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Welkom bij VQ

De voordelen van digitale radio

VQ is een uniek Brits merk dat zich laat inspireren door een fusie van geluid en stijl.

Wanneer je overstapt naar digitale radio krijg je meer keus dan ooit tevoren - met je bestaande favoriete
stations die erop wachten om je in digitale kwaliteit te overtuigen, maar ook met een breed scala van nieuwe,
alleen digitaal te ontvangen stations met alle mogelijke soorten muziek, chats en programmeringen waar je
veel plezier aan zult beleven.

VQ is van mening dat kleur en design een belangrijk onderdeel uitmaken van wie we zijn, dus waarom
zouden we technologie alleen kopen in zwart of zilver, zonder individuele designaspecten?
Ons bekroonde akoestische ontwikkelingsprogramma zorgt ervoor dat al onze producten
gekenmerkt worden door de nieuwste technologie en een ongeëvenaarde geluidskwaliteit.
Combineer dit met onze passie voor de creatieve wereld van de kunst, mode & interieurdesign
en ervaar dat onze producten niet alleen geweldig klinken, maar er ook fantastisch uitzien.
Wees dus welkom bij de VQ revolutie met onze bekroonde technologie
die ontworpen is om bij jouw stijl te passen.

Digitale radio gaat niet alleen om de keus, maar ook om de kwaliteit - bij digitale uitzendingen hoor je alles in
een kristalheldere kwaliteit.
Mocht je twijfelen over de digitale dekking in jouw regio, dan kun je het signaal controleren op de UK Digital
Radio Website - volledig gratis en volledig neutraal - www.ukdigitalradio.com

We hopen van harte dat je verliefd wordt op VQ en je nieuwe Christie.

Jonathan Merricks			
CEO & Creative Director		
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Daniel Copley
Product Designer
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Jouw VQ Christie - Born In Britain

Je kunt trots zijn op jouw Christie en vertrouwen op zijn kwaliteit,
omdat hij ontworpen is in Engeland en voorzien is van Britse
akoestische techniek.
VQ is er trots op Brits te zijn en wij zijn er trots op dat we
onze inspiratie ontlenen aan typisch Britse sterke punten
- design, mode, muziek en kunst.
Vanuit deze inspiratie geven wij vorm aan ons eigen unieke geluid & onze eigen stijl - maar die delen we ook
met jou om je gevoel voor stijl te inspireren.
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Kennismaking met je Christie

Vooraanzicht
1. Standby: Drukken om je Christie aan of uit te zetten

1

2

3

2. Mode: Drukken om te wisselen tussen DAB+, FM,
Aux in en Bluetooth modus

1. Power ON/OFF
3. Info: Drukken om informatie
van radiostations
2. Mode
door te lopen.
3. Info
4
4.
Alarm
4. Alarm: Indrukken om je VQ Lifestyle Alarm in te
5. Brightness
stellen.
6
6. Vol7. de
Vol+
5. Brightness: Indrukken om
helderheid van het
8. uit
Menu
display aan te passen; kies
5 levels.
8
9. Preset
6. Volume - : Indrukken om10.
het Left
volume te verlagen
11. OK
7. Volume + : Indrukken om12.
hetRight
volume te verhogen.
10
13. Power switch
8. Menu: Indrukken om naar het hoofdmenu te gaan
14. USB socket
15. DC in socket
11
9. Presets: Ingedrukt houden om op te slaan en
16. AUX IN socket
indrukken om je preset stations (max. 30) op te
17. Headphone socket
roepen
18. Antenna
Batterytehouse
10. Up : Indrukken om door19.
je selectie
bladeren
11. OK: Indrukken om je keuze te bevestigen.

1. Power ON/OFF
2. Mode
3. Info
5 4
4. Alarm
5. Brightness
7 6
6. Vol7. Vol+
8. Menu
9
8
9. Preset
10. Left
11. OK
12. Right
12 10
13. Power switch
14. USB socket
15. DC in socket
11
16. AUX IN socket
17. Headphone socket
18. Antenna
19. Battery house
INF
O

DE
MO

OK

Achteraanzicht
1
13.
knop om
2 Druk de OFF/ON
3 de unit geheel
in of uit te schakelen
14. USB laadpoort om je smartphone
op te laden.
15. 9V 2A DC
input aansluiting
voor de
INF
DE
O
MO
meegeleverde adapter.

5

16. 3.5mm auxiliary input aansluiting
voor iPod, MP3 speler, etc.

7

17. 3.5mm stereo aansluiting koptelefoon

9

OK
18. Uitschuifbare
antenne

19

19

18

18

19. Compartiment voor VQ Battery Pack
12
(niet meegeleverd).

OFF/ON

USB CHARGING
5V/1A

DC : 9V/2A

AUX IN

HEADPHONE

13 14 15 16 17

OFF/ON

USB CHARGING
5V/1A

DC : 9V/2A

AUX IN

HEADPHONE

13 14 15 16 17

12. Down: Indrukken om door je selectie te bladeren
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LCD-display

Wat is er allemaal mogelijk met mijn VQ Christie?

STANDBY
MODE
Standby-modus
STANDBY
MODE
INF
INFO
O

DE
MODE
MO

WORKING
MODE
Arbeidsmodus
WORKING
MODE
INF
INFO
O

DE
MODE
MO

Overzicht
•
•
•
•
•

DAB / DAB+ / FM radio-ontvangst
NFC & Bluetooth connectivity
3.5mm Aux-in aansluiting
3.5mm aansluiting koptelefoon
USB-lader (voor externe apparaten)

•

•
•

OK
OK

Alarm
icon
Alarm 1 1
Alarm
1pictogram
icon
Alarm
2
Alarm
2 icon
icon
Alarm 2 pictogram
AM
icon
AM
icon
AM-pictogram
Snooze
Pictogramicon
sluimerfunctie
Snooze
icon
Sleep
icon
Slaappictogram
Sleep
icon
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OK
OK

Pictogram batterij bijna leeg

Battery
Battery low
low power
power icon
icon
Pictogram batterij vol
Battery
Battery full
full charged
charged icon
icon
Pictogram batterij wordt
geladen
Battery
Battery charging
charging icon
icon

Battery
icon
Battery
icon
Pictogram
batterij

VQ LifeStyle-alarm
– dubbele functie
alarm & wekker
Netstroom- of
batterijvoeding
Accessoires

DAB/DAB+ radio-ontvangst
DAB / DAB+ (digitale radio) zorgt voor een superieure luisterervaring, of het nu om muziek,
chat of welke andere programmering dan ook gaat. Je Christie biedt je DAB en DAB+, de twee normen
in digitale radio, wat inhoudt dat je in heel Europa naar digitale radio kunt luisteren. En als je een station
bijzonder goed vindt, kunt je het opslaan als een van je 30 voorkeurszenders.

FM-radio-ontvangst
Mocht er ergens geen digitale ontvangst zijn, dan zorgen wij ervoor dat je radio kunt blijven luisteren met
de FM-ontvangst. en natuurlijk kun je al je favoriete stations opslaan onder de 30 voorkeurszenders.
NFC & Bluetooth connectivity
Wanneer het tijd is voor jouw eigen muziek, maak je heel eenvoudig verbinding met een apparaat geschikt
voor NFC of via Bluetooth om van alle muziek op je smartapparatuur te genieten - of je die nu op een eigen
apparaat hebt staan of gestreamd word via diensten als Spotify of Tuneln. Op je Christie Mini klinkt alles
fantastisch.

4

3.5mm Aux-in aansluiting:
Heb je geen smarttoestel of gebruik je liever geen Bluetooth, maar wil je toch naar je eigen muziek
luisteren, dan is dat geen probleem met de Christie: sluit je apparaat gewoon aan via de 3,5 mm Aux-in
kabelaansluiting.
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3.5mm aansluiting koptelefoon
Is het al bedtijd geweest en wil je je met je favoriete nummers onder je dekens verbergen - plug je oortjes of
koptelefoon in. Niemand die het merkt!
USB-lader:
Je Christie is ook onderweg heel handig, omdat je smartapparaten kunt laden via de USB-aansluiting perfect voor een nachtkastje, op kantoor of op elke andere plek waar je wat extra energie kunt gebruiken.
Je smarttoestel wordt opgeladen, of je Christie nu in standby of werkende modus staat; je smarttoestel kan
ook opgeladen worden als je Christie in standby modus staat terwijl je het VQ Battery pack gebruikt.
VQ Lifestyle Alarm
De dubbele alarm- en wekkerfunctie maken de Christie het perfecte gezelschap voor op je nachtkastje, his
& hers of week & weekend - stel de wekker of de aftelling in voor het moment waarop dat nodig is.
Netstroom- of batterijvoeding
Christie kan gewoon op het lichtnet worden aangesloten (UK/EU stekker), of neem gewoon het VQ Battery
Pack erbij om onderweg te kunnen luisteren - de batterij gaat normaal gesproken tot 25 uur mee.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accessoires
Als je onderweg van je Christie wilt genieten, waarom zou je jezelf dan niet verwennen met de schitterende
kunstleren draagtas en oplaadbaar VQ Battery Pack om urenlang van je favoriete muziek te kunnen
genieten; in de tuin, het park of waar je ook maar wilt ontspannen. Kijk op www.MyVQ.com om direct jouw
tas te bestellen.
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Inschakelen, afstemmen en genieten van de Christie sound & style
Plaatsing
A good place for your Christie:
- heeft een vlak en stabiel oppervlak met voldoende ventilatie
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Je Christie gebruiken
Input Mode selecteren:
Christie heeft vier input modes:
- DAB
- FM
- AUX
- Bluetooth/NFC (BT)

- ligt binnen 1,4 meter van een stopcontact als je netstroom wilt gebruiken
- heeft ruimte boven de radio om de telescoopantenne helemaal verticaal te kunnen uitschuiven
- is niet blootgesteld aan fel zonlicht, hittebronnen, nattigheid en vocht
Het eerste gebruik
Haal je Christie voorzichtig uit de doos. Misschien wil je de verpakking bewaren voor later gebruik.

DAB Scanning
Als je jouw Christie voor de eerste keer aanzet scant hij de DAB band op zoek naar beschikbare stations die
dan allemaal automatisch in het geheugen worden opgeslagen.
Je kunt de scan altijd opnieuw uitvoeren als je ergens anders heen gaat of gewoon de opgeslagen lijst van
beschikbare stations wilt verversen.
1. Druk op de MODE-knop om naar DAB modus over te schakelen.

Gebruik van de AC adapter:
- Sluit de power adapter aan op de DC stekker op de achterzijde van de unit, en steek dan de power adapter
in het stopcontact.

2. Druk herhaaldelijk op de UP of DOWN knop op de digitale radio, de stations in de stationslijst zullen
worden weergegeven in volgorde.
3. Druk op de OK knop om het weergegeven

- Schuif de Power On/Off knop op het achterpaneel naar de ON positie. Christie zal aangaan in de Standby
modus met 10 seconden achtergrondverlichting.
- Druk op de Standby knop op het voorpaneel van de Christie
- Als je de Christie voor het eerst inschakelt zal de scanning display weergegeven worden; Christie scant
automatisch naar alle bruikbare digitale stations en slaat ze alfanumeriek op.
- Als de scan is afgerond is de klok ingesteld en zal Christie het eerst beschikbare station afspelen.
Het oplaadbare VQ Battery Pack gebruiken:
- Het toestel kan ook draagbaar gebruikt worden Installeer alstublieft het oplaadbare VQ lBattery Pack
(niet meegeleverd) aan de achterkant van de radio. Volg de instructies op pagina 26.

14

4. Druk op de INFO-knop, de scroll-informatie van het station wordt weergegeven in de volgende volgorde
5. Wanneer je een volledige scan wilt starten of handmatig wilt zoeken naar de stations van jouw keuze,
druk je op de MENU-knop om Volledige scan of Handmatig afstemmen te selecteren. Gebruik de UP en
DOWN knop om een keuze te maken en bevestig met de OK knop.

DAB
222.06MHz
[No Radio Text]
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Naar FM radio luisteren
Je Christie kan ook radiostations op de FM band ontvangen.
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Opslaan en selecteren van favoriete stations
Jouw Christie kan tot maximaal 30 van je favoriete DAB en FM stations opslaan. Volg de onderstaande
stappen om je favoriete stations op te slaan en te selecteren

Om over te schakelen naar FM modus:
1. Druk op de MODE-knop om naar FM modus over te schakelen.
Autotuning voor FM stations

Om een favoriet station op te slaan:
1. Stem de radio af op het DAB- of FM-station af dat je wilt opslaan.
2. Houd de FAVOURITE-knop ingedrukt om de favorietenlijst te openen. Gebruik de UP en DOWN knop
om een keuze te maken en naar het nummer te gaan waaronder je het wilt opslaan.

1. Houdt de UP of DOWN knop ingedrukt om verder of terug te zoeken naar het volgende station.
3. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen.
De radio gaat zoeken en de frequentie wordt weergegeven terwijl hij zoekt. Als er een bruikbaar station
is gevonden zal de radio niet verder gaan met tunen en het station afspelen.

Een favoriet station oproepen tijdens het luisteren naar DAB- of FM-radio
1. Om op de favorieten af te stemmen, druk je op de FAVOURITE-knop om die te openen.

Om handmatig naar FM stations te draaien:
2. Druk op UP/DOWN om naar het gewenste station te gaan en druk op de OK knop om te bevestigen.
1. Druk op de UP of DOWN knop om het station preciezer in te stellen in stappen van 0.05Hz, of je kunt
the Left of Right knop ingedrukt houden om volgende of eerdere beschikbare stations te scannen.
2. Druk op de INFO-knop om van onderaf door de stationsinfo te scrollen, zoals RADIO TEXT, PROGRAM
TYPE, PROGRAMMATYPE, SIGNAAL STERKTE, ACTUELE TIJD, FM FREQ, STEREO MONO.

FM
Preset Stored
<3: [Empty]

FM
87.50MHz
[No Radio Text]

Bluetooth/NFC
Wanneer je telefoon, tablet of Bluetooth-apparaat muziekbestanden kan opslaan of streamen kun je
Bluetooth gebruiken om naar content op je apparaat te luisteren. Je Christie is eveneens gemaakt met de
nieuwste NFC functie, dus je kunt Bluetooth simpelweg streamen door met je vooraf ingestelde telefoon
tegen het controlepaneel te tikken.
1. Druk op de MODE knop om naar Bluetooth te schakelen.

BT

BLUETOOTH
Pairing
16
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2. Stel de NFC optie op je Bluetooth apparaat in en zet dan je Bluetooth apparaat op je Christie,
kies dan “Yes” als dit zichtbaar wordt en het display zal “Connect” weergeven.

Het afspelen van muziek via Bluetooth/NFC Modus regelen
Je kunt de content op je smarttoestel regelen met behulp van de bediening van de Christie.

3. Als je Bluetooth apparaat geen NFC functie ingebouwd heeft, stel dan je Bluetooth in op de On modus;
Christie zal naar alle beschikbare apparaten zoeken. Het display geeft "Pairing" weer.
OPMERKING: Het toevoegen van een Bluetooth apparaat verschilt tussen de verschillende mobiele toestellen,
tablets en computers. Zie de gebruikshandleiding van je Bluetooth apparaat voor specifieke
informatie.

1. Druk op de OK knop om het afspelen te starten of te onderbreken.

4. Start de pairing op jouw apparaat. Doe dit door “Christie” te selecteren uit de lijst beschikbare
apparaten die op je toestelscherm te zien is. De verbinding komt automatisch tot stand. Na de pairing
wordt “Connected” weergegeven op je Christie.
OPMERKING: De automatische pairing zoekt 1 minuut lang naar beschikbare apparaten. Zolang nog niets
gepaired is, zal het display "Pairing" weergeven.

4. Om de pairing teniet te doen houd je de MODE-knop ingedrukt om het Bluetooth apparaat los te
koppelen.

5. Om verbinding met je Christie te maken of te verbreken houd je de MODE-knop ingedrukt.
OPMERKING: Je moet de verbinding tussen een verbonden Bluetooth-apparaat en de Christie verbreken
om van een ander Bluetooth-apparaat te kunnen gaan streamen.
OPMERKING: Bluetooth verbreekt automatisch de verbinding, wanneer je buiten bereik van de Christie bent.

Hulpaansluitingen
AUX-IN
Voor oudere apparaten, of als je geen Bluetooth of NFC connectivity wilt gebruiken, kun je een aansluiting
maken met de 3.5mm Aux-in kabel.
1. Druk MODE om over te schakelen naar Aux input.

De NFC functie gebruiken
Je Christie beschikt over de nieuwste NFC functie, dus je kunt Bluetooth simpelweg streamen door te tikken
met je vooraf ingestelde telefoon.
1. Stel de NFC optie op je Bluetooth apparaat in,

2. Gebruik de UP en DOWN knop om een nummer over te slaan.
3. Druk op de knoppen Vol+ en Vol - om het volume te regelen.

OPMERKING: Je kunt dit in twee richtingen doen. Druk op de vergelijkbare knoppen op je Bluetoothapparaat om de muziekweergave draadloos aan te sturen.

2. Sluit je audiotoestel aan op de 3,5 mm audio stekker met een 3,5 mm audio kabel (los verkrijgbaar).
OPMERKING: We raden je aan om je audiotoestel op maximaal 80% van het volume te gebruiken. Je kunt
het geluidsvolume van je Christie aanpassen.

AUX

2. zet je Bluetooth apparaat op je Christie, kies dan “Yes” als dit zichtbaar wordt en het
display zal “Connect” weergeven.
OPMERKING: De NFC verbinding verschilt tussen de verschillende mobiele toestellen, tablets en
computers. Zie de gebruikshandleiding van je toestel voor meer specifieke informatie.

3. Om te muten druk je op de Play/Pause-knop

3. Start de pairing op jouw apparaat. De “Christie” uit de lijst beschikbare apparaten wordt weergegeven
op je toestelscherm. De verbinding komt automatisch tot stand. Na de pairing wordt “Connected”
weergegeven op je Christie.

Gebruik van de koptelefoonaansluiting
Je kunt van je eigen muziek genieten via de koptelefoonaansluiting. Plug je koptelefoon simpelweg in de
aansluiting op de achterkant van het toestel.
OPMERKING: We raden je aan om niet langere tijd met je koptelefoon naar harde muziek te luisteren
aangezien dit schade aan je gehoor kan veroorzaken.

4. Om de verbinding met je Christie te verbreken houd je de MODE-knop ingedrukt. Om je Christie opnieuw te
verbinden voer je stap 2 opnieuw uit.

18
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Instelling van de klok, het alarm, de countdown-teller en de sleeptimer
Instelling van de klok
De datum en uurtijd op de Christie worden automatisch ingesteld door het DAB- of FM-radiosignaal. Als de
tijd/datum niet automatisch worden geactualiseerd kun je deze handmatig instellen.
Opmerking: Alle datum- en uurtijdupdates via DAB- of FM-uitzendingen hebben prioriteit over handmatige
instellingen, wanneer kloksynchronisatie geselecteerd is. Raadpleeg de onderstaande
instructies voor verdere informatie.
Datum en uurtijd handmatig instellen
1. Druk op de MENU-knop en op de UP/DOWN knop om “Clock Set Up" te selecteren.
2. Druk op UP en DOWN om naar “Manual” te scrollen. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen.

Christie Gebruiksaanwijzing

NL

Instelling van het VQ Lifestyle alarm
Het alarm in je Christie schakelt de radio in (indienstandby) en stemt af op een DAB- of FM-station of
geeft een toon weer.
1. Druk op de alarmknop om het menu voor de alarminstelling te openen.
2. Kies om Alarm 1 of Alarm 2 in te stellen. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen.
3. Druk op de UP en DOWN knoppen om naar de volgende alarminstelling om het alarm in of uit te
schakelen of om af te gaan bij een andere status. Druk op de OK knop om te bevestigen en naar het
volgende niveau te gaan.
4. Druk op de LEFT en RIGHT knop om te kiezen tussen de bronnen Beep/DAB/FM om je te wekken. Druk
op de OK knop om je keuze te bevestigen.

3. Druk herhaaldelijk op de LEFT en RIGHT knop om de weergave van de datum en de tijd aan te passen, in
te stellen op MMDDYY en 12/24H, waarbij je de datum en tijd instelt. Druk op OK om alle instellingen te
bevestigen en ga verder met de volgende stap.

5. Als je ONCE geselecteerd hebt voor het alarm dien de betreffende datum op alarm in te stellen.

Kloksynchronisatie-opties
1. Druk op de MENU-knop en op de knoppen UP/DOWN om “Clock Set Up" te selecteren.

7. Druk op de UP en DOWN knop om het volume van het alarm in te stellen (level 1 tot 20). Druk op de OK
knop om je keuze te bevestigen en verlaat het programma. Het alarmpictogram verschijnt op het display
om te laten zien dat het alarm/de wekker ingesteld is.

6. Gebruik bij de instelling van de alarmtijd LEFT en RIGHT om de uren (hh) aan te passen. Druk op de OK
knop om te bevestigen en de mm in te stellen. Druk op de OK knop om opnieuw te bevestigen.

2. Druk op de UP en DOWN knop om te kiezen tussen ALL Radio of Handmatig. Druk op de OK knop om je
keuze te bevestigen.
Opmerking: Radio houdt een automatische kloksynchronisatie via het zendersignaal van DAB of FM in.
Alle handmatige instellingen worden geannuleerd als Radio wordt geselecteerd.
Opmerking: Handmatig houdt in dat de klok niet gesynchroniseerd wordt. Je klokinstelling wordt alleen
handmatig ingesteld.

Een afgaand alarm in sluimerstand zetten
Als het alarm afgaat druk je op een willekeurige kno (behalve de Power Standby Knop) om de sluimerstand
in te laten gaan. Het alarm gaat dan na 10 minuten opnieuw af.
OPMERKING: Het alarm stopt automatisch na 60 minuten indien
FM
de snooze knop op de Christie niet wordt ingedrukt.
Alarm 1 : FM

Een alarm dat afgaat, annuleren
Als het alarm afgaat, druk je één keer op de Alarm-knop om het
uit te zetten.

20

ON 10:30PM
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Een ingesteld alarm annuleren
1. Druk op de Alarm-knop op een moment waarop het alarm nog niet afgegaan is. Open het
instellingsmenu voor het alarm
2. Druk op de UP en DOWN knop om Alam On/Off te selecteren.

Timer

3. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen.

Count Down Timer
OFF 00:00:00

Instelling van de countdown-teller
De countdown-teller kan ingesteld worden om je te helpen de tijd af te tellen.

NL

Andere functies
Instelling achtergrondverlichting
Je kunt de instelling voor de achtergrondverlichting aanpassen als de radio aanstaat.
Druk de Brightness knop herhaaldelijk in om te kiezen tussen de 5 instellingen voor de
achtergrondverlichting.
Instelling Audio
Jouw Christie bevat innovatieve Digital Sound Processing (DSP) software die speciaal is afgesteld om te
zorgen dat jij alleen de allerbeste audio-ervaring zult hebben, waar je ook naar luistert.

1. Houd de Alarm-knop ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op UP en DOWN om de timer AAN te zetten en druk dan op OK om te bevestigen.
3. HH:MM:SS wordt weergegeven. Druk op de UP en DOWN knop om de uren (hh) aan te passen, en druk
op de OK knop om te bevestigen. Herhaal deze handelingen voor de minuten (mm) en seconden (ss).
Instelling van de Sleep Timer
De Sleep Timer kan worden ingesteld om de Christie na een bepaalde tijd uit te schakelen.
1. Druk op MENU
2. Druk op de UP en DOWN knop om “Sleep" te selecteren en druk op de OK knop om je keuze te
bevestigen.

Wijziging van de schermtaal
1. Druk op Menu
2. Druk op de UP en DOWN knop om de taalinstelling te kiezen.
3. Druk op de LEFT en RIGHT knop om een menutaal te kiezen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
Portugees en Nederlands.
4. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen.
WAARSCHUWING:
Resetten naar de fabrieksinstellingen
Een reset van je Christie wist alle favorieten, opgeslagen zenders en alarmen en zet alle andere opties
1. Druk op MENU
2. Druk op de UP en DOWN knop om “System Reset” te kiezen
3. Druk op de OK knop om je keuze te bevestigen, druk op UP en DOWN om “YES” te kiezen, en druk op de
OK knop om te bevestigen. Christie is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

3. Druk op de UP en DOWN knop om de timer (tot maximaal 90 minuten) in te stellen, of kies Sleep Off om
dit te annuleren.
4. Het sleeptimerpictogram verschijnt op het display om te laten zien dat de sleeptimer ingesteld is.
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Software versie
1. Druk op MENU
2. Druk op de UP en DOWN knop om “SW version” te kiezen
3. Druk op OK om de softwareversie te zien.
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Belangrijke veiligheidsinformatie - a.u.b. lezen
Lees deze gebruiksaanwijzing alsjeblieft voordat je de radio gaat gebruiken - er staan aanwijzingen
en adviezen in die bijdragen aan een langdurig, probleemloos en veilig gebruik. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Christie Gebruiksaanwijzing
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Altijd:
•
Alle bedieningselementen bedienen volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
•

Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen (incl. de netstroomkabel, verlengsnoeren en onderlinge
verbindingen tussen apparaten) correct aangesloten zijn volgens de instructies van de producent.

Wees voorzichtig. Vermijd:
•
Vloeistoffen: stel de radio niet bloot aan vocht of spatwater en zet geen voorwerpen met vloeistof zoals een vaas - op of bij het apparaat.
•

Hoge luchtvochtigheid of vocht: natte of vochtige locaties zoals in de buitenlucht, badkamers en
sauna's vereisen speciaal ontworpen apparatuur.

•

Hitte: stel de radio niet bloot aan direct zonlicht of hitte van radiatoren of andere hittebronnen.
Audio/video-apparaten kunnen veel hitte genereren. Plaats het apparaat niet op dergelijke apparaten.
Blijf met uw radio uit de buurt van open vuur.

•

Stof en beperkte ventilatie: zorg ervoor dat er voldoende luchtstroming rond het apparaat is om
oververhitting te voorkomen.

•

Trillingen: constante trillingen kunnen schade veroorzaken.

•

Extreme omgevingsfactoren: dit apparaat is ontworpen voor gebruik in gematigde
klimaatsomstandigheden.

BELANGRIJK:
•
•
•
•
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NIET luisteren met te hoog volume: te hoge volumes kunnen het gehoor beschadigen.
GEEN gebruik maken van apparatuur, vooral koptelefoons, die u zou kunnen afleiden van activiteiten
die uw volle aandacht vereisen om de veiligheid te waarborgen.
GEEN gebruik maken van apparatuur die niet correct werkt of wellicht defect of beschadigd is.
NIET Laat het apparaat ingeschakeld wanneer er geen toezicht op is, tenzij uitdrukkelijk vermeld is
dat het ontworpen is om zonder toezicht te werken. Schakel het apparaat uit met de schakelaar op het
apparaat en zorg ervoor dat andere gezinsleden ook weten hoe dat moet. Voor zieke of gehandicapte
personen kunnen speciale maatregelen noodzakelijk zijn.

VOORZICHTIG
OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, NOOIT HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) VERWIJDEREN, BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN
ONDERDELEN, ONDERHOUD EN REPARATIES ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
GEVAARLIJKE SPANNING
Risico op elektrische schok bij aanraking van onderdelen binnen de behuizing van het
product.
LET OP
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke bedienings- en onderhoudsaanwijzingen.
Voor uw veiligheid is het van groot belang om de gebruiksaanwijzing op te volgen.
WAARSCHUWING
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN
APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN DRUPPEL- OF SPATWATER.
Opmerking: Deze radio wordt warm, wanneer hij langdurig wordt gebruikt. Dit is normaal en is geen teken
van problemen met het toestel.
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VQ Battery Pack (optioneel)
- de VQ Battery Pack is een optioneel accessoires dat het mogelijk maakt om je Christie als portable te
gebruiken.
- de VQ Battery Pack is ontworpen voor een lange levensduur en kan je toestel meerdere jaren laden en
herladen indien correct gebruikt.
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Informatie over de milieuvriendelijke afvoer van afgedankte batterijen
Elektrische en elektronische producten met het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak
mogen niet worden meegegeven met het gewone huishoudelijke afval. Lever dergelijke
producten in bij een inleverpunt dat elektrische en elektronische producten accepteert.
Vraag bij uw lokale milieustraat na waar u dergelijke producten kunt inleveren.

- de VQ Battery Pack kan direct bij VQ of bij een groot aantal winkels aangeschaft worden.
- Mocht je een VQ Battery Pack moeten verwijderen, recycle het dan of zorg dat het pack op een
milieuvriendelijke manier wordt verwijderd, volgens de lokale voorschriften.

VQ verklaart hierbij dat dit VQ Christie in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 1999 / 5 / EC .
Neem voor verdere informatie contact op met:

- Sluit batterijen niet kort, gooi ze niet in het water, het gewone afval of in een vuur.
VQ Battery Pack installeren
1. Zet Christie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het batterijvak
3. Steek de stekker van het VQ Battery Pack in het contact in het compartiment. Zorg dat de ribbels op de
stekker in één lijn liggen met de gleuven in het contact, zodat deze in de goede richting zit. Forceer de
stekker niet.

VQ
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@myvq.com
Specificatie
1. Mode: DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F), FM (87.5MHz-108MHz), BLUETOOTH, AUX_IN

4. Plaats het VQ Battery Pack in het batterijvak, met het logo naar buiten.
2. LCD: LCD:2x16 dot matrix; zwarte achtergrond, witte letters, negatieve LCD
5. Doe het deksel weer op het vak en sluit Christie aan op het stopcontact.
3. Voeding: DC 9V/2A, DC OUTPUT 5V/1A (USB aansluiting)
6. Het VQ Battery Pack begint nu op te laden.
4. Benodigde batterij: Rechargable VQ Battery pack (apart verkijgbaar)
Opmerking: Als je het VQ Battery Pack voor het eerst oplaadt of het gedurende lange tijd niet hebt gebruikt
raden we je aan het ongeveer 24 uur op te laden om zeker te zijn dat hij geheel opgeladen is. Als
de VQ Battery pack even duren voor het signaal “Batterij Laadt” wordt weergegeven.

5. Uitgangsvermogen: 10W
6. STANDBY-MODUS: Klokweergave (alleen in DC IN-modus)

Opmerking: VQ Battery Pack wordt apart verkocht.
7. Afmetingen: 215mm x 135mm x 126mm
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Support
We weten zeker dat je heel lang veel plezier zult hebben van je nieuwe Christie. Hoe we dat zo
zeker weten? Nou, we hebben dit product ontworpen, ontwikkeld en gekoesterd vanaf het eerste
conceptontwerp tot het gereed product dat jij nu in handen hebt. Wij zijn trots op onze producten
en de zorg en aandacht die wij daaraan besteden. Dit wordt weerspiegeld in ons enorm lage aantal
teruggestuurde producten.
Mocht je op een probleem stuiten, dan zijn we je graag van dienst:

0333 1234 601

support@myvq.com
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