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Eenvoudige handleiding kerkscanner 

UBC360CLT 

 

In deze handleiding proberen wij u uit te leggen hoe u uw eigen kerk kunt inprogrammeren 

en beluisterd. 

Wij zullen u proberen stap voor stap uit te leggen wat u zult moeten doen, het is daarom 

belangrijk dat u de handleiding goed doorleest en de stappen zorgvuldig opvolgd. 

Kerkscanners.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen. 
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Stap 1  Sluit de antenne en de stekker aan en stop de stekker in het stopcontact. 
 
Stap 2  Houd de powerknop links onderin kort ingedrukt.  

 
Voorkant kerkscanner 

 
De scanner staat nu aan, nu gaan we verder met het inprogrammeren van de kerken. 
We nemen het voorbeeld dat we de volgende frequentie willen inprogrammeren: 153.4625 
 
Stap 3  U drukt 1 maal op de knop “E” die onder het cijfer “9” staat 
 
Stap 4  Ga met de pijltjes omhoog en omlaag naar het nummer waarop u de 

gewenste kerk wilt opslaan 
Stap 5  Toets de frequentie in die in dit geval 153.4625 is 
Stap 6  Druk nogmaals op de knop “E” om de frequentie in het geheugen op te slaan 

Mocht er onder de frequentie “DELAY” verschijnen, druk dan 1 maal op 
“FM2/DELAY” zodat “DELAY” niet meer getoond word. (dit veroorzaakt ruis) 

 
De frequentie 153.4625 is nu inprogrammeerd op het gewenste nummer. 
Als u nog een frequentie in wilt voeren herhaald u de stappen 4 t/m 6. 
 
Stap 7  Druk op de knop “E” om de programmeringsfunctie uit te schakelen 
 
Naast deze handleiding blijft de standaard handleiding altijd van toepassing. 
Als u nog  vragen heeft kunt u ons altijd mailen of bellen. 
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