
CLOCK RADIO

Sonoclock 660 PLL



___________________________________________________________

2



___________________________________________________________

3



___________________________________________________________

4



5

DEUTSCH 6 - 22

ENGLISH 23 - 39

FRANÇAIS 40 - 56

ITALIANO 57 - 73

PORTUGUÊS 74 - 90

ESPAÑOL 91 - 107

NEDERLANDS 108 - 124

POLSKI 125 - 141

DANSK 142 - 158

SVENSKA 159 - 175

SUOMI 176 - 192

TÜRKÇE 193 - 209



VEIILGHEID____________________________________________

7Dit apparaat is voor de weergave van geluidssignalen bestemd. Elk ander
gebruik is uitdrukkelijk verboden.

7Het apparaat is alleen volledig van het stroomnet afgesloten als u de net-
stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Als u het toestel langere tijd niet
gebruikt, gelieve dan absoluut de netstekker uit het stopcontact te halen.

7 Bescherm het apparaat tegen vocht (druip- en spatwater). Zet geen met
vloeistof gevulde voorwerpen (vazen of iets dergelijks) op het toestel. 
Vazen of bekers kunnen omvallen, waardoor de vloeistof wegstroomt en 
de elektrische veiligheid in gevaar is. Zet geen open brandbronnen, 
b.v. kaarsen, op het toestel.

7 Zorg voor voldoende ventilatie van het toestel door een minimumafstand
van ca. 10 cm tot de omgeving in acht te houden. Bedek het toestel niet met
kranten, zakdoeken, gordijnen, etc.

7Gebruik het toestel alleen in een gematigd klimaat.

7Als er defecten optreden, bijvoorbeeld door een kortstondige netoverspan-
ning of wegens een elektrostatische oplading, zet dan het apparaat terug.
Trek hiervoor de stekker uit het stopcontact en sluit deze na enkele seconden
opnieuw aan.

7Houd bij het installeren van het apparaat rekening met het oppervlak 
van meubels. Deze oppervlakken hebben de meest uiteenlopende soorten
lak- en kunststoflagen die meestal chemische toevoegingsmiddelen bevat-
ten. Deze toevoegingsmiddelen kunnen o.a. het materiaal van de toestel-
voeten aantasten, waardoor er sporen nagelaten worden op het meubelop-
pervlak. Deze sporen kunnen slechts moeilijk of helemaal niet meer verwij-
derd worden.

7Gebruik geen schoonmaakmiddelen, aangezien de behuizing hierdoor
beschadigd kan worden. Reinig het apparaat met een schone, vochtige
zeemleren lap. U mag het apparaat niet openen. Voor schade die door
ondeskundige ingrepen ontstaat, verliest u elke aanspraak op garantie.

7Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het toestel.
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IN EEN OOGOPSLAG ______________________________

Vouw de pagina 2 uit zodat u de afbeeldingen altijd voor ogen hebt.

Bedieningselementen aan de bovenzijde
ON/OFF Schakelt de radio vanuit stand-by in en opnieuw in

stand-by.

RDS/WEC Schakelt in de radiomodus tussen verschillende 
RDS-zenderinformatie om; schakelt de wekfunctie voor
het weekend uit en opnieuw in.

SLEEP/NAP Activeert de instelling van de sleeptimer; activeert de
instelling van de herinneringstimer.

DISPLAY Schakelt de weergave tussen frequentie of zendernaam
en tijd met weekdag om.

DIMMER Schakelt de helderheid van het display in drie standen
om, schakelt de achtergrondverlichting van het display
uit.

� TUNING � Voor het manueel instellen van FM-zenders start u de
automatische zenderzoekloop.

P – Kiest zenderplaatsen achteruit.

ALARM1 Activeert de instelling van de wektijd 1.

ALARM2 Activeert de instelling van de wektijd 2.

MEM/TIME Bewaart FM-radiozenders op zenderplaatsen. 
Activeert de instelling van de tijd.

COLOUR Schakelt tussen acht verschillende kleuren van de achter-
grondverlichting van het display om.

P + Kiest zenderplaatsen vooruit.

SNOOZE Onderbreekt de wekfunctie.
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IN EEN OOGOPSLAG ______________________________

Bedieningselementen aan de voorzijde
AUTO DIMMER Past de helderheid van het display automatisch aan de

omgevingshelderheid aan.

Display Geeft de actuele tijd, de datum, de wektijden en de 
FM-zenderinformatie weer.

Bedieningselementen aan de rechterkant
� Draairegelaar om het volume te veranderen.

Bedieningselementen aan de linkerkant
� Aansluiting voor een hoofdtelefoon, voor het aansluiten

van een oortelefoon met behulp van een plug (ø 3,5 mm).
– De luidspreker van het toestel wordt uitgeschakeld.

Bedieningselementen aan de achterzijde
Ü Netkabel.

y Werpantenne voor de FM-ontvangst.

Bedieningselementen aan de onderzijde
Batterijvak Vak voor het inleggen van twee hulpbatterijen 

(2 x 1,5 V LR 03/AM 4/AAA).

RESET Reset het toestel.
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STROOMTOEVOER__________________________________

Aansluiten op het stroomnet
Controleer of de vermelde netspanning op het typeplaatje (aan de onderzijde
van het apparaat) overeenstemt met de plaatselijke netspanning. 
Is dit niet het geval, neem dan contact op met de winkel waar u het toestel
hebt gekocht. Het apparaat is alleen volledig van het stroomnet afgesloten als
u de netstekker uit het stopcontact hebt gehaald!

1 Steek de stekker van de netkabel in het stopcontact (230 V~, 50/60 Hz).

Extra batterijen aanbrengen
Bij netvoeding zorgen de hulpbatterijen ervoor dat bij stroomuitval of als de
stekker kort uit het stopcontact getrokken wordt, de opgeslagen instellingen
behouden blijven.

1 Batterijvak aan de onderkant van het toestel openen, hiervoor op het
gemarkeerde vlak drukken, het deksel naar links schuiven en afnemen.

2 Bij het plaatsen van de batterijen (2 x 1,5 V LR 03/AM 4/AAA) op de
polen op de bodem van het vakje letten.

3 Het deksel opnieuw inleggen en naar rechts schuiven tot het vastklikt.

Aanwijzingen:
Stel de batterijen of accu’s niet aan extreme hitte, zoals b.v. door zonnestra-
ling, verwarming, vuur etc. bloot.
Verwijder de hulpbatterijen als u het toestel langere tijd niet gebruikt. Voor
schade die ontstaat door lekke batterijen, stelt GRUNDIG zich niet aanspra-
kelijk.

Milieutip:
Indien bij het door u in gebruik genomen apparaat batterijen of batterij-
packs zijn geleverd, geldt het volgende: om te voorkomen dat er mogelijk
schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen, dienen batterijen en batterij-
packs, na het beëindigen van de levenscyclus niet te worden weggegooid,
maar te worden ingeleverd als klein chemisch afval.

Wanneer batterijen leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



INSTELLINGEN _______________________________________

Wordt het toestel voor de eerste keer op het stroomnet aangesloten, dan start
eerst een automatische zenderzoekloop. Zenders worden automatisch op zen-
derplaatsen opgeslagen. Na de zoekloop start een demozender. Om de
demozender te beëindigen, op »ON/OFF« drukken. Te horen is de op zen-
derplaats 1 opgeslagen radiozender. Als het toestel een zender ontvangt dat
het RDS-tijdsignaal overbrengt, worden de tijd en de dag automatisch inge-
steld (RDS-tijdsynchronisatie). Dit kan enkele minuten duren.

Kon het toestel, b.v. door slechte ontvangst, de automatische zenderzoekloop
en de automatische tijd/weekdaginstelling niet uitvoeren, dan moet u de
instellingen manueel uitvoeren of een andere zender kiezen.

Radiozenders instellen en opslaan
Er kunnen maximaal 20 zenders op zenderplaatsen opgeslagen worden.

Automatische zenderzoekfunctie
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« vanuit stand-by in.

– Display: het golflengtegebied en de frequentie of de zendernaam.

2 Zenderzoekloop activeren, hiervoor »� TUNING« of »TUNING �«
indrukken tot de frequentieaanduiding met snelzoeken vooruit of achteruit
wisselt.
– De zoekfunctie stopt als er een zender gevonden is.

Manueel zenders zoeken
1 Voor het stapsgewijs verder schakelen van de frequentie »� TUNING« of

»TUNING �« meermaals kort indrukken.
– De frequentie kan vooruit of achteruit in stappen van 50 kHz veranderd

worden.
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Zenders op zenderplaatsen opslaan
1 Met »� TUNING �« de gewenste zender kiezen.

2 Activeer de functie door op »MEM/TIME« te drukken.
– Display: de zenderplaatsaanduiding »00« en »MEMORY« knipperen.

3 Met »P – « resp. »P +« de gewenste zenderplaats kiezen.

Aanwijzing:
Zijn er al zenders op zenderplaatsen geprogrammeerd, dan worden die bij
het opnieuw opslaan overschreven.

4 Druk opnieuw op »MEM/TIME« om de zender op te slaan.
– Display: »MEMORY« en bijv. »2«.

5 Om nog meer zenders op te slaan, dient u de stappen 2 tot 5 te herhalen.

Aanwijzing:
Is het toestel van het net gescheiden, dan worden – voor zover er geen
hulpbatterijen geplaatst zijn – alle opgeslagen zenders gewist.

Tijd instellen
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by. 

2 »MEM/TIME« indrukken en ingedrukt houden tot op het display de uren
knipperen.

3 Uren met »� TUNING �« instellen en met »MEM/TIME« bevestigen.
– Display: de minuten knipperen.

4 Minuten met »� TUNING �« instellen en met »MEM/TIME« bevestigen.
– Display: de actuele tijd.
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Dag instellen
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by. 

2 »SNOOZE« indrukken en ingedrukt houden.

3 Dag met »� TUNING �« instellen en »SNOOZE« loslaten.
– Display: de actuele dag.

RDS-tijdsynchronisatie deactiveren en activeren
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by. 

2 RDS-tijdsynchronisatie deactiveren, hiervoor kort op »MEM/TIME« drukken.
– Display: »CT OFF«.

3 RDS-tijdsynchronisatie activeren, hiervoor kort op »MEM/TIME« drukken.
– Display: »CT ON«.
– Wordt een RDS-tijdsignaal ontvangen, dan worden na het inschakelen

van het toestel de tijd en de dag geactualiseerd.

Alarmtijden instellen
U kunt twee verschillende wektijden instellen. Naar wens wordt u met radio of
alarmsignaal gewekt.

1 Instelling activeren, hiervoor »ALARM1« of »ALARM2« indrukken en
ingedrukt houden.
– Display: de laatst ingestelde wektijd, de uren knipperen.

2 Uren met »� TUNING« of »TUNING �« instellen en met »ALARM1«
of »ALARM2« bevestigen.
– Display: de minuten knipperen.

3 Minuten met »� TUNING« of »TUNING �« instellen en met »ALARM1«
of »ALARM2« bevestigen.
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Het toestel resetten
Als er defecten optreden, bijvoorbeeld door een kortstondige netoverspanning
of wegens een elektrostatische oplading, zet dan het apparaat terug. Opge-
slagen instellingen blijven hierbij behouden.

1 Druk op »RESET« aan de onderkant van de installatie, bijvoorbeeld met
een paperclip, terwijl de installatie aan staat.

Aanwijzing:
Wilt u de opgeslagen instellingen, wissen, trek dan de stekker uit het stop-
contact en verwijder de hulpbatterijen. Als u de stekker na korte tijd
opnieuw in het stopcontact steekt, dan zijn alle opgeslagen instellingen
gewist.



GEBRUIK_______________________________________________

Algemeen

In- en uitschakelen
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« vanuit stand-by in.

2 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by.

Volume veranderen
1 Gewenst volume met »�« (rechterkant toestel) instellen.

Helderheid van de achtergrondverlichting van het display
instellen
1 Helderheid van het display wijzigen (3 standen) resp. achtergrondverlich-

ting uitschakelen, hiervoor »DIMMER« meermaals indrukken.

Aanwijzing:
Bijkomend bij deze functie zorgt de »AUTO DIMMER« ervoor dat de 
helderheid van het display automatisch aan de omgevingshelderheid aan-
gepast wordt.

Kleur van de achtergrondverlichting van het display kiezen
1 Kleur van de achtergrondverlichting kiezen (8 kleuren), hiervoor

»COLOUR« meermaals indrukken. 

Met hoofd- of oortelefoon luisteren
1 Stekker van de hoofd- of oortelefoon in de bus »�« (3,5 mm, stereo) 

(linkerkant toestel) steken.
– De luidspreker van het toestel wordt uitgeschakeld.
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Radiomodus
Voor de beste FM (UKG)-ontvangst hoeft u alleen maar de werpantenne over-
eenkomstig af te stellen.

Inschakelen
1 Toestel met »ON/OFF« vanuit stand-by inschakelen.

– Display: »FM« kort frequentie of zendernaam, daarna tijd en dag.
– Te horen is de laatst gekozen zender (Last Station Memory).

Opgeslagen radiozenders kiezen
1 Gewenste radiozender met »P – « of »P +« kiezen.

Display omschakelen
1 In de radiomodus het display met »DISPLAY« tussen tijd met dag en fre-

quentie of zendernaam omschakelen.

RDS-zender-service
RDS (Radio-Data-System) is een informatiesysteem dat als extra functie door
de meeste ultrakortegolfzenders (FM-zenders) wordt uitgezonden.
Ontvangt de installatie een RDS-zender, dan verschijnt op het display kort de
zendernaam, bijvoorbeeld »FANTASY« en permanent »f«.

Aanwijzing:
Het kan even duren voordat alle RDS-informatie beschikbaar is.

RDS-zenders zoeken
1 Gewenste RDS-zender zoeken, hiervoor »P – « of »P +« meermaals

indrukken tot op het display »f« verschijnt en dus een RDS-zender
ontvangen wordt.



GEBRUIK_______________________________________________

RDS-tijdsynchronisatie
Sommige RDS-zenders zenden een RDS-tijdsignaal uit. Bij goede ontvangst
wordt de tijd via deze tijdsinformatie automatisch geactualiseerd (display: »w«
knippert), voor zover de tijdsynchronisatie geactiveerd is (zie pagina 12). 
Na de tijdsynchronisatie blijft »w« constant.
De tijdsynchronisatie kan ook bij goede ontvangst enkele minuten duren,
waarbij de nauwkeurigheid van het verzonden tijdsignaal afhankelijk is. De
automatische instelling wordt altijd geactiveerd als het toestel vanuit stand-by
in radiomodus geschakeld wordt en een geschikte RDS-zender ontvangt.

Radiotekst
De radiotekst is RDS-informatie.

1 Radiotekst oproepen, hiervoor »RDS/WEC« indrukken.
– Op het display verschijnt de radiotekst (TEKST) als lopende tekst.
– Is er geen radiotekst voorhanden, dan verschijnt op het display 

»NO TEXT«.

Actueel zendertype weergeven
1 Actueel zendertype weergeven, hiervoor twee keer »RDS/WEC« indrukken.

– Op het display verschijnt het actuele zendertype.
– Is er geen zendertype-identificatie voorhanden, dan verschijnt »NO PTY«.

Zendertypes (PTY) zoeken
Met deze RDS-functie kunt u radiozenders volgens zendertype zoeken. Er zijn
31 zendertypen gedefinieerd.

1 Gewenst zendertype kiezen, hiervoor »RDS/WEC« zo vaak indrukken tot
het gewenste zendertype, b.v. »NEWS«, weergegeven wordt.
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2 Zoekloop in de gewenste richting starten, hiervoor »� TUNING« of
»TUNING �« indrukken.
– Display: »PTY« knippert.
– Werd het gekozen zendertype gevonden, dan is de betreffende zender te

horen.
– Werd het gekozen zendertype niet gevonden, dan verschijnt op het dis-

play kort »NO MATCH«. Het toestel keert naar de beginzender terug.

Aanwijzing:
Het zoeken kan met »� TUNING« of »TUNING �« onderbroken worden.

Wekfunctie
Het toestel beschikt over een dynamisch weksignaal dat uitgaand van een
laag volume binnen korte tijd het maximum bereikt.

Wektijden weergeven
1 In stand-by »DISPLAY« meermaals indrukken.

– Display: na elkaar wektijd 1, wektijd 2 en opnieuw de tijd met weekdag.

Wekken met radiozender
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« vanuit stand-by in.

2 Gewenste radiozender met »P – « of »P +« instellen.

3 Gewenst wekvolume met »�« (rechterkant toestel) instellen.

4 Weksignaal radiozender (»�«) activeren, hiervoor »ALARM1« of
»ALARM2« zo vaak indrukken tot op het display: »� 1« of »� 2« ver-
schijnt.

5 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by.
– Het toestel wekt op de ingestelde tijden met de gewenste zender (wekduur

90 minuten).
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Wekken met alarmsignaal
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by.

2 Weksignaal (»e«) activeren, hiervoor »ALARM1« of »ALARM2« zo
vaak indrukken tot op het display »e 1« of »e 2« verschijnt. 
– Het toestel wekt op de ingestelde tijden met het signaal (wekduur 90

minuten).

Wekken onderbreken
1 Tijdens het wekken op »SNOOZE« drukken.

– Het weksignaal (radiozender of signaal) stopt.
– Het weksignaal weerklinkt met intervallen van 5 minuten (de totale wektijd

bedraagt 90 minuten).

Wekken voor deze dag beëindigen
1 Tijdens het wekken op »ON/OFF« drukken.

– Het weksignaal (alarmsignaal of radio) stopt, de wekfunctie blijft met de
ingestelde tijd voor de volgende dag behouden.

Wekfunctie deactiveren/activeren
1 Om de wekfunctie te deactiveren »ALARM1« of »ALARM2« zo vaak

indrukken tot op het display: »� 1« of »� 2« resp. »e 1« of »e 2«
uitgaan.
– De ingestelde wektijd blijft behouden.

2 Om de wekfunctie te activeren »ALARM1« of »ALARM2« zo vaak
indrukken tot op het display: »� 1« of »� 2« resp. »e 1« of »e 2«
verschijnen.

120 NEDERLANDS



NEDERLANDS 121

GEBRUIK_______________________________________________

Wekfunctie voor het weekend deactiveren/activeren
1 In stand-by »RDS/WEC« indrukken.

– Display: » «.
– De wekfunctie is voor het weekend gedeactiveerd.

2 Druk nog eens op »RDS/WEC«. 
– Display: » « gaat uit.
– De wekfunctie is voor het weekend geactiveerd.

Sleeptimer
Het toestel beschikt over een sleeptimer die het toestel terwijl de radio speelt
op een vooraf ingestelde tijd uitschakelt. De uitschakeltijd kan tussen 90 en 
10 minuten ingesteld worden.

Sleeptimer activeren
1 Gewenste uitschakeltijd met »SLEEP/NAP« stapsgewijs (meermaals

indrukken) of doorlopend (ingedrukt houden) instellen.
– Display: »�«.
– Na het verstrijken van de ingestelde uitschakeltijd schakelt het toestel

automatisch uit.

2 Resterende uitschakeltijd met »SLEEP/NAP« weergeven.

Sleeptimer deactiveren
1 Voor het vroegtijdig deactiveren van de sleeptimer »ON/OFF« indrukken;

of

uitschakeltijd met »SLEEP/NAP« op »SLEEP 00« zetten.
– Display: »�« gaat uit.

WEC

WEC



GEBRUIK_______________________________________________

Herinneringstimer
De herinneringstimer herinnert na een vooringestelde tijd (tussen 10 en 120
minuten) met een signaal.

Herinneringstimer activeren
1 Schakel het toestel met »ON/OFF« in stand-by.

2 Gewenste herinneringstijd met »SLEEP/NAP« stapsgewijs (meermaals
indrukken) of doorlopend (ingedrukt houden) instellen.
– Display: »NAP«.
– Het toestel herinnert na de vooringestelde tijd met een signaal.

3 Het signaal met »ON/OFF« beëindigen.

Aanwijzingen:
De resterende herinneringstijd kan met »SLEEP/NAP« weergegeven 
worden.
De functie kan met »SNOOZE« vroegtijdig gedeactiveerd worden.
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Milieutip
Dit product werd van hoogwaardige materialen en delen gemaakt die gerecy-
cleerd kunnen worden.

Het product mag daarom op het einde van zijn levensduur niet
met het gewone huisvuil meegegeven worden, maar moet op een
verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische
toestellen afgegeven worden. Het hiernaast afgebeelde symbool
aan het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking
wijst hierop.

Gelieve u over de plaatselijke verzamelpunten bij uw gemeentebestuur te
informeren.

Door het laten recycleren van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage
voor de bescherming van ons milieu.
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Technische gegevens
Dit toestel is ontstoord volgens de geldende EU-richtlijnen.
Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 89/336/EEG,
73/23/EEG en 93/68/EEG.
Dit toestel voldoet aan de veiligheidsbepaling VDE 0860 en

dus aan het internationale veiligheidsvoorschrift IEC 65.

Spanning: 230 V, 50/60 Hz

Uitgangsvermogen: DIN 45324, 10% THD 500 mW

Golflengtegebieden: FM 87,5 ... 108,0 MHz

Afmetingen en gewicht: B x h x d 178 x 51 x 144 mm

Gewicht ca. 0,44 kg

Technische en optische wijzigingen voorbehouden!
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