Model One

Voorzijde

1. VOLUME: Draai de volumeknop met de klok mee om de radio harder te zetten, en tegen
de klok in om het volume te verlagen. Ook het volume van een (niet meegeleverde)
hoofdtelefoon wordt met deze knop ingesteld.
2. POWER LIGHT: Een groen oplichtende LED laat u zien dat de radio aan staat.
3. 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.
4. OFF/FM/AM: Draai deze knop één klik naar rechts voor de FM-band, en twee voor de
AM-band (middengolf). Draai de knop helemaal naar links om de radio uit te zetten
5. TUNING: Met deze knop kiest u het door u gewenste radiostation.
Model One

Achterzijde

1. ANTENNE SWITCH: Schakelt tussen de interne en de externe FM-antenne. Deze
schakelaar heeft geen invloed op de middengolfontvangst (AM).
2. 12-16VDC: Gebruik deze ingang voor een externe 12 volt gelijkstroomvoeding.
3. REC OUT: Met deze uitgang is de Model One als tuner te gebruiken. Sluit REC OUT
daartoe aan op de ingang van een versterker. Beschikt u over opnameapparatuur, dan kunt u
via deze uitgang mono-opnames maken.
4. HOOFDTELEFOONUITGANG: Sluit hier uw hoofdtelefoon aan en stel het gewenste
volume in met de volumeknop. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.
5. AUX IN: Op deze ingang kunt u een mono- of stereogeluidsbron aansluiten, zoals een cdspeler of een televisie.
6. EXTERNAL ANTENNA: De Model One heeft ingebouwde FM- en AM-antennes. Om de
FM-ontvangst te verbeteren, sluit u de meegeleverde FM-draadantenne op de External
Antenna-ingang aan. Varieer de plaatsing van de antenne om de beste ontvangst te bepalen. In
plaats van de meegeleverde antenne kunt u ook een 75-ohm coaxkabel (met het signaal van
uw kabelleverancier) of een buitenantenne aansluiten.
WAARSCHUWING
1. Hou de Model One om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen.
2. Wij adviseren u de Model One uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5°C tot 40°C.
3. Met de 12/16VDC-aansluiting is de Model One bijvoorbeeld in een camper of op een boot
te gebruiken met een optionele 12VDC-netvoedingsadapter die voorzien is van een 1Azekering.

