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Bediening 
 
Stroomvoorziening 

Zet de spiegel aan en uit door gebruik te maken van de -knop. 
 
Radio 
Na bevestiging van de antenne voor maximaal bereik, druk dan op          om de radiofunctie te activeren. 
Het display zal ingestelde radiofrequentie weergeven en geluid via de stereospeakers geven. 
 
Voor zenderkeuze drukt u op            .  
Na het oplichten van het scherm met de tekst “TUN” drukt u op            of            om de zender van de keuze te 
selecteren. Intoetsen met korte tussenpozen zal een fijnere afstelling verzorgen, wanneer u de toets langer dan 2 
seconden ingedrukt houdt, zal er een automatisch selectie worden gemaakt. 
In geval van slechte ontvangst wordt geadviseerd om te werken met de fijnere afstelling. 
 
Na uw zenderkeuze te hebben gemaakt bestaat er de mogelijkheid om deze zender in het geheugen te zetten als 
favoriet. In totaal kunt u op deze wijze 20 zenders opslaan. 
Wanneer u uw zender heeft geselecteerd, drukt u op de knop            om deze op te slaan. De eerste zender van 
keuze wordt opgeslagen onder M-01, de daaropvolgende M-02, etc. 
 
Om terug te keren naar uw zender van keuze drukt u op de knop            totdat u de zender van uw keuze heeft 
teruggevonden. (CH01 – CH20) 
 
Naast de handmatige zenderkeuze, kunt u ervoor kiezen om automatisch de beschikbare zenders op te laten slaan. 
Wanneer u de knop             2 seconden indrukt zal de automatische zoekfunctie in werking treden. Op dat moment 
zal het systeem kanaal 87,5 tot en met 108Mhz automatisch afzoeken. Het systeem zal hierbij de zoekresultaten 
weergeven en automatisch opslaan oplopende van CH-01 –CH20 totdat alle geheugenplaatsen zijn ingevuld. 
Na uitvoering van deze automatische zoekfunctie zal het teruggaan om de eerste keuzezender(CH01) af te spelen. 
 
Tijdens gebruik kunt het volume van de speakers aanpassen met de knoppen            en          . Het display zal 
hierbij het aantal dB aangeven. 
 

De verlichting kunt u aan en uit zetten doormiddel van de  - toets. 
 
Naast de geïntegreerde radio is er ook een klok in de spiegel geïntegreerd. 
Deze is enkel zichtbaar wanneer de radio is uitgeschakeld. 
Om de klok in te stellen houdt u de benodigde tijd de toets           ingedrukt.  
Daarna kunt u met de toetsen          en          totdat de juiste tijd op het display staat  
weergegeven 
 
 
 
 


