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Stereo Ingebouwde Microfoon (Linker Kanaal)
LCD Display
LCD Display
Stereo Ingebouwde Microfoon (Rechter Kanaal)
Power/Auto Uitschakelen
Afstemmen Omhoog
Afstemmen Omlaag
Tijd Instellen en Stationscan
Band Selectie en Afstemstap
Alarm (Zoemer)
Alarm (Radio)
Vooraf Ingestelde Stations (Presets)
Opnametimer
LCD-Verlichting
Overslaan/Vooruitspoelen
Opnemen
Menu Knop
Afspeelmodi
Bestandsbrowser
Stop/Map omlaag
Overslaan/Terugspoelen
Afspeel/Pauzeer
Herhalen A–B/Map Omhoog
Volumeknop
Opnametimer Schakelaar (Aan en Uit)
Muziek/Normaal/Nieuws Klankbediening
Vergrendelingsschakelaar
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Achterstandaard
Telescopische Antenne
Batterijcompartiment
SD-Kaartslot
Hoofdtelefoon Stekkeringang
Line-Out Stekkeringang
Aux-In Stekkeringang
DC-In Stekkeringang
Alkaline/Oplaadbare Batterijen (NiMH/NiCad) Schakelaar
Reset Knop
Druk om Batterijen te Vervangen
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LCD Display van Radio en Klok
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Stereo
Frequentie
Slaap en Snooze
AM/PM
Opnametimer (Aan & Uit)
Opnametimer (Aan & Uit)
Klok
Alarm Zoemer
Alarm Radio
Time Instellen
Eenheid
Batterij Power-Indicator
Station Presets
Toetsvergrendeling
FM/AM/MW Band
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LCD Symbool voor MP3-speler
Status

Bestandsformaat

Afspeelmodus
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Afspelen
Pauze
Stop
Terugspoelen
Fast Rewind
Record
MP3 bestand
WMA bestand
Bestandsnaam
Mapnaam
Herhaal één
Herhaal map
Herhaal Alle
Willekeurig afspelen
Herhalen A-B
Volume label of Disk S/N
Map(Bestandsbrowser)
Bestand(Bestandsbrowser)

Gebruik van Alkaline Batterijen
1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat
door het deksel in de OPEN richting te schuiven.
2. Plaats 4 x UM-2 (maat C) alkaline batterijen in het
batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen worden
geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond binnenin
het batterijcompartiment.
3. Schuif de batterijschakelaar naar de Alkaline positie en plaats
het batterijdeksel terug.
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Belangrijk:
Wanneer u gebruik maakt van alkaline batterijen, dan moet de
batterijschakelaar in de alkaline positie worden geplaatst. Als u dit
niet doet, dan kan dit resulteren in ernstige schade aan de
batterijen of de radio.
4. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn
signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging.
5. Als de radio niet wordt gebruikt gedurende een langere periode,
dan wordt aangeraden de batterijen te verwijderen uit de radio.
Voor langer luisteren, adviseren wij de bijgeleverde AC
stroomadapter te gebruiken of anders oplaadbare batterijen.
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Gebruik van Oplaadbare Batterijen
1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant door het deksel in
de OPEN richting te schuiven.
2. Plaats 4 x UM-2 (maat C) oplaadbare batterijen in het
batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen worden
geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond binnenin het
batterijcompartiment. De radio is ontworpen voor het gebruik van
Nikkel-Metaal Hydride (NiMH) oplaadbare batterijen.
3. Schuif de batterijschakelaar naar de NiMH/NiCad positie en
plaats het batterijdeksel terug.
4. Steek de bijgeleverde AC stroomadapter in de DC-in
stekkeringang aan de linkerkant van de radio en steek de
adapter in een standaard 13A stopcontact.
5. De DC stekkeringang ring LED knippert om aan te geven dat de
batterijen worden opgeladen. Wanneer de DC stekkeringang ring
stopt met knipperen, geeft dit aan dat de batterijen volledig zijn
opgeladen. (Geschatte oplaadtijd is 8 uur).
Belangrijk:
Wanneer u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, dan moet de
batterijschakelaar in de NiMH/NiCad positie staan. De radio moet
uitgeschakeld zijn terwijl u de batterijen oplaadt. Anders zullen de
batterijen niet volledig worden opgeladen.
6. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn
signalen dat de batterijen moeten worden opgeladen.
De “batterijen bijna leeg” power-indicator op het LCD display zal
beginnen met knipperen als de batterijen bijna leeg zijn.
7. Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt,
dan wordt aangeraden de batterijen uit de radio te verwijderen.
Voor langer luisteren, adviseren wij de bijgeleverde AC
stroomadapter of anders oplaadbare batterijen.
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Gebruik van de Bijgeleverde AC Stroomadapter
De bijgeleverde AC adapter is 9 Volt DC uitvoer 700 mA
positieve middenpool.
1. Steek de AC stroomadapter stekker in de DC-In stekkeringang
aan de linkerkant van de radio.
2. Steek de AC stroomadapter in een standaard 13A stopcontact.
Wanneer de stroomadapter is aangesloten op de radio en
het stopcontact, dan worden de batterijen automatisch
uitgeschakeld.
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De AC adapter moet uit het stopcontact worden gehaald als de
radio niet wordt gebruikt.

De Klok Instellen
1. De Klok kan op twee manieren worden ingesteld; de radio
moet aan- of uit staan.
2. Het display toont “ - : - - “ wanneer er batterijen in de
radio zijn geplaatst of wanneer de radio is aangesloten
op het stopcontact.
3. Druk en houd de tijd instel knop
ingedrukt tot het tijd instel
symbool en het jaarcijfer op het LCD knippert en wordt gevolgd
door een piep.
4. Druk op de Afstemmen omhoog/omlaag knop om het gewenste
jaar in te stellen.
5. Volg de bovenstaande procedure om de maand, datum, uren en
minuten in te stellen.
6. Het LCD display zal stoppen met knipperen en zal de echte tijd
tonen wanneer dit voltooid is.
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De Radio Bediening
Deze radio is uitgerust met drie afstemmethoden- scan afstemmen,
handmatig afstemmen and vooraf ingestelde stations
(presets) herroepen.

Scan Afstemmen
1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband door op de band knop te
drukken Voor de FM band, schuif de telescopische antenne
volledig uit en draai hem voor de beste ontvangst. Voor de AM
(MW) band, draai de radio om het beste signaal te ontvangen.
3. Druk en laat de Scan knop
los(het indrukken en vasthouden
van de Scan knop voor meer dan 2 seconden zal tijd instellen
activeren), de radio zal naar bovenliggende frequenties zoeken
en automatisch stoppen wanneer een radiostation met een goed
signaal wordt gevonden. Druk nogmaals op de scan knop om het
gevonden station te beluisteren.
De radio zal doorgaan met zoeken naar de volgende beschikbare
stations als u niet nogmaals op de scan knop drukt wanneer een
radiostation gevonden wordt.
4. Draai aan de Volumeknop tot het gewenste geluidsniveau
is bereikt.
5. Om de radio uit te zetten, drukt u op de power knop. Het display
zal OFF tonen.
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Handmatig Afstemmen/Station Zoeken
1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband door op de band knop
te drukken. Verstel de antenne zoals hierboven beschreven is.
3. Een enkele druk op ofwel de afstemmen omhoog knop, ofwel de
afstemmen omlaag knop zal de frequentie veranderen met de
volgende incrementen:
FM: 50 of 100 kHz
AM (MW): 9 of 10 kHz
4. Druk en houd ofwel de afstemmen omhoog, ofwel de afstemmen
omlaag knop ingedrukt tot de frequentie op het display snel
begint te veranderen en laat de knop los. Uw radio zal de
geselecteerde golfband doorzoeken en automatisch stoppen
wanneer een station met voldoende signaal gevonden wordt.
5. Draai aan de volumeknop tot het gewenste geluidsniveau
is bereikt.
6. Om de radio uit te zetten, drukt u op de power knop. Het display
zal OFF tonen.
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Stations opslaan in Preset Geheugen
Er zijn 5 geheugenplaatsen voor vooraf ingestelde stations op
elke golfband.
1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Stem af op het gewenste station met behulp van een van de
eerder beschreven methoden.
3. Druk en houd het gewenste presetnummer van het station
ingedrukt tot de radio piept. Het presetnummer zal verschijnen
op het display en het station zal worden opgeslagen onder het
gekozen presetnummer.
4. Herhaal deze procedures voor de overige presets.
5. Stations die zijn opgeslagen in het preset geheugen kunnen
worden overschreven door de bovenstaande procedures.
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Een Vooraf Ingesteld Station (Preset)
opnieuw oproepen
1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband.
3. Druk kort op de preset knop van het gewenste station,
het presetnummer en de frequentie van het station verschijnen
op het display.

Instellen van het Radioalarm
Wanneer het radioalarm is geselecteerd, dan zal de radio
inschakelen en het gekozen station op de gekozen tijd afspelen.
Het radioalarm zal een uur afgaan tot het wordt uitgezet door op de
power knop te drukken. Druk op de power knop terwijl het alarm
geactiveerd is om het alarm voor 24 uur te annuleren.
Het radioalarm kan alleen worden geactiveerd als zowel de
radio-alarmtijd als het radio-alarmstation zijn ingesteld.
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a. Radioalarm Tijd Instellen
1. Het radioalarm kan worden ingesteld op twee manieren
(radio aan of uit).
2. Druk op de alarmknop
, de radio zal een radioalarm
symbool tonen.
3. Druk en houd de
knop voor meer dan 2 seconden ingedrukt,
er volgt nu een piep.
4. Op het display zullen de uren nu knipperen, gebruik de
Afstemmen omhoog/omlaag knop om de uren te selecteren en
druk daarna nogmaals op de
knop om de uurinstelling
te bevestigen.
5. Volg dezelfde procedures voor het instellen van de minuten.
Druk nogmaals op de
knop om de alarmtijd instelling
te voltooien.
6. Tijdens het instellen van de radio-alarmtijd, zal op het display ook
de laatst afgestemde frequentie knipperen. Druk op de
Afstemmen omhoog/omlaag knop om het gewenste wake-up
radiostation te kiezen of druk op een van de knoppen van de
vooraf ingestelde stations om een wake-up station te selecteren.
7. Druk nogmaals op de
knop om de radioalarm instelling
te voltooien.
8. Druk en houd de radioalarm knop
voor 2 seconden
ingedrukt om het radioalarm te annuleren. Op het display zal het
radioalarm symbool verdwijnen, gevolgd door een piep.
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Opmerking:
Als er geen nieuw radio-alarmstation geselecteerd is,
dan zal de radio automatisch het laatst geprogrammeerde
alarmstation selecteren.
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Instellen van het HWS (Humane Wake System)
Zoemer Alarm
Tijdens het HWS zoemeralarm zal een piep klinken. De alarmpiep
zal gedurende 1 minuut elke 15 seconden toenemen in volume,
gevolgd door een minuut stilte. Na de minuut stilte wordt deze
cyclus herhaald. Het HWS alarm zal een uur klinken tot het
wordt uitgezet door te drukken op de power knop. Druk op de
power knop, terwijl het alarm is geactiveerd, om het alarm voor
24 uur te annuleren.
1. Het HWS zoemeralarm kan op twee manieren worden ingesteld
(radio aan of uit).
2. Druk op de HWS zoemer knop
, het symbool zal worden
getoond op het display.
3. Druk en houd de
knop voor meer dan 2 seconden ingedrukt.
Er volgt een piep en het uurcijfer zal knipperen.
4. Druk op afstemmen omhoog/omlaag om een gewenst alarmuur
in te stellen en door nogmaals op de
knop te drukken,
zal het minuutcijfer zal nu knipperen.
5. Druk op afstemmen omhoog/omlaag knop om de gewenste
alarmminuten in te stellen en druk nogmaals op de
knop om
de alarminstelling te voltooien. Er zal
op het
display verschijnen, wanneer het zoemeralarm is ingesteld.
6. Druk en houd de zoemeralarm knop
voor meer dan
2 seconden ingedrukt om het alarm aan of uit te zetten.
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Snooze-functie
1. Druk op een willekeurige knop, behalve de power knop,
terwijl het alarm actief is om de snooze-functie in te schakelen.
De radio of het HWS zoemeralarm zal stoppen met een interval
van 5 minuten.
2. Op het display zullen zowel het snooze-symbool
, als het
alarmsymbool knipperen. De snooze-functie kan worden
herhaald gedurende een uur, het uur dat de alarmen actief zijn.
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Slaapfunctie
De slaaptimer zal de radio automatisch uitschakelen nadat een
vooraf ingestelde tijd verstreken is.
1. Druk en houd de power knop langer dan 2 seconden ingedrukt,
u zult een piep horen, het display zal nu de beschikbare
slaaptimers doorlopen in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60.
Laat de power knop los wanneer de gewenste slaaptimer op het
display verschijnt. Het
symbool zal op het display
verschijnen en de radio zal het laatst geselecteerde
station afspelen.
2. Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u op de power knop.
Het
symbool zal verdwijnen en de radio schakelt uit.

Display Achtergrondlicht
Als u op een knop drukt, zal het LCD scherm voor ongeveer
7 seconden oplichten. Tijdens het scannen naar stations en
wanneer het alarm geactiveerd is zal het display ook automatisch
verlicht zijn.
Een andere optie is het instellen van de LCD helderheid, door het
drukken en loslaten van de
knop om bright (helder),
brighter (helderder), brightest (helderst) en off (uit) te selecteren.
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Instellen van 12 Uur/24 Uur Formaat Afstemstap
Druk en houd de band/stap knop voor ongeveer 5 seconden
ingedrukt terwijl de radio uit staat, het display zal 12H tonen,
houd de Afstemmen omhoog/omlaag knop nog 5 seconden
ingedrukt, 12H zal nu op het display knipperen. Door te drukken
op de Afstemmen omhoog/omlaag knop kunt u het
24-uursformaat selecteren, voltooi de instelling door op de
band/stap knop te drukken.

De Afstemstap Instellen
Afstemstappen zijn in sommige landen anders dan in het land waar
u de radio koopt. Als u de radio in Europa koopt en u van plan bent
hem in Noord-Amerika of Zuid Amerika te gebruiken, dan is het
mogelijk dat u de afstemstap moet aanpassen, zodat de radio u
nog steeds goed van dienst kan zijn. Na het resetten van het
12H/24H formaat zal het display FM tonen en zal 50kHz
(afstemstap) knipperen, gevolgd door een piep. Door op de
afstemmen omhoog/omlaag knop te drukken, kunt u de afstemstap
aanpassen tot 100 kHz per stap. Druk dan nogmaals op de
band/stap knop om de verandering van de FM afstemstap instelling
te voltooien. Het display zal nu MW tonen en 9 kHz zal knipperen.
Door op de afstemmen omhoog/omlaag knop te drukken, kunt u de
afstemstap aanpassen naar 10 kHz. Door nu simpelweg op de
band/stap knop te drukken is het instellen voltooid.
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Hoofdtelefoon Stekkeringang
Er zit een 3.5 mm hoofdtelefoon stekkeringang aan de linkerkant
van de radio. Deze is geschikt voor hoofdtelefoons en oortelefoons.
Wanneer u een stekker in deze stekkeringang steekt, dan zal de
interne luidspreker automatisch gedempt worden.
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De Radio Bedienen - Aux In
1. Verbind een stereo of mono audiobron (zoals een CD walkman,
MP3 speler) met de Aux In stekkeringang.
2. Druk op de band knop om de AUX band te selecteren.
Het display zal AUX tonen.
3. Pas het volume aan naar uw wens.

De Radio Bedienen – Line Out
De radio kan gebruikt worden als een aparte tuner door deze
aansluiting te verbinden met een Hi-Fi systeem, u kunt ook gebruik
maken van deze aansluiting om opnamen in stereo te maken van
een audio-programma.
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Vergrendelingsschakelaar
De vergrendelingsschakelaar wordt gebruikt om
onbedoelde bediening van de radio te voorkomen.
Stel de vergrendelschakelaar, aan de rechterkant van de radio,
in op de on (aan) positie. Het Vergrendel Icoontje zal verschijnen
op het display. De power- en alle andere knoppen zullen
worden uitgeschakeld. Hiermee wordt voorkomen dat de radio
per ongeluk wordt bediend wanneer de radio ingepakt is in een
koffer of een zak. Om de vergrendeling op te heffen, schuift u de
schakelaar simpelweg naar de OFF positie, het VERGRENDEL
icoontje op het display zal verdwijnen.

Klank Bediening
De klank bedieningsschakelaar is om het geluidseffect aan te
passen aan het programma dat u afspeelt. Schakel naar de Music
positie onder het luisteren van muziek en schakel naar de News
positie als u naar opnamen van uw stem luistert.

117

Opnametimer
De PR-D8 is in staat om geselecteerde audio programma’s op te
nemen op een SD-kaart in MP3 formaat op selecteerbare aan en
uit tijd.
1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Zorg ervoor dat de echte tijd is ingesteld voor het instellen van
de opnametimer.
3. Druk op de TIMER REC (Opnametimer) knop, het display toont
de vorige opnametimer tijd.
4. Druk en houd de TIMER REC knop ingedrukt tot TIMER REC
ON verschijnt op het display en het uur getal knippert.
5. Druk op de afstemmen omhoog of omlaag knop om de
gewenste uren in te stellen voor de opnametimer en druk dan
nogmaals op de TIMER REC knop en volg dezelfde procedure
om de minuten in te stellen.
6. Druk nogmaals op de TIMER REC knop om de TIMER REC ON
tijd te voltooien. Het display zal knipperen Op het display zal
TIMER REC OFF knipperen.
7. Druk op de afstemmen omhoog of omlaag knop om de Timer
REC OFF tijd te selecteren. Druk op de TIMER REC knop om
de opnametimer tijdsinstelling te voltooien.
8. Schakel de Opnametimer schakelaar, welke op de rechterkant
onder de volumeknop zit, naar de ON (AAN) positie. Het display
zal TIMER REC tonen, wat aangeeft dat de opnametimer
is ingesteld.
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9. Druk op de band knop om de MW of FM of SD (microfoon)
of AUX IN band te selecteren. Druk op de afstemmen
omhoog/omlaag knoppen om uw favoriete radiostation,
waarvan u een opname wilt maken, te selecteren. Wanneer u
voor een opname van de Aux In band kiest, zorg er dan voor dat
het audio-apparaat (MP3 speler of CD walkman) in de Aux In
stekkeringang is gestoken en zet het apparaat aan. Als u de
opnametimer van de ingebouwde microfoon selecteert, druk dan
op de band knop om SD te selecteren.
10. Druk op de REC (Opnemen) knop om het instellen van de
opnametimer te voltooien.
11. Het opnemen zal starten vanaf de “Timer Recording On time”
en eindigen op de ”Timer Recording Off time”.
12. De opnamen zullen in verschillende mappen worden opgeslagen
op de SD-kaart. Als de opname van de radio (FM/AM) is,
dan zal de opnamemap getoond worden als Radio. Als de
opname van de microfoon is, dan zal de opnamemap getoond
worden als Microphone met VOC bestandsnaam. Als de
opname van een apparaat dat gebruik maakt van Aux In is ,
dan zal de opnamemap getoond worden als AUX IN met
AUX bestandsnaam.

119

NL

Opmerking:
Wanneer de opnametimer is ingeschakeld, dan zal de radio of het
apparaat dat verbonden is met de Aux In ingang ook ingeschakeld
moeten zijn, daarom raden wij sterk aan het volumeniveau hiervan
op het minimum in te stellen voor u de instellingen van de
opnametimer completeert.
Opmerking:
De opnamekwaliteit kan worden geselecteerd door op de MENU
knop te drukken en vervolgens de Record Setup in te stellen,
zoals later in deze handleiding wordt uitgelegd.
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Annuleer Opnametimer
Schakel simpelweg de opnametimer schakelaar naar de OFF
positie om de opnametimer instelling te annuleren.

Afspelen van MP3 of WMA Bestanden
vanaf SD-Kaart
Er kan gebruik gemaakt worden van Secure Digital (SD of SDHC)
in combinatie met de PR-D8 voor het afspelen van MP3 of
WMA bestanden. De PR-D8 kan ook opnemen naar SD,
SDHC in MP3-formaat.
De PR-D8 is getest met een reeks SD-kaarten. SD-kaarten tot
2GB en SDHC kaarten tot 32GB worden ondersteund. Er zijn
echter vele verschillende varianten beschikbaar en er kan niet
gegarandeerd worden dat alle kaarten werken met de PR-D8.
Geheugen moet gebruik maken van het FAT of FAT 32
bestandssysteem om te kunnen werken met de PR-D8.
Het SD-kaartslot zit aan de linkerkant van het apparaat.
Om een SD-kaart in de radio te steken, drukt u de kaart
met het label omhoog in het kaartslot tot het klikt. Om de SD-kaart
te verwijderen, drukt u op de kaart en daarna kunt u de SD-kaart
eruit trekken.
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Afspelen van MP3/WMA – SD
1. Wanneer de SD-kaart is geplaatst, drukt u op de power knop
om de radio aan te zetten en daarna drukt u op de band knop
om SD te selecteren. De MP3 speler zal “reading“ tonen op het
LCD display en het aantal bestanden en mappen op de SD-kaart
zal verschijnen.
2. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om te beginnen met afspelen
van de SD-kaart. Het display zal de nummers van het eerste
bestand T001 en de eerste map F01 tonen.
3. Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de
Afspeel/Pauzeer knop. Om het afspelen te hervatten,
drukt u nogmaals op de Afspeel/Pauzeer knop.
4. Om het afspelen te stoppen, drukt u op de Stop
knop.
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Als u het apparaat in standby-modus zet zonder op de stopknop te
drukken, dan zal het apparaat wanneer het weer wordt aangezet,
terugkeren naar het laatste bestand dat werd afgespeeld.
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Een Bestand Selecteren
1. Onder het afspelen van een SD-kaart, drukt u op ofwel de
vooruitspoel-, ofwel de terugspoelknop om naar het gewenste
bestand te gaan. Het bestandsnummer wordt geüpdatet op
het display. Als er meer dan één map is, dan zal, nadat alle
bestanden in de huidige map zijn afgespeeld, de volgende map
worden afgespeeld.
2. U kunt ook een bestand overslaan wanneer de speler in
stopmodus is. U kunt naar een gewenst bestand gaan door
te drukken op de vooruitspoel- en terugspoelknop en deze
los te laten als het gewenste tracknummer wordt getoond
op het display.
3. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om het geselecteerde bestand
af te spelen.
De PR-D8 zal een maximum van 99 mappen en 999
bestanden toestaan.

Zoekfunctie
1. Houd tijdens het afspelen van bestanden op uw SD-kaart de
knoppen Vooruitspoelen/ Terugspoelen ingedrukt om naar een
gewenst gedeelte van het huidige bestand te spoelen.
Druk op een willekeurige knop (behalve REC, PlayMode) om
terug te keren naar het normale afspelen.
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Naar een Andere Map gaan
1. Onder het afspelen vanaf SD-kaart in ofwel de afspeel-,
ofwel de stopmodus, druk en houd de map omhoog/A-B of map
omlaag/STOP knop ingedrukt om naar de volgende map
te gaan. Het eerste bestand van de volgende of vorige map
zal worden afgespeeld.
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Bestandsbrowser Mappen
Om het zoeken naar mappen te versnellen, kunt u ook op de
Bestandsbrowser knop drukken en daarna op de map omhoog en
omlaag knoppen om de gewenste mappen te zoeken. Druk op de
Afspeel en Pauzeer knop om een bestand af te spelen wanneer de
gewenste map is gevonden.
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Afspeelmodus
Wanneer u een SD-kaart afspeelt, drukt u op de AFSPEELMODUS
(PLAY MODE) knop om te selecteren.
Repeat 1 –
Speel herhaaldelijk het bestand waar u naar luistert af.
Repeat Folder –
Speel herhaaldelijk de bestanden in de map waar u naar luistert af.
Repeat All –
speel herhaaldelijk de mappen op de SD-kaart af.
Random –
de bestanden op de SD-kaart zullen in willekeurige volgorde
worden afgespeeld.

Herhaal Sectie A–B binnen Bestand
Als u een bepaalde sectie binnen een bestand wilt herhalen
(bijv. voor het leren van talen), drukt u tijdens het afspelen op de
knop
op het punt waar u de sectie en het herhalen
wilt starten, en drukt u nogmaals op de knop
op het punt
waar u de sectie of het herhalen wilt eindigen. De radio zal
nu alleen de geselecteerde sectie afspelen en zal tonen op
het display.
Om het herhalen te annuleren, drukt u simpelweg nogmaals op
de
knop. Het
icoontje op het display zal verdwijnen.
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Opnemen naar SD
De PR-D8 is ontworpen zodat u opnames kunt maken op SD/SDHC
kaart geheugenapparaten. Opnames worden gemaakt in MP3
formaat met een selecteerbare 64k of 128k (initiële instelling)
of192k bits per seconde.
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Om te kunnen werken met de PR-D8, moet de SD/SDHC kaart
gebruik maken van een FAT of FAT 32 bestandssysteem.
De SD-kaart wordt gebruikelijk geformatteerd geleverd of het is
mogelijk deze te formatteren met behulp van een PC en een
geschikte cardreader.
Het is mogelijk om op te nemen op een SD-kaart die al bestanden
bevat, geschreven door de radio of met behulp van uw computer.
De opgenomen bestanden zullen worden toegevoegd aan de
bestanden die al aanwezig zijn op de SD-kaart.
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Opnemen
1. Selecteer de gewenste opnamebron (MW/FM/AUX/
SD – Microfoon) door te drukken op de band knop. Stel het
volume in op het gewenste luisterniveau (het volume van de
opname wordt hier niet door beïnvloed).
2. Plaats de SD-kaart.
3. Selecteer de bitrate van de opname door te drukken op de
menu knop, het display zal nu Record Setup tonen. Druk op de
Afspeel/Pauzeer om de REC (opname)kwaliteit te selecteren
(initiële instelling is 128 kbps). Druk op de of knop om te
kiezen uit 64k/128k/192k en bevestig door te drukken op de
Afspeel/Pauzeer knop.
4. Druk op de RECORD knop tot het display “reading“ toont.
5. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om het opnemen te starten.
Het display zal knipperen terwijl u opneemt en de opname knop
zal rood worden om aan te geven dat het apparaat opneemt.
6. Om het opnemen te stoppen, drukt u op de STOP knop,
het display toont “saving“ en daarna “reading“, gevolgd door het
bestands- en mapnummer, wat aangeeft dat het bestand is
opgeslagen in de RECORD map op de SD-kaart.
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De Opname Afspelen
1. Nadat een opname is voltooid, drukt u op de Bestandsbrowser
knop
en daarna op de map omhoog of map omlaag knop
om te zoeken naar de RECORD map.
2. Druk op de Afspeel en Pauzeer knop, het display zal Radio
(opnamen van radio), AUXIN (opnamen van Aux In) en MIC
(opnamen van de ingebouwde microfoon) tonen.
3. Druk nogmaals op de Afspeel en Pauzeer knop om de
gewenste opgenomen bestanden van verschillende audiobronnen
te selecteren.
4. Druk op de nogmaals op de Afspeel en Pauzeer knop om de
opname af te spelen.
5. Druk op de Stop knop om het afspelen te stoppen.
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Verwijderen van WMA/MP3 bestanden
De PR-D8 is in staat WMA/MP3 bestanden (geen mappen) te
verwijderen van de SD-kaart.
Om bestanden te verwijderen,
1. Plaats de SD-kaart in het SD-kaartslot, en schakel de radio naar
de SD band door te drukken op de Band knop.
2. Nadat het lezen van de SD-kaart voltooid is, drukt op de
bestandsbrowser knop, met het LCD display kunt u bladeren
door de mappen op de SD-kaart.
3. Door te drukken op de map Omhoog of Omlaag knop kunt
u de map selecteren waar het bestand dat u wilt verwijderen
is opgeslagen.
4. Druk op de Afspeel en Pauzeer knop om de map te openen en
druk op de map Omhoog of Omlaag knop om het bestand dat
u wilt verwijderen te selecteren.
5. Druk op de Overslaan/Vooruitspoel knop, het display zal “Play”
en “Delete” tonen.
6. Druk op de map Omlaag knop om Delete te selecteren en druk
vervolgens op de Afspeel en Pauzeer knop. Het display zal
Delete No of Yes tonen.
7. Druk op de Overslaan/Vooruitspoel knop om Yes te selecteren
en druk daarna op de Afspeel en Pauzeer knop om het
geselecteerde bestand te verwijderen.
8. Het display zal het verwijderen tonen en terugkeren naar de
afspeelmodus nadat het bestand verwijderd is.
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Menu Knop
De menu knop is om de opnamekwaliteit en de systeem setup in
te stellen.
1. Wanneer het apparaat aan staat en in SD-modus is, drukt u
op de menu knop, het display zal Record Setup en System
Setup tonen. Druk op de omhoog of omlaag knop om Record
Setup of System Setup te selecteren. Druk op de
Afspeel/Pauzeer knop om de selectie te bevestigen.
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a. Record Setup (Opname Setup) –
Druk nogmaals op de Afspeel/Pauzeer knop om de
opnamekwaliteit selectie te betreden, met behulp van de
omhoog of omlaag knop kunt u hier de opnamekwaliteit
selecteren uit 64kbps of 128 kbps of 192 kbps. Bevestig de
selectie door te drukken op de Afspeel en Pauzeer knop.
b. System Setup (Systeem Setup) –
Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om de Systeem Setup
modus te betreden. Druk op de omhoog of omlaag knop om
het instellen van LCD contrast, system information, format en
Reset te selecteren.
A) LCD Contrast –
dit is om het contrast van het LCD achtergrondlicht in te stellen.
Druk op de Afspeel en Pauzeer knop. Door te drukken op de
Vooruitspoel- of terugspoelknop kunt u het gewenste LCD
contrast instellen.
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B) System Information (Systeem Informatie) –
druk op de Afspeel en Pauzeer knop om de totale en de
beschikbare ruimte op de SD-kaart te zien.
C) power saving (Energiebesparing) –
om energie te besparen kunt u een automatische radio
uitschakeltijd selecteren in de SD band. Dit doet u door de
energiebesparingsmodus te betreden na het indrukken van de
Afspeel en Pauzeer knop. In de energiebesparingsmodus zal het
display OFF, 1 min, 3 mins ( initieel )……… 60 mins tonen.
Druk op de map omhoog of omlaag knop om de gewenste
automatische uitschakeltijd te selecteren.
Als u OFF selecteert, dan zal de radio altijd aan staan, tenzij u
hem uitzet.
Opmerking:
Energiebesparing zal geen effect hebben in de Pauzemodus of
wanneer u bestanden afspeelt.
D) SD format –
dit is om de SD-kaart te formatteren, let op dat wanneer u
YES selecteert, het formatteren zal worden uitgevoerd en alle
bestanden op de SD-kaart zullen worden verwijderd.
E) RESET –
dit is om de Systeem Setup te resetten en te herstellen naar de
originele fabrieksinstelling.
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Problemen oplossen/Reset Knop
Als de radio niet meer correct werkt of bepaalde cijfers op het
display ontbreken of incompleet zijn, voer de RESET procedure uit.
1. Zet de radio uit en verwijder de batterijen.
2. Druk ten minste 1 seconde op de RESET knop in het
batterijcompartiment met behulp van een geschikt voorwerp
(het uiteinde van een paperclip of een pen). Dit zal
de microprocessor, de kloktijd en alle opgeslagen stations in
het geheugen van het apparaat resetten.
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Zorg en Onderhoud
Stel de radio niet bloot aan water, stroming of zand. Laat de radio
niet achter op plaatsen met overmatige hitte, zoals een
geparkeerde auto, die schade kunnen veroorzaken.
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Technische Informatie
Stroombron:
Ac Stroomadapter:
DC 9V 0.7A, positieve middenpool, diameter van middenpunt 2.2
Batterij:
4 x UM-2(C maat, LR14), Alkaline of Ni-MH oplaadbare batterij
Frequentie Bereik:
FM Band: 87.5~108MHz
AM Band:
530~1620kHz (9kHz/stap) of 520~1710kHz (10kHz/stap)
Elektronische kenmerken:
Luidspreker: 40x115mm 8 ohm 3W volledig bereik
Vermogen: 0.7W @alkaline batterij, 1.5W met DC-IN 9V
Vermogen van hoofdtelefoon: 5mW+5mW
Oplaadbare Stroom van Oplader: 0.5A
AUX-IN Niveau: 0.5Vrms (gem.), 1Vrms (max.)
LINE-OUT Niveau: 0.5Vrms, 1Vrms (max.)
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PR-D8

NL
Revision 1

MP3/WMA Kenmerken:
SD-Kaart Capaciteit: 16MB~32GB (SDHC)
SD-Kaart Formaat: FAT/FAT-32
Afspeelbare Media:
MP3 (16kbps~320kbps)/WMA (16kbps~192kbps)
Opname Formaat: MP3
Opname Kwaliteit:
64kbps (lage kwaliteit)/128kbps (standaard)/
192kbps (hoge kwaliteit)
Frequentie Respons van SD Mediaspeler: 40Hz~20 kHz (192kbps)
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Afmetingen: B220 x H126 x D48 mm
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Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat
elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling.
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie
wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische
Apparaten, AEEA).
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