
Model Two Voorzijde 
 
 
1. VOLUME: Draai de volumeknop met de klok mee om het volume te verhogen, en tegen 
de klok in om het te verlagen. Ook het volume van een (niet meegeleverde) hoofdtelefoon 
wordt met deze knop ingesteld. 
 
2. OFF/FM/AM/AUX: Draai deze knop één klik naar rechts voor de FM-band, twee klikjes 
voor de AM-band (middengolf), en drie om de Auxiliary Input (achterzijde) in te schakelen. 
Zet de Model Two uit door de knop helemaal naar links te draaien. 
 
3. TUNING: Met deze knop kiest u het door u gewenste radiostation.  
 
4. POWER LIGHT: Een groen oplichtende LED laat zien dat de radio aan staat. 
 
5. TUNING INDICATOR: Dit lichtje brandt het helderst als de afstemming op de zender 
optimaal is. Bij zwakke AM-radiostations kan het zijn dat de ontvangst zo zwak is dat deze 
indicator niet aan gaat. Stem dan op het gehoor af. 
 
WAARSCHUWING 
1. Hou de Model Two om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen. 
2. Wij adviseren u de Model Two uitsluitend gebruiken bij temperaturen van 5°C tot 40°C. 
3. Met de 12-16VDC-aansluiting is de Model Two bijvoorbeeld in een camper of op een boot 
te gebruiken met een optionele 12VDC-netvoedingsadapter die voorzien is van een 2A-
zekering. 
 
 
Model Two  Achterzijde 
 
1. BALANCE: Draai de balansknop naar boven om de rechterluidspreker luider te laten 
klinken, en naar beneden om de linkerluidspreker harder te zetten. In de middenstand, die met 
een voelbaar klikje wordt aangegeven, klinken beide luidsprekers even luid. 
 
2. R-SPR: Sluit hier de rechterluidpreker (R-Speaker) op aan met de meegeleverde 
verbindingskabel. De Model Twee is niet magnetisch afgeschermd. Plaats de units daarom 
altijd op minstens 7,5centimeter afstand van een televisie of een computermonitor. 
 
3. 12-16DCV: Gebruik deze ingang voor een externe 12 volt gelijkstroomvoeding. 
 
4. ANTENNE SWITCH: Schakelt tussen de interne en de externe FM-antenne. Deze 
schakelaar heeft geen invloed op de middengolfontvangst (AM). 
 
5. EXTERNAL ANTENNA: De Model Two heeft ingebouwde FM- en AM-antennes. Om 
de FM-ontvangst te verbeteren, sluit u de meegeleverde FM-draadantenne op de External 
Antenna-ingang aan. Zet de antenneschakelaar (4) op EXTERNAL. Uw Owner’s Manual 
biedt onder het kopje Reception meer informatie. 
  
6. HOOFDTELEFOON: Sluit hier uw hoofdtelefoon aan en stel het gewenste volume in met 
de volumeknop. De ingang is bedoeld voor een standaard 1/8" stereominiplug. De 
ingebouwde luidspreker van de radio wordt automatisch uitgeschakeld.  



 
7. SUB OUT: Voor een betere laagweergave kunt u hier een actieve subwoofer op aansluiten. 
Gebruik daarbij een 1/8" stereominiplug. 
 
8. AUX IN: Op deze stereoingang kunt u een externe geluidsbron aansluiten, zoals een cd-
speler of een televisie. 
 
9. REC OUT: Deze stereouitgang is te gebruiken voor opnames met een cassettedeck of een 
ander opnameapparaat. Het uitgangssignaal is niet variabel. Wilt u de Model Two als 
stereotuner gebruiken, sluit hem dan met deze uitgang op een stereoinstallatie aan. De 
ingebouwde luidsprekers van de Model Two worden daarbij niet automatisch uitgeschakeld. 
Ook deze aansluiting is bedoeld voor een 1/8" stereominiplug. 
 
10. MIX IN: Wilt u het geluid van u computer of een andere geluidsbron tegelijk horen met 
het signaal van de Model Two of een op de auxiliary input aangesloten bron, gebruik dan deze 
ingang. De via de mixingang weergegeven signaalsterkte moet op de externe geluidsbron 
ingesteld worden. Voor de aansluiting gebruikt u een 1/8" stereominiplug. 
 
11. 230V-50Hz 50W: Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan. 


