
 

 

Inbouwradio met display 

RAD… 

 

 

Beschrijving apparaat 
De Jung inbouwradio RAD... bestaat uit een 

displayelement en een inbouwvoeding. 

 

Het displayelement is bedoeld voor 

weergave en bediening. Met de tiptoetsen 

kan de radio worden ingesteld. Op het 

display worden de zenderinformatie uit de 

RDS, de tijd en de actuele instellingen 

getoond. 

Op de radiovoeding staan de aansluitingen 

voor de netspanning, neveningang, AUX- 

ingang en luidsprekers ter beschikking. 

De radio kan met één of twee 

luidsprekermodules LSM... worden gebruikt.  

Via de secundaire ingang is het mogelijk de 

radio in- en uit te schakelen, bijvoorbeeld 

samen met de verlichting. Het radiosignaal 

wordt uit de aansluiting op de netspanning 

opgenomen. In moeilijke ontvangstsituaties 

kan een externe  antenne worden gebruikt. 

Deze antenne kan in een extra loze buis 

onder de Radio in de wand worden 

ingebouwd.  

Via de AUX-ingang kunnen andere 

audiobronnen worden weergegeven, 

bijvoorbeeld via het muziekcenter  

MC..100... . 

Veiligheidsinstructies  

De inbouw en montage van elektrische 

apparaten mag alleen door een 

elektromonteur worden uitgevoerd. 

 

Als de handleiding niet wordt opgevolgd, 

kan schade aan het apparaat, brand of 

andere gevaren ontstaan. 

 

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik in 

droge ruimten. 

 

 

Deze handleiding is onderdeel van het 

product en moet door de eindgebruiker 

worden bewaard.  

Bediening 

De onderste helft van het front is bedoeld 

voor de bediening. Via 8 tiptoetsen wordt de 

bediening uitgevoerd. 

In rusttoestand kunnen, afhankelijk van de 

instelling, toetsen en display worden 

onderdrukt.  

Met de eerste aanraking van de tiptoetsen 

worden deze weer actief. 

 

 

Inschakelen/uitschakelen 

Hier wordt de radio in- en 

uitgeschakeld.  

 

Wanneer men de toets in ingeschakelde 

toestand gedurende 3 seconden ingedrukt 

houd, wordt de sleeptimer (inslaapfunctie) 

geactiveerd. 

Instellingen 

Basisconfiguratie van lichtsterkte, 

wektijd en meer. 

Wekkerfuncties 

De wekker met toenemend volume 

wordt hier in- en uitgeschakeld. 

Houd men de toets langer dan 

3 seconden ingedrukt, dan wordt het menu 

voor de instelling van de wektijd 

opgeroepen. 

Favorieten  

In de favorieten worden de 

voorkeurszenders opgeslagen of de AUX-

ingang gekozen. 

 

Bedientoetsen 

Zender zoeken, volume-

instelling en de navigatie/ instelling in het 

menu.  

 

 

Lichtsterkte display in standby 

Via   wordt de lichtsterkte  voor de 

rusttoestand versteld. 

Het laagste niveau is de nachtstand. 

Nachtstand 

In de nachtstand wordt het display in 

standby (rusttoestand) geheel 

uitgeschakeld.  

Door aanraken van een willekeurige toets 

wordt het display uit de nachtstand gehaald.  

 

Hoofdmenu 

Na het inschakelen worden in het display 

zenderinformatie en de statusregel getoond. 

 

De statusregel geeft informatie over de 

gekozen favoriete zender, de tijd en de 

wekfunctie. 

In ruststand wordt alleen de datum en de 

tijd getoond. 

 

Zenderkeuze 

Met de toetsen   wordt de volgende 

zender gekozen. 

 

RDS-weergave (Radio Data System) 

Tijdens gebruik toont het display de 

zendernaam en eventueel aanvullende 

informatie zoals bijvoorbeeld de titel.  

Wanneer deze informatie niet beschikbaar 

is, dan wordt in plaats daarvan de frequentie 

van het gekozen radioprogramma getoond. 

 

Volume instellen 

Via   wordt het volume ingesteld. 

 

 

Favorieten 

Via kort bedienen van de toets   worden 

de opgeslagen favorieten of de AUX-ingang 

gekozen. 

  
afbreken              kiezen -/+           kiezen 

Door lang indrukken van de toets   (> 3 s) 

kan in radiobedrijf de actuele zender aan de 

favorietenlijst worden toegevoegd. 

Tot maximaal 8 favorieten kunnen worden 

opgeslagen.  

 

 

Instellingen 

Met de toets   worden de submenu's 

geopend. In het menu vindt de bediening 

plaats met de onderliggende tiptoetsen. 

afbreken              kiezen  -/+           kiezen 

Kiest u met +/- een van de  8 onderliggende 
menu’s uit.   
 
Met et      komt u in het gekozen 
onderliggende menu, waar u instellingen 
kunt vastleggen.  
 

 

 

AUX-ingang  

 
Bij geactiveerde AUX-ingang wordt de  

radio-ontvangst beëindigd en de externe 

bron wordt weergegeven. Wordt de ingang 

uitgeschakeld, dan wordt weer naar 

radioweergave omgeschakeld. 

 

 

 

 

Wektijd 

 
De hier ingestelde wektijd schakelt de radio 

met toenemend volume in. 

Display en toetsen worden al direct op de 

volledige lichtsterkte ingesteld 

Met de toetsen   wordt een verdere 

toename van het volume beëindigd. 

Met de toets  wordt het wekken beëindigd.  

Met de toets   wordt de functie in- en 

uitgeschakeld. 

 

Sleeptimer (inslaapfunctie) 

 
Met de sleeptimer (inslaapfunctie) wordt de 

radio na afloop van de gekozen tijdsperiode 

automatisch uitgeschakeld. 

De countdown wordt in de statusregel 

getoond. 

Lichtsterkte toetsen  

 
De lichtsterkte en het uitschakelgedrag van 

de toetsen kunnen variëren. Bij 

uitschakeling worden alleen nog de 

zendernaam en de tijd weergegeven.  

Na bediening worden de toetsen weer 

helderder weergegeven. 

Lichtsterkte display tijdens bedrijf 

 
De lichtsterkte op het display kan worden 

verminderd.  

 

 

Luidspreker 

 
Tijdens gebruik schakelt de radio 

automatisch om tussen stereo- en 

monoweergave. 

Bij variërende ontvangstkwaliteit kan het 

zinvol zijn, permanente monoweergave te 

kiezen. 

 

Zo kunnen ook twee afzonderlijke ruimten 

worden bediend. 

 

Tijd 

 
Normaal gesproken is ontvangst van een 

RDS-zender voldoende om deze instelling 

automatisch te realiseren. De actuele tijd 

kan ook handmatig worden ingesteld.  

 

Fabrieksinstelling 

 
Hiermee wordt de radio weer teruggezet in 

naar de fabrieksinstellingen. Daarmee 

worden automatisch de 8 krachtigste 

zenders opgeslagen. 
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Correct gebruik 

• Inbouw in een inbouwdoos conform 

 DIN EN 49073 (aanbeveling: diepe doos) 

• UKW-ontvangst in frequentiebereik 

 87,5 MHz tot 108 MHz 

Producteigenschappen 

• UKW-radio met display en tiptoetsen 

• Front van echt glas 

• Stereo-ontvangst 

• Aansluitklemmen voor twee luidsprekers 

• Stereo-/mono-omschakeling 

• Eenvoudige bediening 

• Geïntegreerde UKW-antenne 

•Goede ontvangstkwaliteit 

• Automatisch en handmatig zender zoeken 

• Opslaan van 8 favoriete zenders 

• Inschakelen met laatst gekozen zender 

• Inschakelen met laatste gekozen volume 

• Wekfunctie 

• Sleep-modus 

• In-/uitschakelen via secundaire aansluiting  

• Optioneel externe antenne met 

artikelnummer  

 RAD-ANT als toebehoren leverbaar 

Montage 
De Radio RAD… is bedoeld voor montage in 

inbouwdozen volgens DIN EN 49073. 

 

Op de inbouwvoeding worden de 

netspanning, luidsprekers en eventuele 

secundaire aansluiting  aangesloten. 

Samen met het raam wordt het 

displayelement op de voeding geplaatst. 

  GEVAAR!  
Elektrische schok bij aanraken van 
onderdelen die onder spanning 
staan.  
Elektrische schokken kunnen 
dodelijk letsel tot gevolg hebben.  
Schakel voor werkzaamheden aan 
het apparaat de bijbehorende 
installatie-automaat uit. Dek onder 
spanning staande onderdelen in de 
omgeving af! 

Netaansluiting 

Voor de radio is een permanente netvoeding 

nodig. 

 

Doorlussen via de aansluitklemmen is niet 

toegestaan.  

Secundaire aansluiting 

De secundaire aansluiting is bedoeld voor 

het in- en uitschakelen van de radio via een 

schakelaar, bijvoorbeeld tegelijk met de 

verlichting.  

De secundaire ingang mag alleen met 

dezelfde fase worden aangesloten als de 

radio. 

 
Externe antenne aansluiten 

De aansluiting op de achterzijde voor de 

externe antenne mag alleen worden 

gebruikt voor aansluiting van de antenne, 

met artikelnummer RAD-ANT. Aansluiting op 

dakantenne's of antenne-installaties is niet 

toegestaan. 

Verwijder de jumper voor het aansluiten van 

de antenne. Bewaar de jumper voor later 

bedrijf zonder antenne. 

Sluit de antenne op de onderste aansluiting 

aan. 

AUX-ingang gebruiken  

De AUX-ingang is bedoeld voor de 

aansluiting van een externe bron, bijv. het 

muziekcenter MC..100… . 

 
Binnen de inbouwdoos moeten alle kabels, 

die laagspanning geleiden (ook de optionele 

antenne), van isolatieslang worden voorzien, 

om de veilige scheiding te waarborgen. 

De AUX-ingang wordt gekozen via de 

favorietentoets of via het menu. 

Luidspreker aansluiten 

De radio is bedoeld voor gebruik met één of 

twee luidsprekermodules LSM... .  

De verbindingskabel kan maximaal 5 m lang 

zijn. 

 

Bij normale stereoweergave worden beide 

uitgangen (L+R) gebruikt. De ontvanger 

schakelt, indien nodig, automatisch om naar 

monoweergave. 

 
Met de handmatige omschakeling naar 

monoweergave (2 x mono) kan de radio ook 

met slechts één luidspreker worden 

gebruikt. 

Aansluiten van meerdere luidsprekers per 

uitgang is niet toegestaan. 

Externe luidsprekers mogen alleen worden 

gebruikt, voor zover deze dezelfde 

specificaties hebben als de Jung LSM... . 

Let op de polariteit. 

 

 

 

 

 

 

Montage voeding 

Na aansluiting van alle kabels moet de 

voeding correct gepositioneerd in de 

inbouwdoos worden gemonteerd. 

 

Montage display 

Nadat de voeding in de inbouwdoos is 

gemonteerd, wordt het displayelement 

inclusief raam correct gepositioneerd op de 

voeding geplaatst. 

Eerste inbedrijfstelling 

Schakel het apparaat met de toets   in. 

 

Bij de eerste inbedrijfstelling worden 

automatisch de 8 krachtigste zenders 

opgeslagen. 

Eventueel de instellingen voor de 

luidsprekers en de lichststerkte aanpassen. 

Normaal gesproken is kortstondig 

ontvangen van een RDS-zender voldoende 

om de datum en tijd in te stellen. Anders kan 

de tijd ook handmatig worden ingesteld.  

 

Technische gegevens 

 

Radio RAD… 

Nominale  

spanning: AC 230 V ~ 

Frequentie: 50/60 Hz 

Omgevings- 

temperatuur: 0 …+ 50 °C 

Luchtvochtigheid:  15 % … 90 %  

 Geen condensvorming  

Frequentiebereik: 87,50 MHz … 108,00 MHz 

Beschermings- 

klasse: IP 20 

Aansluiting:          schroefklemmen 

                                1 x 2,5 mm² of 1 x 1,5 mm² 

Aansluitkabel luidspreker: 

Tweelingkabel  H03VH-H, 2 x 0,75 

 alternatief: 

 JY-(St)- Y 2x2x0,6 mm 

Lengte: max: 5 m 

Luidspreker LSM… 

Nominale  

belastbaarheid: 2,5 W 

Impedantie: 4 Ω 

Frequentiebereik: 120 ... 15000 Hz (-10 dB) 

AUX-ingang: 

Impedantie: 470 Ω 

Ingangsniveau: 1V 


