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I. BESCHRIJVING

DISPLAY

SLEEP

TUNE

ALARM 1 ALARM 2SNOOZE
BRIGHTNESS

VOL+

VOL-

SOURCE
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1. Vorig/Volgend:  
2. Afspelen/Pauze/INSTELLINGEN:  
3. Volume: 
4. Radio instellen: 
5. ALARM 1/ALARM 2  [ALARM1/ALARM2]
6. HELDERHEID/DUTJ [SNOOZE/BRIGHTNESS]
7. TIJDSCHAKELAAR [SLEEP]
8. BRON / AANZETTEN:   
9. VERTONNEN [DISPLAY]
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10. FM antenne
11. AUX IN
12. USB poort
13. Spanningskabelingang
14. Batterijenklep
15. Luidspreker
16. Display

1. Veiligheid:
1. Voor  het gebruik van het toestel , lees aandachtig de 

gebruiksaanwijzing en bewaar die  voor latere raadpleging.
2. Gebruik het toestel niet als het niet correct werkt of de 

kabel of een  ander onderdeel beschadigd is . In zo’n 
geval onderbreek de verbinding met de netstroom en 
neem contact op met een servicedienst om controle en 
/ of reparatie uit te voeren.

3. Plaats de radio-ontvanger op een droge, stabiele ondergrond.
4. Vermijd extreme temperaturen tijdens transport, opslag 

en gebruik van het product.
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5. Bescherm het toestel tegen direct zonlicht en contact 
met warmtebronnen.

6. Beveilig het toestel tegen vocht, vermijd contact met het 
4�1"/�,#��+!"/"�3),"&01,Ȅ"+ѷ

7. Plaats het toestel niet in de buurt van toestellen die 
elektromagnetische stoornissen kunnen veroorzaken 
omdat het de kwaliteit van het beeld en geluid kan 
verslechteren .

8. Bewaar het toestel en batterijen buiten het bereik van 
kinderen.

9. Het is verboden om het toestel zelfstandig te repareren.  
Als het toestel moet gecontroleerd of gerepareerd 
worden, neem contact met de geautoriseerde 
servicedienst op.

2. Batterijen:
Om noodstroomvoeding te bevoorraden:
Verwijder de  beschermfolie.
Draai de bevestigingsschroeven van de klep los.
Plaats de nieuwe batterij volgens de aangegeven polen.
Sluit de klep dicht en draai de bevestigingsschroeven vast.

3. Schakelende voeding:
Sluit de in de set geleverde voeding op de netwerkstroom en 
socket aan de achterkant van het toestel aan.

Let op:��)0�%"1�1,"01")�!,,/�""+�)�+$"/"�-"/&,!"�+&"1�$"�/2&(1�
word, onderbreek de verbinding met de voedingsbron.
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II. BEDIENING

1. Aan/uit:
Om het toestel aan te zetten, druk op de knop  . Radio 
schakelt automatisch in de laatst gebruikte modus in.  Om 
naar standby modus te gaan, druk op en houd ingedrukt 
de knop  . Op het scherm gaat de tijd verschijnen (indien 
eerder ingesteld).

2. Instellen van de klok:
1. In de standby modus druk op en houd ingedrukt de 

knop SET. Op het scherm verschijnt [12 H] of [24 H].
2. Kies de gewenste tijdformaat met gebruik van de 

knoppen  .
3. Druk vervolgens op de knop SET om te bevestigen 

en naar volgende optie te gaan. Op het display gaan 
cijfers van het uur knipperen.

4. Herhaal de stappen 2-3 om het uur, minuten, dag, 
maand en jaar in te stellen.

Nota:��)0�"/�$""+�(+,-��&++"+�ǖǚ�0" ,+!"+�&+$"!/2(1�4"/!Ǿ�
schakelt het toestel automatisch naar standby modus om.

3. Volume controle:
Het volumeniveau wordt met gebruik van de knoppen  
VOL+ / VOL- geregeld.

4. Helderheid van het display controle:
Om het helderheidsniveau van het display aan te passen, 
druk op BRIGHTNESS en kies het juiste helderheidsniveau.
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5. Radio:
Om de optimale ontvangst van het radiosignaal te verkrijgen, 
ontvouw en plaats de antenne in de juiste positie.

6. Radio instellen:
1. Zet het toestel aan met gebruik van de knop SOURCE 

. Ga naar FM modus door enkele keren op de knop 
SOURCE te drukken.

2. Vervolgens kies een van de onderstaande manieren:
• Digitaal instellen:
Om een radiozender met gebruik van de methode van 
digitaal instellen uit te zoeken, druk op en houd ingedrukt 

,  radio stopt met het zoeken na het 
vinden van de eerste beschikbare radiozender.
• Handmatig instellen:
Om een radiozender met gebruik van de methode van 
handmatig instellen uit te zoeken, druk enkele keren op 

  totdat de gekozen frequentie bereikt 
wordt.

Om naar de opgeslagen radiozender te gaan, druk enkele 
keren op de knop  of  totdat het nummer verschijnt op 
het display waaronder de gewenste radiozender opgeslagen 
werd.  Het geheugen van de favoriete radiozenders bedraagt 
20 inschrijvingen.
 
7. Automatisch opslaan van radiozenders:
In de modus van radio druk en houd ingerukt de knop 
SET om het automatisch opslaan van actueel beschikbare 
radiozenders aan te zetten. Op het scherm verschijnt de 
,-0 %/&ȇ� қAUTO], de beschikbare radiozenders worden 
opgeslagen en de eerste radiozender gaat automatisch 
spelen.
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8. Handmatig opslaan van radiozenders:
1. Om een radiozender handmatig in te stellen, stel de radio 

op de gekozen frequentie.
2. Druk op de knop SET om de modus van automatisch 

programmeren aan te zetten (nummer op de lijst van 
favorieten gaat knipperen).

3. Vervolgens druk enkele keren op de knop  of  om 
het juiste nummer te kiezen.

4. Opnieuw druk op de knop SET om de frequentie op te 
slaan.

5. Herhaal deze stappen (1-4) bij elke radiozender die 
opgeslagen e wordy.

Let opǿ��)0�"/�""+�-�27"�&+�!"�01/,,*3,,/7&"+&+$�3,,/(,*1Ǿ�
worden de opgeslagen radiozenders niet gewist.

9. RDS informatie:
Het toestel ondersteunt de ontvangst van RDS gegevens. 
Om de vertoonde informatie te wijzigen, druk op de knop 
DISPLAY.
Programme Service Name (Naam van het programma)
Programme Type (Soort programma, bv..: News, Rock, Pop)
Radio Text (Vertoond actuele informatie)
Clock Time System (Klok)

10. USB:
Let op: Het toestel kan niet alle USB-toestellen van andere 
producenten correct ondersteunen.
Om muziekbestanden opgeslagen op de USB drager af te 
spelen, sluit de USB stick/adapter van geheugenkaart op de 
USB poort aan de achterkant van het toestel aan en kies de 
USB modus met  van de knop SET.
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• Om het afspelen te pauzen/opnieuw afspelen, druk op: 

• Om een nummer over te slaan: 
• Om naar voren/achteren te verschuiven, druk op en houd 

ingedrukt:  
• Om de volgende/vorige folder te kiezen:  
• Om het volumeniveau te verhogen/verlagen: VOL+/VOL-

11. Keuze van de afspeeloptie:
Druk op en houd ingedrukt de knop SET tijdens het 
afspelen om naar de modus van afspeeloptie te gaan.  Druk 
vervolgens enkele keren op de knop SET totdat de juiste 
optie gekozen wordt:
• NORMAL: standaard afspelen
• REPT ONE: doorgelust afspelen van een bestand
• REP ALL: doorgelust afspelen van alle bestanden
• RANDOM: willekeurig afspelen van bestanden

12. Opladen van externe toestellen:
Na het aansluiten van de radio op de netstroom kunnen er 
externe toestellen (bv. telefoon) via de USB poort worden 
opgeladen.

13. Bluetooth:
Het toestel kan zich met andere toestellen via draadloze 
Bluetooth verbinding communiceren.
Om een verbinding met een extern toestel te maken en 
opgeslagen muziekbestanden af te spelen:  
1. Ga naar de Bluetooth modus (BT) door enkele keren op 

de knop SET te drukken.
2. Zet de Bluetooth verbinding in het extern toestel aan en 

beginn met het scannen.
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3. Maak de verbinding na het vinden van het toestel 
“KM1150” en indien nodig, voer het wachtwoord “0000”.

4. Begin vervolgens met het afspelen.

Let op:��)0�%"1��)2"1,,1%�0&$+��)�74�(�&0Ǿ�(�+�!"�3"/�&+!&+$�
worden verbroken.  De toestellen gaan opnieuw automatisch 
3"/�&+!"+� ț�#%�+(")&'(� 3�+� !"� (4�)&1"&1� 3�+� %"1� 0&$+��)Ȝǽ��
�"1� 1,"01")� ,+!"/01"2+1� �Ǘ��� ț�!3�+ "!� �2!&,� �&01/&�21&,+�
�/,Ɯ)"Ȝǽ

14. AUX/afspelen via een extern toestel:
Om nummers op een extern toestel op te slaan, zet de 
modus AUDIO IN met gebruik van de knop SET) aan.
Verbind de toestellen met gebruik van de audiokabel (AUX 
ingang aan de achterkant van de Radiowekker).
En begin met het afspelen via een extern toestel niveau.

15. Wekker instellingen:
Het toestel is voorzien van twee, onafhankelijk werkende 
wekkers.
1. Verzeker u zich dat de juiste tijd werd ingesteld.
2. Vervolgens druk op en houd ingedrukt de knop ALARM1 

/ ALARM2, op het scherm verschijnt de icon   /   en de 
cijfers van het uur gaan knipperen.

3. Stel het uur in met gebruik van de knoppen:    of  -
4. Druk op de knop SET om te bevestigen en verder gaan.
5. Om de instellingen van minuten, soort wekker/radio 

opwekken, herhalen en volumeniveau van de wekker 
in te voeren, herhaal het bovenbeschreven proces - 
(stappen 3-4).

Let op: Indien de USB drager als wekker gekozen werd en de 
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drager niet gevonden wordt, gaat het toestel de functie van 
het opwekken met de bel inschakelen.

Om de wekker te activeren, druk op de juiste knop ALARM1/
ALARM2 twee keer (om te deactiveren) en nog een keer (om 
te activeren).

16. Dutje:
Na het inschakelen van de wekker, druk op de knop 
SNOOZE. De wekker wacht 9 minuten en daarna bel nog 
een keer.

17. Alarm uitzetten:
Na het aanzetten van de wekker, druk op de juiste knop 
(ALARM1/ALARM2). De wekker wordt uitgezet maar de 
instellingen worden niet gedeactiveerd.

18. Instellingen van tijdschakelaar (SLEEP TIMER):
1. Om deze functie aan te zetten, druk enkele keren op de 

knop SLEEP (met aangezet toestel) totdat de gewenste 
tijd van de schakelaar bereikt word: OFF, 120, 90, 60, 45, 
30, 15 (minuten).

2. Na het aanzetten van deze optie verschijnt op het display 
!"�,-0 %/&ȇ�҇SLEEP”.

3. Om de tijdschakelaar uit te zetten, druk enkele keren op 
de knop SLEEP,  totdat de optie OFF verschijnt.

19. Reiniging:
Reinig het toestel met behulp van een zacht, licht vochtig 
doekje. Gebruik geen detergents.



N
L

Gebruiksaanwijzing

49

20. Oplossen van problemen:
Probleem: Oplossing:
Geen geluid: Verzeker je ervan dat het geluidsniveau 

juist ingesteld werd.
Slechte kwaliteit van 
het radio signaal:

Plaats de antenne in de optimale positie 
en controleer opnieuw de ontvangst van 
de radiozender.  Verzeker je ervan dat de 
radio niet te dichtbij het Tv-toestel staat 
omdat het de ontvangst van het geluid/
beeld negatief kan beïnvloeden. 

De functie van tijd-
schakelaar werkt niet:

Verzeker je ervan dat de juiste tijd 
ingesteld is.

De klok/wekker 
instellingen werden 
verloren:

De instellingen van de klok/wekker 
worden gewist bij een storing in de 
stroomvoorziening of het ontkoppelen 
van de spanningskabel.  Voer opnieuw de 
instellingen van de klok/wekker in.

III. TECHNISCHE SPECIFICATIE

• Aluminium behuizing
• FM radio
• FM frequentiebereik: 87,5~108 MHz
• Opslaan van 20 favoriete radiozenders
• Dubbel wekker 
• Bluetooth
• Poorten: Aux-in, USB (5V 1 A)
• Voeding 100-240 V; 50/60 Hz
• Uitgangskracht: 2x 3 W (RMS)
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Netherlands
Juiste manier van het afvoeren van 
het product (afgedankte elektrische en 
elektronische toestellen)

De markering op het product of in de ermee verbonden teksten 
EHWHNHQW�� GDW� QD� DÀRRS� YDQ� GH� JHEUXLNVSHULRGH� GLHQW� KHW�
niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. Om 
schadelijk invloed op het milieu en menselijke gezondheid door 
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, vragen wij u 
om het product afzonderlijk van ander afval te verzamelen en op 
een verantwoorde manier te recycleren om het hergebruik van de 
materiele grondstoffen als vaste praktijk te bevorderen. Om meer 
informatie over de plaats en wijze van veilig recyclage te verkrijgen, 
dienen de huishoudelijke gebruikers zich met het verkooppunt 
te contacteren waarin ze het product hebben aangekocht of de 
lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in contact 
met hun leverancier te komen en de voorwaarden van de 
verkoopovereenkomst raad te plegen. Verwijder het product niet 
tezamen met commercieel afval.

Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL Zbigniew 
/HV]HN��0LĊWQH�XO��*DUZROLĔVND�����������*DUZROLQ

'H� SURGXFWVSHFL¿FDWLH� NDQ� ]RQGHU� DDQNRQGLJLQJ� JHZLM]LJG�
worden.

„Lechpol verklaart hierbij, dat het toestel KM1150 met de eisen 
en andere toegepaste bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG 
overeenstemt. Deze verklaring kunt u op de webpagina van 
Lechpol www.lechpol.eu downloaden”.


