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1. Bediening van de KerkWebRadio via de toetsen 

 

1.1 Het beluisteren van een kerkdienst  
• Aanzetten: druk op de zwarte AAN/UIT toets 

Het groene lampje gaat branden 

• Even later gaat het gele lampje ‘LINE’ knipperen 

De KerkWebRadio maakt nu zelf telefonisch contact 

Dit duurt enige tijd 

• Na ongeveer 1 minuut stopt zal het gele lampje ‘LINE’ continu gaan branden. 

• Er is nu verbinding gemaakt en een computerstem meldt dit aan u 

• Als de kerkzender in het kerkgebouw aanstaat wordt u nu direct doorverbonden.  

Ook dit kan weer even duren, daarna kunt u luisteren naar wat er in het kerkgebouw 

gebeurt of wat er wordt gesproken 

De geluidssterkte kunt u regelen met de draaiknop ‘VOLUME’ op de webradio 

• Uitzetten: druk op de zwarte toets 

 

Indien de Kerkzender in het kerkgebouw wordt uitgezet gaat uw KerkWebRadio na enige tijd uit 

zichzelf uit! 

 

 

1.2 Het later beluisteren van een kerkdienst 

 
Om een kerkdienst op een later tijdstip te beluisteren kunt u de rode toetsen op de 

KerkWebRadio gebruiken. Dit zijn twee toetsen die boven elkaar zijn geplaatst. De bovenste 

wordt aangegeven met ⇑⇑⇑⇑ (pijl omhoog), de onderste met ⇓⇓⇓⇓ (pijl omlaag). 

Als u op de  ⇓⇓⇓⇓-toets drukt en vervolgens op de OK-toets, dan krijgt u de laatste kerkdienst te 

horen. Om een nog eerdere kerkdienst te beluisteren moet u twee of meer keren op ⇓⇓⇓⇓-toets 

drukken en vervolgens weer op de OK-toets. 

 

U gaat dus als volgt te werk: 

• Zet de KerkWebRadio aan met een druk op de zwarte toets en de webradio maakt zelf 

verbinding, wat weer even tijd vergt. Er is op dat moment geen kerkdienst, dus u wordt niet 

verbonden met het kerkgebouw. 

• Druk op de ⇓⇓⇓⇓-toets 

Voor het laatste kerkdienst drukt u 1x op de ⇓⇓⇓⇓-toets. 

Voor het voorlaatste kerkdienst drukt u 2x op de ⇓⇓⇓⇓-toets, etc. 

• Even wachten tot het programma is geladen, druk dan op de OK-toets 

• U kunt de gekozen kerkdienst nu beluisteren. 

• Als u voldoende hebt gehoord kunt u de KerkWebRadio uitzetten door op de zwarte toets te 

drukken. 
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2. Werken met de afstandsbediening 

 
De afstandsbediening heeft de volgende toetsen: 
 

• De rode toets (rechts boven) is de Aan / Uit-toets 

• De grijze toets (links boven) kunt u gebruiken om het geluid geheel uit te zetten. 

• Met de groene toetsen (VOL – en VOL+ ) kunt u de geluidssterkte regelen. 

Met de linker knop wordt het geluid minder en met de rechter toets wordt het geluid sterker. 

• De grijze toetsen (CH+, CH-, OK, BACK) in het midden zijn van boven naar beneden voor: 

� het kiezen van een eerder uitgezonden samenzijn 

Werkwijze als op blad 2 

� hetzelfde, maar nu zoeken in de andere richting 

� de OK-toets 

Deze gebruikt u als u een eerder uitgezonden samenkomst wilt beluisteren. 

� Een stap terug te doen (dit is de onderste toets BACK en hebt u in feite niet nodig). 

 

Omhoog: kies kerk 

Ontvanger Aan / Uit 

Geluid harder 

Kies kerk 

Geluid zachter 

Terug naar de hoofdkeuzelijst 

Geluid helemaal uit 

Omlaag: kies kerk 
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3. Opmerkingen 
 

1. De laatste kerkdienst kunt u pas beluisteren ongeveer 1 uur nadat de dienst is beëindigd. 

 

2. Tijdens het beluisteren kunt u niet worden gebeld. 

 

3. Telefoneren tijdens een uitzending: 

Moet u tijdens een uitzending de telefoon gebruiken, dan kunt u dit doen door eerst de hoorn 

van de haak te nemen en weer neer te leggen. De KerkWebRadio schakelt zichzelf nu uit en 

vervolgens kunt u de telefoon gebruiken zoals u gewend bent. 

 

Na afloop van het telefoongesprek kunt u de KerkWebRadio weer aanzetten. 

 

4. U kunt ook zelf de KerkWebRadio uitzetten. 

 

5. Dek de boven- en onderkant van de KerkWebRadio niet af, dit zou de geluidskwaliteit 

verminderen en belemmert een goede warmtegeleiding. 

 

6. Zet de KerkWebRadio op een droge plek. Zorg ervoor dat het toestel niet nat wordt.  

 

7. Indien er iets niet goed is haal dan de stekker van de KerkWebRadio uit het stopcontact. 

 

 

Bij storing kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw kerk! 

 


