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Bedieningselementen

1 Oortelefoonaansluiting 9 DC-ingang (micro-USB-poort)

2 Page-knop 10 DBB / Step-knop

3 Memory-knop 11 Power-knop

4 LCD-display 12 Vergrendelingsschakelaar

5 Mono / stereo-knop / 
Time setting-knop 13 Tune / Seek-draaiwiel

6 Volume up-knop 14 Polsbandhouder

7 Band-knop 15 Riemklem

8 Volume down-knop

Display

A Signaalniveau-indicator F DBB-indicator

B FM-stereo-indicator G Weergave frequentie en tijd

C Automatisch uitschakelen na 
90 minuten H Toetsvergrendelingsfunctie

D Voorkeurzenderpagina I Geselecteerde	band

E Voorkeurzendernummer J Batterijstroom-indicator

 Veiligheidsinformatie voor interne oplaadbare lithium-ionbatterij
De interne oplaadbare lithium-ionbatterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan het apparaat 
gedurende een lange periode van stroom voorzien. Zelfs lithium-ionbatterijen bereiken echter 
een punt waarop ze niet langer kunnen worden opgeladen. Als de batterij na verschillende 
pogingen niet meer kan worden opgeladen, is deze mogelijk leeg. Neem in dit geval contact op 
met contact@sangean.com voor reparatie-informatie.
Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet u gebruikte batterijen / het apparaat 
verwijderen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. U kunt ook contact 
opnemen met uw plaatselijke elektronicawinkel of een recyclingcentrum voor verwijdering.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruiker
●	 Controleer	voordat	u	de	batterij	oplaadt	of	het	temperatuurbereik	in	de	kamer	0°C–45°C	(32°-

11	3°Fahrenheit)	is.
●	 Probeer	de	plastic	behuizing	of	andere	delen	van	het	apparaat	niet	 te	demonteren,	omdat	

de materialen in het apparaat giftig kunnen zijn en de huid en kleding mogelijk kunnen 
beschadigen.

●	 De	batterij	mag	niet	worden	doorboord,	geplet,	aangepast,	gegooid	of	blootgesteld	aan	onnodige	
elektrische schokken, omdat de batterij die wordt gebruikt in dit apparaat een risico op brand, 
explosies of chemische brandwonden kan vormen indien deze verkeerd wordt behandeld.

●	 De	batterij	mag	niet	worden	achtergelaten,	opgeladen	of	gebruikt	in	een	auto	in	direct	zonlicht	
of in de buurt van vuur of een warmtebron.
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●	 De	batterij	mag	niet	worden	ondergedompeld	of	bevochtigd	in	of	met	water	/	zeewater	en	mag	
niet in water / zeewater worden gegooid.

●	 Gebruik	of	laad	de	batterij	niet	op	wanneer	deze	abnormaal	warm,	verkleurd	of	vervormd	is	of	
wanneer u afwijkende omstandigheden opmerkt tijdens gebruik, opladen of opslag.

●	 Laat	een	batterij	die	wordt	opgeladen	niet	onbeheerd	achter.	Houd	de	batterij	uit	de	buurt	van	
baby’s en kinderen.

 OPMERKING
Wijzigingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur 
te gebruiken en alle garanties doen vervallen.

De radio opladen
Dit apparaat werkt op een ingebouwde lithium-ionbatterij die kan worden opgeladen met behulp 
van de USB-oplaadpoort of een netadapter (niet meegeleverd) met een nominale uitgangsstroom 
van	DC	5	V,	500	mA.

 OPMERKING
De radio kan alleen worden opgeladen als deze is uitgeschakeld. 

Laad de batterij van de radio volledig op voordat u de radio voor het eerst gebruikt. Het 
geanimeerde batterijpictogram op het display geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. De 
oplaadtijd bedraagt circa 3 uur. Het batterijpictogram wordt niet langer getoond wanneer het 
opladen van de batterij is voltooid. 
Een lager vermogen, vervorming, ‘stotterende’ geluiden en een bijna lege batterijstroom-indicator 
zijn allemaal tekenen dat de batterij moet worden opgeladen.

 OPMERKING
Als de radio is aangesloten op een externe voeding (een netadapter (niet meegeleverd) 
of een USB-voedingskabel bijvoorbeeld) wanneer deze is ingeschakeld, dan wordt het 
batterijpictogram niet weergegeven op het display. 

Instellen tijd
De tijd kan worden ingesteld als de radio is ingeschakeld of uitgeschakeld. Houd Time setting 
2 seconden ingedrukt om het instellen van de tijd te openen. De uurcijfers knipperen, draai 
het draaiwiel omhoog / omlaag om de gewenste tijd te selecteren en druk op het draaiwiel 
om de uurinstelling te bevestigen. De minuutcijfers knipperen daarna op het display, volg de 
bovenstaande instelstappen om de minuten in te stellen.

Antenne / oortelefoon
Steek de stekker van de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting. Het snoer dat de oortelefoon 
met de ontvanger verbindt, werkt als antenne tijdens FM-ontvangst en moet zo veel mogelijk 
worden uitgestrekt om de gevoeligheid te verhogen.
De radio beschikt over een ingebouwde ferriet-staafantenne voor AM-ontvangst. U hoeft de 
radio tijdens het luisteren naar de AM-band alleen te draaien om de maximale signaalsterkte te 
verkrijgen.

 OPMERKING
Als u naar de radio luistert terwijl deze is aangesloten op een externe voeding (een netadapter 
(niet meegeleverd) of een USB-voedingskabel bijvoorbeeld), dan kan dit de luisterkwaliteit 
beïnvloeden als u naar de AM-band luistert.
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 OPMERKING
Als het volume van de radio wordt ingesteld op 19, dan hoort u een pieptoon om aan 
te geven dat het huidige volume te hoog is. Overmatige geluidsdruk van oortelefoons 
en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Luister niet langdurig met een hoog 
volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Volumeregeling
Gebruik Volume up / down om het volume naar wens in te stellen. Het display toont de 
wijzigingen wanneer u op de knoppen drukt.

Functie voor het automatisch uitschakelen na 90
Om batterijstroom te besparen, is deze radio is ontworpen om automatisch uit te schakelen na 90 
minuten. Het LCD-display geeft het pictogram  weer wanneer u op Power drukt om de radio 
in te schakelen.

Als u langer wilt luisteren, houd Power dan langer dan 2 seconden ingedrukt wanneer de radio is 
uitgeschakeld. Het pictogram  wordt nu niet weergegeven op het display.

Automatisch afstemmen
Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op Band te drukken. Druk op het 
draaiwiel om te beginnen met automatisch afstemmen. De radio scant en stopt automatisch 
wanneer er een zender wordt gevonden.

Handmatig afstemmen
Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op Band te drukken. De gewenste 
zender kan nu worden geselecteerd door het draaiwiel herhaaldelijk omhoog / omlaag te draaien, 
totdat de gewenste zender is bereikt.

Voorkeurzenders instellen
De radio beschikt over 20 voorkeurzenders voor elk FM- en AM-radio.
1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en selecteer de gewenste band door op Band te 

drukken.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Druk om de zender op te slaan als voorkeurzender op Page om de gewenste 

voorkeurzenderpagina	 (1	 tot	 5)	 te	 selecteren	 en	 houd	 vervolgens	 de	 gewenste	
voorkeurzenderknop	(1-4)	ingedrukt	tot	u	een	pieptoon	hoort	(via	de	oortelefoon).	Het	display	
toont de geselecteerde pagina en het voorkeurzendernummer, bv. “  ”.

Een voorkeurzender oproepen
1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en selecteer de gewenste band door op Band te 

drukken.
2. Druk om een voorkeurzender op te roepen op Page om de gewenste voorkeurzenderpagina 

(1-5)	 te	selecteren	en	druk	vervolgens	kort	op	de	gewenste	voorkeurzenderknop	 (1-4).	
Uw radio stemt nu af op de zender die is opgeslagen onder het gekozen nummer in het 
voorkeurzendergeheugen. 
 OPMERKING

Als	er	geen	zender	is	opgeslagen	onder	het	gekozen	voorkeurzendernummer,	knippert	"---"	op	
het display.
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Schakelen tussen stereo / mono
De radio is ontworpen om FM-stereo-uitzendingen te ontvangen. Als het signaal van een FM-
zender zwak is, kunt u op Stereo / Mono  drukken om over te schakelen van Stereo naar 
Mono. Het Stereo-pictogram  wordt nu niet langer weergegeven op het display.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Druk op DBB om de Dynamic Bass Boost-functie in te schakelen voor een sterker basgeluid, 
het pictogram “DBB” verschijnt op het display. Druk nogmaals op DBB om de DBB-functie uit te 
schakelen.

 OPMERKING
Sangean raadt aan de DBB-functie in te schakelen bij het gebruik van oortelefoons.

Softwareversie / De afstemstap instellen
De weergave van de softwareversie kan niet worden aangepast en dient alleen ter referentie.

1. Houd Step ingedrukt wanneer uw radio is uitgeschakeld, het scherm toont de softwareversie 
(bv. Pxx).

2. Blijf Step ingedrukt houden, de radio schakelt nu over naar het instellen van de AFM-
afstemstap.

3. Het scherm toont de AM-afstemstap (bv. AM 9 of 10). Draai het draaiwiel omhoog / omlaag 
om 9 kHz of 10 kHz te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging van uw keuze op het 
draaiwiel.

4. Nadat	u	de	AM-afstemstap	hebt	 ingesteld,	 toont	het	scherm	de	FM-afstemstap	(bv.	FM	50,	
100	of	200).	Draai	het	draaiwiel	omhoog	/	omlaag	om	“50”,	“100”	of	“200”	kHz	te	selecteren.	
Druk ter bevestiging van uw keuze op het draaiwiel.

 OPMERKING
In Europa en andere delen van de wereld is de AM-afstemstap 9 kHz, in Noord-Amerika is de 
AM-afstemstap 10 kHz. FM-afstemstappen verschillen ook van land tot land. Het wijzigen van 
de AM-afstemstap zal ertoe leiden dat de radioalarm-instellingen en AM-voorkeurzenders die 
zijn opgeslagen in de radio worden verwijderd.

Toetsvergrendelingsfunctie
De toetsvergrendelingsfunctie wordt gebruikt om onbedoeld gebruik van de radio te voorkomen. 
De vergrendelingsschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de radio. Wanneer de 
vergrendelingsschakelaar in de Vergrendelstand  staat, is elke knop uitgeschakeld en 
verschijnt er een toetsvergrendelingspictogram op het scherm. Als u de toetsvergrendelingsfunctie 
wilt uitschakelen, schuif de vergrendelingsschakelaar dan omlaag naar de ontgrendelstand. Het 
toetsvergrendelingspictogram wordt nu niet langer weergegeven op het display.
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Fabrieksreset
Als u uw radio volledig naar de oorspronkelijke toestand wilt herstellen, kunt u dit doen door 
de volgende procedure te volgen. Door een fabrieksreset uit te voeren, worden alle door de 
gebruiker ingevoerde instellingen gewist.
1. Schakel de radio uit.
2. Houd de knoppen Preset 3 en Band tegelijkertijd ingedrukt, de melding “dEF” verschijnt en 

knippert op het display. Blijf deze twee knoppen ingedrukt houden totdat alle pictogrammen 
op het scherm verschijnen. De fabrieksreset is nu voltooid.

Specificaties

Stroomvereisten

Batterij oplaadbare lithium-ionbatterij 3,7V, 930mAh

Levensduur batterij ca.	24	uur	 luisteren	met	oortelefoon	bij	gebruik	van	4	uur	per	
dag en normaal volume.

Frequentiebereik

FM 87.5-108	MHz

AM
522-1710	kHz	(9kHz)

520-1710	kHz	(10kHz)

Vermogen 1.0mW + 1.0mW

Oortelefoonaansluiting diameter	van	3,5mm	(stereo)

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

    
Serienummer
Productiemaand
Productiejaar
Productcode

   

Het	bedrijf	behoudt	zich	het	recht	voor	de	specificaties	zonder	voorafgaande	
kennisgeving te wijzigen.

Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien, houd er dan rekening 
mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden 
weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor 
advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)


