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Bedieningselementen
Draagriemhouder
Band
3 Volumeregeling
4 Voorkeurszender 1
5 LCD-display
6 Voorkeurszender 2/Terugspoelen
7 Voorkeurszender 3/Afspelen/Pauzeren
8 Voorkeurszender 4/Vooruitspoelen
9 Info/Menu
10 Select/Bluetooth koppelen
11 Afstemmen omhoog/omlaag
12 Power
13 Luidspreker
14 Stroomingang
15 Haakhouder
16 Gat draadantenne
17 USB-poort voor software-update
18 Batterijvak
19 Vak voor FM-draadantenne
1
2
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LCD-display
A
B
C
D
E

Indicator batterij-bijna-leeg
Indicator DAB-band
Indicator FM-band
Indicator signaalsterkte
Tekstweergave
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De batterijen installeren
1. Plaats de radio met de voorkant naar onder gekeerd op een zacht oppervlak.
2. Open de grendel zoals aangegeven en neem het batterijdekseltje eraf.
3. Voer 2 “ D “ UM-1/LR20 batterijen in.
4. Plaats het batterijdekseltje en de grendel er opnieuw op.
5. Een lager vermogen, vervormd geluid, een stotterend geluid zijn tekenen dat de batterijen wellicht
vervangen moeten worden. De batterijen moeten worden vervangen als “
” wordt getoond op het
display.
6. Als u van plan bent de radio voor lange tijd niet te gebruiken, is het aangeraden de batterijen uit de
radio te halen.
BELANGRIJK:
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zon, vuur en dergelijke. Na
gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een Recycle Center gebracht worden. In geen
geval mogen batterijen door middel van vuur worden vernietigd!

De AC-adapter gebruiken (niet bijgeleverd)
1. Verwijder het rubberen kapje van de DC IN-ingang op de linkerkant van uw radio.
2. Steek de plug van de adapter in de DC-ingang.
3. Steek de stekker van de adapter in een elektrisch stopcontact. Als de adapter gebruikt wordt, zal de
batterijtoevoer automatisch gestopt worden.
Neem de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact, als de radio niet in gebruik is.
Opmerking:
Omwille van veiligheidsredenen mag de AC-adapter NIET gebruikt worden in badkamers. Gebruik de
radio daar enkel op batterijen.
BELANGRIJK:
De adapter is de manier waarop de radio aangesloten is op de voeding. Het stopcontact moet daarom
tijdens het gebruik van de radio goed toegankelijk zijn. Om de radio volledig van de netspanning af te
halen, moet de adapter volledig van de stopcontact verwijdert worden.
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Uw radio bedienen - DAB
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, dan
wordt er een scan op de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd. Als de radio al eerder is gebruikt,
zal de laatst gebruikte zender worden geselecteerd.
2. Strek de draadantenne op de achterkant van de radio volledig uit.
3. Tijdens het scanproces zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden opgehoogd als
er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de zenderlijst.
4. Als het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) worden
geselecteerd en zal de klok automatisch worden ingesteld.
5. Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, zal het de melding “No DAB Station“ voor een paar
seconden op het display verschijnen. De klok wordt in dit geval niet ingesteld.
6. Als er geen zenders worden gevonden dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een
plek met betere ontvangst.
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Een zender selecteren– DAB
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band tot de DAB-modus is geselecteerd. Het display toont normaal gesproken de naam van
de huidige zender.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de lijst met radiozenders te openen en door de lijst met
beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op Select om af te stemmen op de geselecteerde zender.
5. Druk op Volume verhogen/verlagen om het volume naar wens in te stellen.
6. Druk op Select om de zender te selecteren. Het display toont “Now tuning...” terwijl de radio afstemt
op de nieuwe zender.
7. Druk op Volume verhogen/verlagen om het volume naar wens in te stellen.
Opmerking:
Als het display na het selecteren van een zender de melding “ OFF AIR“ toont, kan het nodig zijn om uw
radio te verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

Secundaire diensten - DAB
1. Bepaalde radiozenders zijn mogelijk verbonden met één of meer secundaire diensten. Als een radiozender
is verbonden met een secundaire dienst, dan zal het display “>>”tonen naast de zendernaam in de
zenderlijst. De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst verschijnen, als u op Afstemmen
omhoog/omlaag drukt.
2. Druk op de Select knop om de zender te selecteren.
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Displaymodi - DAB
Uw radio heeft zeven displaymodi:1. Druk op de Info knop om door de verschillende modi te bladeren.
a. Tekst
b. Genre
c. Multiplexnaam
d. Tijd en Datum
e. Frequentie
f . Bitrate & audiotype
g. Signaalsterkte

Toont tekstberichten zoals de artiest-/tracknaam, telefoonnummer, enz.
Toont het soort zender waarnaar geluisterd wordt, bijv. Pop, Classic, News,
enz.
Toont de naam van de DAB-multiplex, waaraan de huidige zender
toebehoort.
Toont de huidige tijd en datum.
Toont de frequentie van de DAB-multiplex van de zender die beluisterd
wordt.
Toont de digitale bitrate & het audiotype van de zender die beluisterd wordt.
Toont een grafiek met de signaalsterkte voor de huidige zender.

Nieuwe zenders zoeken - DAB
Van tijd tot tijd kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen. Om de radio naar nieuwe zenders te
laten zoeken, is het aangeraden een volledige scan over alle DAB Band III frequenties uit te voeren.
1. Als de radio ingeschakeld is en in de DAB-modus staat, houd de Info/Menu knop ingedrukt om de
instelling te openen.
2. Druk op de Afstemknop omhoog/omlaag totdat er ‘Full Scan’ weergegeven wordt op het display. Druk
op de Select knop om een volledige scan uit te voeren. Er zal "Scanning..." op het display verschijnen
en uw klokradio zal een scan over de Band III DAB-kanalen uitvoeren. Als er nieuwe radiozenders
gevonden worden, zal de zenderteller aan de linkerkant van het display opgehoogd worden en de
radiozenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

Handmatig afstemmen - DAB
U kan met handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III DAB-kanalen.
Vergeet niet dat DAB-zenders zich bevinden in het bereik van 5A-13F.
1. Houd de Info/Menu knop ingedrukt om de instelling te openen.
2. Druk op de Afstemknop omhoog/omlaag totdat er “MANUAL” weergegeven wordt op het display. Druk
op de Select knop om de instelling te openen.
3. Druk op de beide Afstemknoppen Omhoog/Omlaag om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
4. Druk op Select om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. De minimale signaalmarkering ( I ) toont
de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. Tijdens het herpositioneren
van de draadantenne van de radio zal de signaalindicator op en neer bewegen om de veranderende
signaalsterkte weer te geven.
5. Als er een DAB-signaal gevonden is, zal de naam van de DAB-multiplex op het display verschijnen.
Nieuw gevonden radiozenders zullen toegevoegd worden aan de lijst die opgeslagen is in de radio.
6. Druk op de Select knop en laat hem los om terug te gaan naar de normale DAB-afstemmodus.
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Instellen Dynamic Range Control - DAB
Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken,
wanneer uw radio gebruikt wordt in een lawaaierige omgeving.
1. Druk op de Aan/Uit knop om uw radio in te schakelen.
2. Houd de Info/Menu knop ingedrukt.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot de tekst “DRC” op het display verschijnt.
4. Druk op de Select knop om de instelling te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaardinstelling
is OFF).
DRC OFF - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.
DRC HIGH - DRC is ingesteld zoals verzonden door zender.
DRC LOW – DRC-niveau is ingesteld op 1/2 van het verzonden niveau van de zender.
6. Druk op de Select knop om de instelling te bevestigen. Het display zal teruggaan naar de normale
afstemmodus.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen kunnen gebruik maken van de DRC-functie. Als de uitzending DRC niet
ondersteunt, zal de DRC-instelling op de radio geen effect hebben.
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Niet-beschikbare zenders verwijderen - DAB
Het is mogelijk dat er na verloop van tijd wordt gestopt met het uitzenden van bepaalde DAB-diensten
of het is mogelijk dat u naar een andere locatie bent verhuisd en daardoor bepaalde zenders niet meer
kunt ontvangen. Om zenders die niet meer beschikbaar zijn te verwijden uit de DAB-zenderlijst kunt u
gebruik maken van de functie voor het verwijderen van zenders die niet langer beschikbaar zijn.
Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen, worden in de zenderlijst
getoond met een vraagteken.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band tot de DAB-modus is geselecteerd.
3. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'PRUNE' op het display verschijnt. Druk daarna op Select om de instelling
te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om 'Y’ te selecteren. Druk daarna op Select om niet-beschikbare
zenders te verwijderen uit de zenderlijst.
6. Als u de niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer in stap 5 dan de optie 'N' en druk
daarna op Select. De radio keert nu terug naar het vorige menu.
Opmerking:
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan moet u opnieuw naar zenders zoeken (zie
het voorgaande hoofdstuk 'Nieuwe zenders zoeken').

Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen FM
1. Strek de draadantenne volledig uit. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band om de gewenste band te selecteren.
3. Houd Afstemmen omhoog/omlaag ingedrukt om te starten met zoeken en afstemmen. Uw radio scant
in opwaartse (van lage naar hoge frequentie) of neerwaartse (van hoge naar lage frequentie) richting
en stopt automatisch als er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
4. Druk om andere zenders te vinden op Afstemmen omhoog/omlaag. Als alternatief kunt u ook op Select
drukken om te zoeken en afstemmen.
5. Druk op Volume omhoog/omlaag om het volume naar wens in te stellen
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Handmatig afstemmen- FM
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band om de FM-band te selecteren. Zorg ervoor dat de draadantenne van uw radio volledig
is uitgestrekt.
3. Druk om Afstemmen omhoog/omlaag.
4. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om af te stemmen op een zender. De frequentie
verandert met stappen van 50kHz.
5. Als het einde van de golfband is bereikt, zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de
golfband.
6. Stel het volume naar wens in.

Displaymodi - FM
Uw radio heeft een reeks weergaveopties voor de FM-modus:
1. Druk op de Info knop om door de verschillende opties te bladeren.
a. Radiotekst
b. Genre
c. Multiplexnaam
d. Audiotype
e. Tijd
f . Datum
g. Frequentie

Toont tekstberichten zoals de artiest-/tracknaam, telefoonnummer, enz.
Toont het programmatype van de huidge zender, bijv. Pop, Classic, News, enz.
Toont de naam van de DAB-multiplex, waaraan de huidige zender toebehoort.
Toont het audiotype van de huidige FM-zender.
Toont de huidige tijd
Toont de huidige datum
Toont de frequentie van de huidige zender.

Opmerking:
Deze weergave van informatie in de FM-modus is enkel mogelijk als de radio RDS-informatie van de
uitzender kan ontvangen.

Instellen scangevoeligheid
Uw radio zoekt normaal gesproken naar FM-signalen die sterk genoeg zijn voor goede ontvangst. Het
is echter mogelijk dat u de functie voor zoeken en afstemmen wilt gebruiken om zwakkere signalen
te vinden, mogelijk van verafgelegen zenders. Uw radio beschikt over een optie om naar lokale/
verafgelegen zenders te zoeken met de functie voor zoeken en afstemmen.
1. Houd Info/Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de FM-modus wordt getoond op het display.
2. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘SCAN’ wordt getoond op het display. Druk daarna op Select
om het instellingenmenu te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om te scannen naar lokale of verafgelegen zenders. Door de
optie in te stellen op ‘Distant’ kan de radio ook zwakkere signalen vinden tijdens het scannen, terwijl
de radio bij gebruik van de optie ‘Local’ tijdens het scannen alleen naar de sterkste signalen zoekt.
4. Druk op de Select knop om uw instelling te bevestigen. De Local of Distant instelling zal opgeslagen
worden in uw radio en zal van kracht blijven totdat ze gewijzigd wordt of tot er een fabrieksreset
uitgevoerd wordt.
Opmerking:
De begininstelling (bij het eerste gebruik of na een Fabrieksreset) zorgt ervoor dat de radio zwakkere (of
verdere) signalen negeert.
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Voorkeurszenders instellen - DAB and FM
Voor elke golfband kunnen er 4 voorkeurszenders opgeslagen worden in het geheugen.
1. Druk op de Aan/Uit knop om uw radio in te schakelen.
2. Stem af op de gewenste zender, zoals hierboven beschreven.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurszender ingedrukt tot het display de melding ‘STORED’ toont.
De zender wordt opgeslagen onder de knop van de gekozen voorkeurszender. Herhaal deze procedure
voor de resterende voorkeurszenders.
4. Zenders die al opgeslagen zijn als een voorkeurszender kunnen overschreven worden door de
bovenstaande procedure te volgen.

Voorkeurszenders opnieuw oproepen - DAB en FM
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1. Druk op de Aan/Uit knop om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband.
3. Druk terzelfdertijd op de gewenste Knop voor de voorkeurszender. Uw radio zal afstemmen op de
voorkeurszender die opgeslagen is in het geheugen.

Naar muziek luisteren via Bluetooth-streaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw H205D voordat u automatisch verbinding kunt maken
en Bluetooth-muziek kunt afspelen/steamen via uw H205D. Koppelen creëert een ‘band’ waardoor twee
apparaten elkaar kunnen herkennen.
Voor het eerst koppelen en muziek afspelen met uw Bluetooth-apparaat
1. Druk op Band om de BT-band te selecteren.
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat, volg hierbij de instructies in de handleiding van het apparaat, om
verbinding te maken met de radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met
de naam ‘H205D.’ Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder)
moet u mogelijk het wachtwoord “0000” invoeren.
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, kunt u simpelweg muziek selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat.
Het volume kan op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio worden ingesteld.
4. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten/
pauzeren en de gewenste track te selecteren.
Opmerking:
1) Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste keer, naar uw radio zoeken, dan wordt
de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt
met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet vinden in de lijst.
2) Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de
Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw
verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee
dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen
of verbinden maken met de radio.
3) Als ‘H205D” wordt getoond in de Bluetooth-apparaatlijst, maar uw Bluetooth-apparaat geen verbinding
kan maken, verwijder het item dan uit uw lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio volgens
de eerder beschreven stappen.
4) Het effectieve bereik van het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
5) De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetoothapparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met
de radio.Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetoothapparaten.
6) Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream
tijdelijk wordt uitgeschakeld of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens
het verzenden/versturen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband
staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-apparaat en duidt
niet op een probleem met de H205D.
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Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus
Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen
van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.
1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de Volumeregeling
op de radio of op uw Bluetooth-apparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en om de
gewenste track te selecteren. Als alternatief kunt u ook op de knoppen Afspelen/Pauzeren (
),
Vooruitspoelen (
) , Terugspoelen (
) op de radio drukken.
3. Houd Vooruitspoelen of Terugspoelen ingedrukt om vooruit of terug te spoelen. Laat de knop los als
het gewenste punt is bereikt.
Opmerking:
Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.
Luidsprekergeheugen en opnieuw verbinding maken met een apparaat
De H205D kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 apparaten
is gekoppeld, zal het apparaat waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist uit het geheugen.
De radio onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt en zal automatisch
proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als het apparaat
waarmee het laatst verbinding is gemaakt niet beschikbaar is, zal uw radio proberen te verbinden met
het een na laatste apparaat, enz.
De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Houd de knop Bluetooth koppelen voor 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetoothapparaat te verbreken. De tekst ‘DISCOVER’ wordt kort getoond op het display om aan te geven dat de
radio weer detecteerbaar is en er opnieuw kan worden gekoppeld.

Helderheidsregeling
De helderheid van het display kan worden ingesteld als de radio in gebruik is. Als u het apparaat in
de slaapkamer gebruikt, is het mogelijk dat u in de standbymodus liever gebruik maakt van een lager
helderheidsniveau.
1. Druk op Power om de radio in te schakelen. Open het geavanceerde menu voor de huidige modus
door Menu ingedrukt te houden.
2. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot 'SYSTEM' is geselecteerd op het display. Druk op Select om
het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot 'BACKLITE' is geselecteerd op het display. Druk daarna op
Select om het instellingenmenu te openen.
4. U kunt in dit menu voor de achtergrondverlichting de volgende instellingen instellen:
Time out: voor het instellen van de tijdsduur voordat de achtergrondverlichting uitschakelt.
On level: voor het instellen van de helderheid van het display tijdens gebruik.
Dim level: voor het instellen van de helderheid van het display nadat de vooraf ingestelde timeout is
verstreken.
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Softwareversie
De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.
1. Houd, om de softwareversie te bekijken op het display, Info ingedrukt om het geavanceerde menu
van de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ’SYSTEM’ wordt getoond op het display. Druk op Select om
de instelling te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘SW VER’ wordt getoond op het display. Druk ter bevestiging
op Select. Het versienummer wordt nu getoond op het display. Druk op Info om terug te gaan naar
het voorgaande menu.
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Systeemreset
Als uw radio niet meer correct functioneert, of als bepaalde getallen op het display ontbreken of
onvolledig worden weergegeven, voer dan de volgende procedure uit.
1. Houd Info ingedrukt om het geavanceerde menu van de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘SYSTEM’ wordt getoond op het display. Druk daarna op
Select om de instelling te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘RESET’ wordt getoond op het display, druk daarna op Select
om de instelling te openen. Als u de reset wilt uitvoeren, druk dan op Afstemmen omhoog/omlaag om
‘Y’ te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select. Er wordt een volledige reset uitgevoerd.
Alle voorkeurszenders en zenderlijsten worden gewist.
4. Na de fabrieksreset zal er een scan van de DAB-band uitgevoerd worden. Reset het product in geval
van storingen door elektrostatische ontladingen om de normale werking te hervatten (opnieuw aansluiten
op een vermogensbron kan nodig zijn).

Software updaten
Er kunnen nieuwe softwarefuncties voor uw radio beschikbaar komen in de toekomst.
Wanneer de softwarefuncties beschikbaar zijn en informatie over hoe u de radio kan updaten, kan u
vinden op:
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
www.sangean.eu
www.sangean.com.au.
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met ons Hoofdkantoor via email: info@sangean.com
1. Houd Info/Menu ingedrukt om het geavanceerde menu van de huidige golfband te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘SYSTEM’ wordt getoond op het display. Druk op Select om
de instelling te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘UPGRADE’ wordt getoond op het display. Druk op Select om
de instelling te openen. De standaardinstelling is ‘N’. Druk als u de software wilt bijwerken op Afstemmen
omhoog/omlaag om ‘Y’ te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select. Het display toont ‘WAITING’.
4. Gebruik een micro USB-kabel (niet bijgeleverd) om de USB-ingang in het batterijcompartiment aan te
sluiten op uw PC. Volg de procedure op het display van uw PC en de radio zal automatisch geupdated
worden.
Opmerking: Gelieve een adapter (niet bijgeleverd) te gebruiken als hoofdvermogen tijdens het updaten
van de software.
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Draagriem
Dankzij de bijgeleverde draagriem, kan u de radio ophangen of hem ronddragen, wanneer hij niet
gebruikt wordt in de badkamer.

Vermogenvereisten
Voeding via een AC-adapter (niet bijgeleverd)
INVOER: 100-240V~ 50/60HZ
UITVOER: DC 5V/600mA
Batterijen: 2 x UM1 ( Type D, LR20 )
Levensduur van de batterijen:
Ongeveer 32 uur beluistertijd gedurende 4 uur per dag aan normaal volume met alkalinebatterijen.
Frequentiebereik:
FM 87.50 – 108 MHz
DAB+ (BAND III): 5A-13F
Bluetooth
Bluetooth-specificatie
Ondersteunde profielen
Bluetooth Audio CODEC
Zendvermogen
Bereik

Bluetooth® Ver 3.0
A2DP, AVRCP1.4
AAC, SBC
Vermogensklasse 2
10 meter/30 voet

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er
dan rekening mee dat: Afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycleer waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies inzake recyclage. (Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten)
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