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Afleveren RVD02 kerkradio bij luisteraar. Even de datum en tijd instellen. De interne
klok gaat zonder spanning na ongeveer 1 week stilstaan. Een juiste datum en tijd is handig
bij het terugluisteren van opname’s; hierbij is ook de tijd/datum ervan in beeld te zien.
De ontvangers worden door mij afgeleverd met -Slot Voorkeuze- erop, zodat de luisteraar
zelf niet bij moeilijkere instellingen kan komen, en zo de ontvanger-instellingen verprutst.
Eerst het slot eraf: druk meer dan 5 seconden tegelijk op toets 4 en 5, tot -GeenSlotTijd instellen:
Druk dan tegelijk op deze 3 knoppen:
Stel de uren in (4= +1uur, 5 = -1uur)
Druk op 6 naar de minuten en stel die met knop 5 en 6 in. Afsluiten met de STOP knop.
Datum instellen:
Druk dan tegelijk op deze 3 knoppen:
Stel de dag in (4= +1dag, 5 = -1dag)
Druk op 6 naar de maand en stel die met knop 5 en 6 in.
Druk weer op 6 en stel het jaar in. Afsluiten met de STOP knop.
Dan het slot erop: druk even tegelijk op toets 4 en 5-> -Slot VoorkeuzeNu kan een luisteraar alle 6 voorkeurkanalen kiezen, en door LANG op een voorkeur toets
te drukken, nog weer naar 6 andere kerken luisteren.
Voor een luisteraar voor wie al die knopjes te moeilijk is, kan er ook gekozen worden voor
een slot waarbij de luisteraar alleen maar naar de kerk van voorkeur kanaal 1 kan luisteren.
De andere voorkeur knoppen zijn dan geblokkerd. Dit slot kan ingesteld worden, als het
andere slot uitstaat. Eventueel deze eerst eraf halen. -Slot Vastkanaal1- wordt ingesteld
door even tegelijk te drukken op de toesten 5 en 6. Dit slot is ook weer eraf te halen door
meer dan 5 seconden op dezelfde toetsen te drukken.
Voor andere instellingen: zie de handleiding.
Nog een opmerking: bij vervoer, verpak de ontvanger ALTIJD in een plastic zakje, of in de
doos. Nooit kaal in een draagtas met voeding en antenne. De harde delen kunnen en zullen
het heldere scherm ernstig bekrassen, dat is haast niet meer te repareren.
Veel succes en luistergenot; Ivo Maatman.
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