
Gebruiksaanwijzing  
AP-010  Eenvoudige  radio  met  1 knop 

versie 2015.01 

Op de volgende pagina staan afbeeldingen met verklaringen voor de knoppen. 

Batterijen 

1. Verwijder het klepje voor de batterijen (8).

2. Plaats 4 LR14 batterijen op de juiste manier in de radio (zie afbeeldingen in het batterijcomparti-

ment). Plaats nu het klepje terug op het batterijencompartiment. Wanneer de radio niet meer goed

functioneert kan dit een teken zijn dat de batterijen vervangen dienen te worden. Wanneer u de

radio langere tijd niet gebruikt, adviseren we de batterijen te verwijderen.

Stekker 

De radio kan ook aangesloten worden op de netstroom, hiervoor sluit u de snoer aan op uw radio (9) 

en doet u de stekker in het stopcontact. 

De radio gebruiken 

1. Plaats de radio op een platte ondergrond en zorg dat de radio vrij staat en niet bedekt is.

2. Doe de radio aan met de aan-uit knop (2).

3. Druk op de fm-knop.

4. Draai de volumeknop (4) aan totdat u geruis hoort. Gebruik hiervoor de extra knoppen die u

vindt in het compartiment voor de netstroomadaptor (11).

5. Draai aan de knop om de zender af te stellen (6).

6. Pas het volume naar de gewenste sterkte aan (4).

7. Wanneer gewenst verwijdert u de extra knoppen en plaatst u nu het afdekkapje op de radio (1).

8. Om de radio uit te zetten drukt u op de aan-uit knop (2).

Gebruik van de USB functie 

Wanneer u muziek wilt afspelen via de USB, verwijdert u het afdekkapje en steekt u de USB in de 

USB-aansluiting (3). De radio schakelt automatisch over naar de USB functie. Wanneer u de USB-stick 

verwijderd schakelt de radio weer terug naar de radio. 

Fabrikant: 

Roberts Radio technical services 

97-99 Worton Road 

Isleworth Middlesex 

TW7 6EG 

United Kingdom 

www.robertsradio.co.uk 

Gebruik 
De klassieke radio kan eenvoudig ingesteld worden op de voorkeurs 

radiozender en volume. De knoppen worden beschermd met een af- 

dekkapje. Hiervoor hoeft de gebruiker de radio alleen maar aan– en uit 

te zetten met één eenvoudige knop. 

http://www.robertsradio.co.uk/
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