (1) vast.
• Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen uit het batterijvak te verwijderen, om te voorkomen dat ze uitlopen.

OP DE FIETS
• Breng de bijgeleverde fietshouder links of rechts op het stuur aan. Draai hiervoor de schroef (4) volledig uit en klap de fietshouder open. Plaats de houder op de gewenste positie op
het stuur; de open zijde van de houder moet daarbij naar het voorwiel gericht zijn. Let erop dat de rubberen inleg (5) is aangebracht, om een veilige bevestiging te garanderen en het
lakwerk van de fiets te beschermen.
• Klap de houder dicht en draai de schroef vast.
• Schuif het apparaat op de houder, tot het vastklikt.
• Om het apparaat weer weg te nemen, duwt u de ontgrendeling (2) opzij en schuift u het apparaat uit de houder.
RADIOMODUS
•Schakel de radio in via de regelaar (12) Lautstärke An/Aus.
•-Houd de toetsen (17) Sender▲ of (18) Sender▼ langer ingedrukt om de automatische zenderzoekfunctie te activeren.
•Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, kunt u deze zo nodig via dezelfde toetsen (17)
Sender▲ en (18) Sender▼ handmatig fijn afstellen.
VERLICHTING
• Als u de schakelaar Licht An/Aus (8) in de stand An schuift, wordt de LED (14) ingeschakeld.
Let op! De LED (14) dient slechts als hulpverlichting en vervangt de fietslamp niet.
• Om de LED (14) uit te schakelen, schuift u de schakelaar Licht An/Aus (8) in de stand Aus.
EXTRA INGANG VOOR MP3-SPELER ENZ.
• Het apparaat is uitgerust met een extra ingang voor een mp3-speler enz. Steek een jackplug van de bijgeleverde spiraalkabel in de hoofdtelefoonuitgang van uw mp3-speler enz. en
de andere jackplug in het contact Aux-Eingang (7). De ingebouwde radio wordt dan automatisch uitgeschakeld en u kunt de muziek op uw mp3-speler enz. via het apparaat
weergeven.
• Stel met de regelaar Lautstärke An/Aus (12) de gewenste geluidssterkte in. Indien u geen geluid of slechts een zeer stille weergave hoort, verhoogt u het volume aan uw mp3-speler
enz.
• Om uw mp3-speler aan uw fiets te bevestigen, wikkelt u de bijgeleverde klittenband om het fietsstuur.
• Steek de mp3-speler in de beschermtas en sluit deze. Bevestig de klittenband van de beschermtas op de klittenband rond het fietsstuur.
INSTELLEN VAN DE TIJD
• De klok heeft een 24-uursweergave. Druk bij uitgeschakelde radio op de knop (13) ZEIT. Stel de tijd in via de knoppen (15) Stunde en (16) Minute. Druk nog een keer op de knop (13)
ZEIT om het proces af te sluiten.
•In de radiomodus kunt u op de knop (11) Uhr drukken om de tijd weer te geven. Na 2 seconden schakelt de weergave automatisch terug naar de ingestelde frequentie.
ACHTERGRONDVERLICHTING VAN HET LC-DISPLAY
• U kunt op een willekeurige knop drukken om de achtergrondverlichting voor 10 seconden in te schakelen.
INSTRUCTIES VOOR DE MILIEUBESCHERMING
• Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisafval worden verwijderd, maar dient naar een inleverpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparaten te worden gebracht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijzen daarop.
• De materialen zijn overeenkomstig hun kenmerking recyclebaar. Met het hergebruik van oude apparaten, de recycling van de afzonderlijke materialen of andere vormen van
recycling levert u een belangrijke bijdrage in de bescherming van het milieu.
• Informeer bij uw gemeente naar het bevoegde milieupark.
BATTERIJEN VERWIJDEREN
• Batterijen horen niet bij het gewone huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht oude batterijen terug te brengen. U kunt uw lege batterijen afgeven bij de inleverpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.
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