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De Bluetooth® markering en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, 
Inc. en elk gebruik van deze markering en logo’s door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees en begrijp alle veilgheids-en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.

Bewaar deze instructies: De veiligeids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor 
toekomstige referentie.

Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing 
moeten worden gevolgd.

Volg alle gebruiksinstructies.

Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in 
de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz. 

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een 
vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio. 

Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig 
persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken. 

Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is 
voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, 
tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio 
niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen 
kan verminderen. 

Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat 
aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, 
raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf. 

Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt 
en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij 
stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter 
door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven 
type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg 
dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. 

Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico 
van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van 
de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit 
kan leiden tot brand of elektrische schok.

Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit 
voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
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Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen 
kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.

Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen 
aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan 
geautoriseerd servicepersoneel.

Voorwerpen en vloeistof–Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze 
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok 
als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.

Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
De netadapter of de stekker beschadigd is.
Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
De radio is blootgesteld aan regen of water.
De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.

Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen

● minimale afstanden rond het apparaat voor voldoende ventilatie.

●  de ventilatie mag niet worden belemmerd door ventilatieopeningen te bedekken met 
voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.

●  er mogen geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat 
worden geplaatst.

● er moet aan het milieu worden gedacht bij de verwijdering van batterijen.

● het gebruik van het apparaat in tropische en / of gematigde klimaten.

Waarschuwing: batterijen (accu's of batterijen die geïnstalleerd zijn) mogen niet worden 
blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

 LET OP

   

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Read and understand all safety and operating instructions before the radio is operated.

Laad de batterijen altijd minimaal eens elke 2 maanden op.

Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in het batterijvak in de stand “NiMH” staat.

Plaats de batterijen in het vak en let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen (+ en -).

Eerste gebruik: Laad nieuwe batterijen in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op tot ze vol 
zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een langere levensduur van 
batterijen wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te 
laden tot de batterijen vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw op te laden zolang de batterijen 
nog vol zijn.

Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal 
laad-en ontlaadcycli).

Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van 
deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen 
batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen. Dit kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen 
bij het opladen.

Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C – 35 graden C op 
te laden. Bij lagere of hogere temperaturen kunnen de batterijen niet volledig worden opgeladen.

Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van “leeg” tot “vol” enkele uren in 
beslag nemen, zelfs tot 6 uur of meer.

Laad batterijen niet op als de radio warm is of is blootgesteld aan warmtebronnen.

Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van 
tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.

Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.

Gebruik geen batterijen die een verschillende mAh-capaciteit hebben.

Belangrijke informatie over het opladen 
en gebruik van oplaadbare batterijen
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Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.

De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan variëren, afhankelijk van het 
gebruikte soort batterijen.

Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.

In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij 
kamertemperatuur.

Batterijen (zelfs indien meegeleverd met de radio), zijn verbruiksartikelen, en vallen daarom niet 
garantievoorwaarden van de radio.

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huisvuil of worden verbrand.

Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.

Explosiegevaar indien de batterijen worden vervanger door batterijen van een onjuist type.

 LET OP
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Belangrijke informatie over het opladen 
en gebruik van oplaadbare batterijen
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   Bedieningselementen 

  Bovenaanzicht

 1  Knop Pagina

 2  Knop Voorkeurzender 1

 3  Knop Voorkeurzender 2

 4  Knop Voorkeurzender 3 / Terugspoelen

 5  Knop Voorkeurzender 4 / Afspelen / 
 Pauzeren

 6  Knop Voorkeurzender 5 / Vooruitspoelen

 

1 2 3 4 5 6
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   Bedieningselementen 

  Vooraanzicht                                                                                                                        Rechteraanzicht

 7  Luidspreker

 8  LCD-display

  Oplaad- / batterij-bijna-leeg-indicator

 10  Knop Power

 11  Knop Afstemknop / Select / Zoeken

 12  Knop Auto Tune

 13  Knop Volume Omhoog

 14  Knop Volume Omlaag

 15  Knop Bluetooth koppelen

 16  Knop Bron

 17  Knop Info / Menu

 18  Knop Alarm 2

 19  Knop Alarm 1

9

19 13

12

18 17 1516 14

11

87 9 10
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  Achteraanzicht   Linkeraanzicht
                                                                                  

   Bedieningselementen 

 20  Batterijvak

 21  NiMH / Alkaline-batterijschakelaar

 22  USB-poort voor software-updates

 23  Telescopische antenne

 24  Hoofdtelefoonuitgang

 25  DC-ingang

 

23

24

25

222120
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Controleer de stand van de NiMH / Alkaline-schakelaar voordat u de batterijen plaatst. Als u gebruik 
maakt van niet-oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in het 
batterijvak in de stand Alkaline staat. Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zorg er dan 
voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in de stand NiMH staat.

Gebruik met batterijen

Open het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat door de vergrendeling omlaag te drukken.1.

 OPMERKING

Als u gebruik maakt van alkalinebatterijen, moet de 
batterijschakelaar in de stand Alkaline staan. Als dit niet het 
geval is, kan dit leiden tot ernstige schade aan de batterijen 
of de radio.

Plaats 4x LR6 (AA) batterijen in de ruimte in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen worden 
geplaatst volgens het getoonde diagram. Sluit het deksel van het batterijvak.

2.

 BELANGRIJK
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   De batterijen opladen

Gebruik met batterijen

De oplaadindicator knippert groen om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen. Het 
volledig opladen van de batterijen neemt ongeveer 4-6 uur in beslag, afhankelijk van de capaciteit 
van de batterijen. De oplaadindicator blijft constant groen branden als de batterijen volledig zijn 
opgeladen.

Als er tijdens het laadproces een beschadigde / defecte 
batterij wordt gedetecteerd, zal de oplaadindicator rood 
branden. De batterij-indicator wordt getoond met een kruis 
onder het desbetreffende batterijnummer en het display 
schakelt na 10 seconden naar de stand-bymodus. Druk op 
Info om de batterijstatusweergave opnieuw te bekijken.

Een batterij-bijna-leeg-indicator die rood is, een lager vermogen, vervorming en ‘stotterend’ geluid 
zijn allemaal tekenen dat de batterijen mogelijk moeten worden vervangen.

Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit 
de radio te halen.

 ●  Als u verwacht veel te luisteren en gebruik maakt van batterijen, wordt aanbevolen gebruik te 
maken van oplaadbare batterijen.

3.

4.

Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, moet de 
batterijschakelaar in de stand NiMH staan. Batterijen 
worden alleen opgeladen als de radio is uitgeschakeld en is 
aangesloten op de netadapter.

 BELANGRIJK

1      2      3      4
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   De batterijen opladen

Gebruik met batterijen

●  De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (het 
aantal mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere capaciteit (een hogere mAh-waarde) 
moeten langer worden opgeladen.

●  Als de batterijen leeg zijn, zal de batterij-indicator kort rood branden. De radio schakelt 
zichzelf daarna uit. U kunt de radio daarna mogelijk niet meer inschakelen tot de batterijen zijn 
opgeladen of tot de radio is aangesloten op de netadapter.

●  Onder bepaalde omstandigheden kan de oplaadindicator uitschakelen nadat deze kort heeft 
geknipperd. Dit kan het geval zijn als de batterijen al zijn opgeladen of als de radio detecteert 
dat u probeert alkaline batterijen, verschillende soorten batterijen of oplaadbare batterijen met 
een verschillende capaciteit op te laden. In deze gevallen zal het opladen worden gestopt.

 OPMERKING

De netadapter wordt gebruikt om uw radio aan te sluiten op het lichtnet. De netadapter moet 
tijdens normaal gebruik altijd bereikbaar blijven. Als u de radio volledig wilt loskoppelen van het 
lichtnet, trek de stekker van de netadapter dan volledig uit het stopcontact.

 BELANGRIJK

Gebruik met netadapter
De netadapter voor dit apparaat levert 7.5 volt DC op 0.8A middelste pin positief. Plaats de stekker 
van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard 
stopcontact.

Als de adapter wordt gebruikt, dan zullen de batterijen automatisch worden uitgeschakeld. De 
netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als deze niet wordt gebruikt.
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Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Als de radio voor het eerst wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan op de Band III DAB-kanalen 
worden uitgevoerd. Als de radio al eerder is gebruikt, zal de laatst gebruikte zender worden 
geselecteerd.

Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden 
gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het 
balkje geeft de voortgang van de scan aan.

Nadat het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) worden 
geselecteerd.

Als de zenderlijst na de scan nog steeds leeg is, zal uw radio kort de melding “No stations found “ tonen.

Als er geen signalen worden gevonden, is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet 
plaatsen voor betere ontvangst.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Druk op Bron tot de DAB-modus is geselecteerd.

Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.

Druk op Select om de gewenste zender te selecteren en af te stemmen op de zender.

Gebruik Volume Omhoog / Omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
Als alternatief kunt u ook met behulp van het DAB-menu de zenderlijst openen. Dit doet u door 
Menu ingedrukt te houden en vervolgens 'Station List’ te selecteren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Uw radio bedienen – DAB

Een zender selecteren – DAB

Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de zender, dan is het mogelijk dat u 
uw radio op een andere positie moet plaatsen voor betere ontvangst.

 OPMERKING
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Secundaire diensten – DAB

Nieuwe zenders zoeken – DAB

Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Als een radiozender secundaire 
diensten heeft, dan zullen deze onmiddellijk na de hoofdzender verschijnen als u aan de Afstemknop 
draait. Druk op Select om af te stemmen op de geselecteerde dienst.

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen of u bent mogelijk met uw radio verhuisd In 
een ander deel van het land. In dit geval moet u uw radio mogelijk laten scannen naar nieuwe zenders.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Druk op Bron tot de DAB-modus is geselecteerd.

Druk op Auto Tune om de scan te starten. Uw radio voert een scan uit op de Band 
III-DAB-kanalen. Als er nieuwe radiozenders worden gevonden, zal de zenderteller op het display 
worden opgehoogd en de radiozender wordt toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

1.

2.

3.

Handmatig afstemmen – DAB
U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band 
III-DAB-kanalen (5A tot 13F).

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu 
te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Manual Tune” te selecteren.

Druk op Select om de optie handmatig afstemmen te openen.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.

Druk op Select om de radio af te laten stemmen op het geselecteerde kanaal.

1.

2.

3.

4.

5.
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Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen 
ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

Instellen Dynamic Range Control – DAB

De zendervolgorde instellen – DAB

Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw 
radio wordt gebruikt in een lawaaiige ruimte door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verlagen.

Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit u kunt kiezen. De instellingen voor de 
zendervolgorde zijn alphanumeric (alfanumeriek), ensemble en valid (geldig).

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info/Menu ingedrukt om het DAB-menu 
te openen.

Draai aan de Afstemknop om “DRC” te selecteren.

Druk op Select om de DRC-instelmodus te openen.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard uitgeschakeld).
'DRC high' - DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.
'DRC low' - DRC niveau is ingesteld op 1 / 2 van datgene wat de uitzender verzendt.
'DRC Off' - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.

Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu 
te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Station order” te selecteren.

Druk op Select om de instelmodus voor de zendervolgorde te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Alphanumeric”, “Ensemble” of “Valid” te selecteren.
“Alphanumeric” - sorteert de lijst alfanumeriek 0...9 A...Z.
“Ensemble” - sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
“Valid” - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden.

Druk op Select ter bevestiging van de gewenste zendervolgorde.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.

 OPMERKING
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Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, moet u ook opnieuw naar nieuwe 
zenders zoeken (zie het hoofdstuk 'Nieuwe zenders zoeken').

Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de 
zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen 
met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden 
of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De 
verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te 
openen.

Draai aan de Afstemknop om “Prune Invalid” te selecteren.

Druk op Select om de instelmodus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren. Selecteer “Yes” om de functie 
voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders te activeren en druk vervolgens ter bevestiging op 
Select. Als u niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan “No” en druk vervolgens 
ter bevestiging op Select.

1.

2.

3.

4.

 OPMERKING

Niet – beschikbare zenders verwijderen 
– DAB
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Uw radio bedienen – FM

Handmatig afstemmen – FM

Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Druk op Bron om de FM-band te selecteren.

Draai de Afstemknop met de klok mee en druk vervolgens op de Afstemknop of Auto Tune om 
naar hogere frequenties te scannen. Uw radio scant naar hogere frequenties (van lage frequentie 
naar hoge frequentie) en stopt automatisch wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte 
wordt gevonden.

Draai de Afstemknop tegen de klok in en druk vervolgens op de Afstemknop of Auto Tune om 
naar lagere frequenties te scannen. Uw radio scant naar lagere frequenties en stopt automatisch 
wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.

Na een paar seconden wordt de tekst op het display bijgewerkt. Het display toont de frequentie 
van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, 
zal de radio daarna de zendernaam tonen.

Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal de radio doorgaan vanaf het andere uiteinde 
van de golfband.

Druk op Volume + / - om het volume naar wens in te stellen.

Houd Power ingedrukt om uw radio uit te schakelen.    

Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en draai aan de Afstemknop om af te stemmen op 
een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz.

Druk op Volume Omhoog / Omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.
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Instellen scangevoeligheid – FM

Schakelen tussen Stereo / Mono – FM 
(heeft alleen invloed op hoofdtelefoon)

Uw radio zal normaal gesproken naar FM-zenders met een signaal dat sterk genoeg is voor goede 
ontvangst zoeken. Het is echter mogelijk dat u wilt dat de Auto-scan-functie ook zwakkere signalen 
kan vinden, mogelijk van verre radiozenders. Uw radio beschikt over de opties "Strong stations only" 
en "All Stations" voor de automatische scanfunctie.

Als een FM-zender met een zwak signaal wordt ontvangen, kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk 
deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono, in plaats van in stereo, af te spelen.

Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te 
openen.

Draai aan de Afstemknop “Scan Setting” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Strong Stations Only” of “All Stations” te selecteren. Als u de optie “All 
Stations” selecteert, dan kan de radio ook zwakkere signalen vinden tijdens het scannen. Druk ter 
bevestiging van de instelling op Select.

Zorg ervoor dat uw radio in de FM-modus staat en stem af op de gewenste FM-zender.

Houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Audio Setting” te selecteren. Druk op Select om de instelling te 
openen. De huidige audio-instelling wordt aangegeven met een vinkje.

Draai aan de Afstemknop om “Forced Mono” of “Stereo Allowed” te selecteren. Druk ter 
bevestiging van de instelling op Select.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Stereoweergave is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van een hoofdtelefoon.

 OPMERKING
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Weergave – opties – DAB / FM / Bluetooth
Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FM- en Bluetooth-modus:

Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de DAB-modus:

Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, multiplex-naam, kanaal & frequentie, signaalsterkte / 
foutpercentage, bitrate, audiomodus, datum en diashow.

Voor de signaalsterkte / foutpercentage, geeft een lagere foutwaarde een betere kwaliteit van 
het DAB-radiosignaal aan. De minimale signaalmarkering 'I', die de linker- en rechterdelen van 
het signaaldiagram scheidt, toont het minimale signaalniveau dat benodigd is voor bevredigende 
ontvangst.

Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan wordt het stereoluidspreker-pictogram getoond.

Als de DAB-uitzending een diashow biedt, dan kan deze worden bekeken door op Select te drukken. 
Druk op Select voor weergave op volledig scherm. Druk nogmaals op Select om de diashow te verlaten.

Uw radio kan in de FM-modus gebruik maken van het Radio Data System (RDS) om de zendernaam 
en aanvullende tekst weer te geven indien deze worden verstrekt door de zender en het radiosignaal 
voldoende sterk is.

De RDS-indicator aan de onderkant van het display toont dat er RDS-gegevens aanwezig zijn in de 
uitzending die wordt ontvangen.

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de FM-modus:

Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, frequentie, audiomodus en datum.

Als het apparaat waarmee u bent verbonden informatie kan verstrekken over de track die wordt 
afgespeeld, kan uw radio de volgende informatie tonen in de Bluetooth-modus:

Titel, artiest, album en datumdetails.

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is van het specifieke 
mediaformaat.

   Weergave – opties DAB – modus

   Weergave – opties FM – modus

   Weergave – opties Bluetooth – modus
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Er zijn 20 voorkeurzenders (4 pagina’s x 5 voorkeurzenders) voor elk DAB-en FM-radio. De 
voorkeurzenders kunnen voor beide modi op dezelfde manier worden gebruikt.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.

Druk om de zender op te s laan als voorkeurzender op Pagina om de gewenste 
voorkeurzenderpagina (1 tot 4) te selecteren en houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop 
(1-5) ingedrukt tot het display bijv. “P2 M1 saved” toont.

Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen worden overschreven door de 
bovenstaande procedure te volgen.

Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.

Druk op Bron om de gewenste modus te selecteren.

Druk op Pagina om de gewenste voorkeurzenderpagina te selecteren en druk kort op de knop 
van de gewenste voorkeurzender, uw radio stemt af op de zender die is opgeslagen in het 
voorkeurzendergeheugen. Het gekozen voorkeurzendernummer wordt ook getoond op het 

onderste deel van het display van de radio, bijv. “ P2
M1 ”.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard als de radio wordt uitgeschakeld en 
losgekoppeld van het lichtnet.

 OPMERKING

Een voorkeurzender oproepen in DAB – 
en FM – modus

Voorkeurzenders instellen in de DAB – en 
FM – modus
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Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en druk op Bron om de Bluetooth-modus te selecteren. 
De melding “Bluetooth Pairing” verschijnt op het display.

Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgends de handleiding van dit apparaat. Ga op het 
bronapparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam 
‘DPR-42BT’. (Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie ouder dan 
Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt gevraagd. Als dit het geval is, voer dan 
‘0000’ in).

Zodra de apparaten zijn verbonden, klinkt er een bevestigingstoon en de naam van het verbonden 
Bluetooth-apparaat wordt op het display weergegeven. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en 
afspelen op uw bronapparaat.

Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio. Gebruik 
de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / 
stoppen of om de gewenste track te selecteren.

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch verbinding kunt maken 
en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw DPR-42BT. Koppelen creëert een ‘band’, zodat 
twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

1.

2.

3.

4.

   Uw Bluetooth – apparaat voor het eerst koppelen

●  Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetooth-apparaten 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 meer vinden in de lijst. 

●  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. 

●  Als ‘DPR-42BT’ wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt 
maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de 
radio door de eerder beschreven stappen te volgen. 

●  Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 
voet). Eventuele obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren. 

 OPMERKING

Luisteren naar muziek via Bluetooth –
streaming
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Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de 
volumeregeling op uw radio of uw Bluetooth-bronapparaat. 

Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om het afspelen te starten /
pauzeren en naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met 

de knoppen Play / Pause (  ), Fast Forward (  ), en Rewind (  ) op uw radio.

Houd de Fast Forward-of Rewind-knop ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen in de huidige 
track. Laat de knop los wanneer het gewenste punt is bereikt.

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.

2.

3.

   Uw Bluetooth – apparaat voor het eerst koppelen

   Audiobestanden afspelen in de Bluetooth – modus

●  De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden 
Bluetooth-apparaten. 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 Bluetooth-apparaten.

●  Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-
audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt 
verbroken tijdens het verzenden / ontvangen 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-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DPR-42BT. 

Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

 OPMERKING

 OPMERKING

Luisteren naar muziek via Bluetooth –
streaming
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De klok automatisch bijwerken

Houd de Bluetooth-knop 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te 
verbreken of schakel Bluetooth uit op uw Bluetooth-bronapparaat. Er klinkt een bevestigingstoon 
en het display toont de melding “Bluetooth pairing”. 

U kunt ook op de Source-knop drukken om een andere modus te selecteren en op deze manier 
de Bluetooth-verbinding verbreken.

Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch instellen met behulp van het DAB- of FM-signaal. 
Als er geen signaal beschikbaar is, dan moet u de klok handmatig instellen. Na een stroomonderbreking 
stelt de radio de klok automatisch opnieuw in wanneer de radio in DAB- of FM-modus wordt gestart. 
U kunt er ook voor kiezen om de tijd niet automatisch bij te werken. In dit geval moet u de klok na een 
stroomonderbreking altijd handmatig instellen.

De DPR-42BT kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er 
met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld 
worden overschreven in het geheugen. 

De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder is gekoppeld en zal automatisch 
proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat 
niet beschikbaar is, probeert de DPR-42BT verbinding te maken met het apparaat waarmee het een-
na-laatst verbinding is gemaakt.

1.

2.

   Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-bronapparaat waarmee  
   eerder is gekoppeld

   De verbinding met uw Bluetooth – apparaat verbreken

Luisteren naar muziek via Bluetooth –
streaming
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De klok automatisch bijwerken

Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen. 

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te 
openen.

Draai aan de Afstemknop om “Auto Update” te selecteren. Druk op Select om het menu voor 
automatisch bijwerken te openen.

Draai aan de Afstemknop om een optie voor het bijwerken te selecteren. U kunt kiezen uit “from 
Any”, “from DAB Radio”, “from FM” of “No Update”. Druk op Select om uw keuze te bevestigen. 
De huidige instelling wordt aangegeven met een vinkje.

1.

2.

3.

4.

5.

Het klokformaat instellen

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Set 12 / 24 Hour” te selecteren. Druk op Select om het instelling 
voor het klokformaat te openen. Het huidige klokformaat wordt aangegeven met een vinkje.

Draai aan de Afstemknop om het 12-of 24-uursformaat te selecteren. Druk op Select om uw 
instelling te bevestigen. Als u het 12-uursformaat heeft gekozen, zal de radio een 12-uursklok met 
een AM-of PM-indicator weergeven.

1.

2.

3.

4.

5.
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De klok handmatig instellen

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Set Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Indien de radio is ingesteld om gebruik te maken van het datumformaat DD-MM-YYYY 
(bijvoorbeeld). De dagcijfers knipperen op het display. Draai aan de Afstemknop tot de juiste dag 
wordt getoond op het display. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Vervolgens knipperen 
de maandcijfers op het display.

Draai aan de Afstemknop om de juiste maand te selecteren. Druk op Select. Vervolgens knipperen 
de jaarcijfers op het display.

Draai aan de Afstemknop om het juiste jaar te selecteren. Druk op Select. De uurcijfers zullen 
daarna knipperen op het display.

 ●  Als uw radio is ingesteld om gebruik te maken van het datumformaat MM-DD-YYYY, volg de 
bovenstaande stappen dan om de maand / dag / jaar in te stellen.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Het datumformaat instellen

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen. 

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Set Date Format” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om het datumformaat “DD-MM-YYYY” of “MM-DD-YYYY” te selecteren. 
Druk op Select om de instelling te bevestigen.

1.

2.

3.
4.
5.
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De klok handmatig instellen

Klokstijl

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Time / Date” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Clock Style” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om een klokstijl te selecteren. U kunt kiezen uit “Normal Digital”, “Big 
Digital”, “Classic Analog” en “Modern Analog”. Druk op Select om de instelling te bevestigen. De 
huidige stijl wordt aangegeven met een vinkje en wordt zichtbaar als u de radio stand-by zet.

Uw radio heeft een aantal klokstijlen voor de weergave van de klok als de radio stand-by staat. Er zijn 
vier schillende stijlen.

1.

2.

3.
4.
5.

Draai aan de Afstemknop om het juiste uur te selecteren. Druk op Select. De minuutcijfers zullen 
daarna knipperen op het display.

Draai aan de Afstemknop om het juiste aantal minuten te selecteren. Druk op Select om de 
instelling te bevestigen. Voordat het instellen van de klok wordt verlaten, wordt de melding “Time 
Saved” getoond op het display.

 ●  Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, dan is er ook nog een 
optie voor het instellen van AM of PM. Draai aan de Afstemknop om AM of PM te selecteren. 
Druk op Select om de instelling te bevestigen.

8.

9.
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Druk op de knop Alarm 1 of 2 om het menu met alarminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Alarm” te selecteren en druk vervolgens op Select om “On” (aan) of 
“Off” (uit) te selecteren. Als “Off” (uit) wordt geselecteerd, dan wordt de huidige instelling voor het 
geselecteerde alarm geannuleerd.

Draai aan de afstemknop om “Wake Up time” te selecteren. Druk op Select om ervoor te zorgen 
dat de cijfers van het alarmuur beginnen te knipperen op het display.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk ter bevestiging op 
Select. De minuutcijfers van het alarm knipperen nu op het display.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten voor het alarm te selecteren en druk 
ter bevestiging op Select.

 ●  Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, dan is er ook nog een 
optie voor het instellen van AM of PM voor de alarmtijd. Draai aan de Afstemknop om AM of PM 
te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Draai aan de Afstemknop om “Frequency” te selecteren. Druk op Select. Het display toont de 
opties voor de alarmfrequentie. U kunt kiezen uit de volgende alarmfrequenties:
“Daily”- het alarm gaat elke dag af
“Once”- het alarm gaat eenmalig af
“Weekends” - het alarm gaat alleen in de weekenden af
“Weekdays”- het alarm gaat alleen op weekdagen af

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De wekker instellen
Uw radio beschikt over 2 aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB-radio, 
FM-radio of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om eenmalig, dagelijks, in het weekend 
of op weekdagen af te gaan. In het geval van een stroomonderbreking worden de alarminstellingen 
bewaard in het ingebouwde geheugen van de radio. Zorg er voordat u het alarm instelt voor dat de tijd 
juist is ingesteld. Alarmen kunnen worden ingesteld als de radio standby staat of is ingeschakeld.

Als u alleen gebruik maakt van batterijen en de radio is uitgeschakeld, kunnen de alarmen niet 
worden ingesteld.

Als er gedurende 10 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt, dan zal uw radio het instellen 
van het alarm verlaten.

 OPMERKING

 OPMERKING
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De wekker instellen

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmfrequentie te selecteren. Als u ervoor kiest het 
alarm in te stellen op “Once”, dan moet u ook de optie “Date / Time” instellen, die verschijnt in 
het menu met alarminstellingen. Draai aan de Afstemknop om “Date / Time” in te stellen en druk 
vervolgens op Select. Gebruik de Afstemknop om de datum en tijd in te stellen.

Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, DAB-radio of FM-radio. Ongeacht welke radiomodus 
wordt geselecteerd, kan het radioalarm worden ingesteld op een van de zenders die is 
opgeslagen als voorkeurzender of op de laatst beluisterde zender.

Draai aan de afstemknop om de alarmoptie “Source” te selecteren. Druk op Select. Draai 
vervolgens aan de Afstemknop om “Buzzer” (zoemer) of de gewenste radiomodus te selecteren. 
Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Als u gebruik maakt van een radio-optie voor het alarm, draai dan aan de Afstemknop om 
de optie “Preset” te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de Afstemknop om te 
kiezen uit “Last Listened” (laatst beluisterde zender) of een van de voorkeurzenders. Druk ter 
bevestiging van uw keuze op Select.

Het alarm kan alleen worden ingesteld om gebruik te maken van voorkeurzenders die al zijn 
opgeslagen.

Draai aan de Afstemknop om “Duration” te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de 
Afstemknop om de duur van het alarm in te stellen op 15 tot 120 minuten. Druk ter bevestiging 
van uw keuze op Select.

Draai aan de Afstemknop om de optie “Volume” te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens 
aan de Afstemknop om het gewenste volume in te stellen. Druk ter bevestiging van uw keuze op 
Select.

U kunt de alarminstellingen opslaan door aan de Afstemknop te draaien tot 'Save' is 
geselecteerd. Druk ter bevestiging op Select, de alarminstellingen worden nu opgeslagen.

Actieve alarmen worden aan de onderkant van de afspeelweergave en de klokweergave in de 
stand-bymodus getoond met behulp van kleine  alarmindicatoren met het bijbehorende 
alarmnummer.

Als u tijdens het instellen van de alarmen op enig moment een fout maakt, druk dan op 
Menu om de handeling te annuleren.

 OPMERKING

 OPMERKING
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Alarmen annuleren
Als er een alarm afgaat, houd dan Power ingedrukt om het alarm te annuleren en terug te keren naar 
de stand-bymodus.

Sluimertimer

Als er een radioalarm afgaat, druk dan op een willekeurige knop, met uitzondering van de 
volumeknoppen, om het alarm voor 5 minuten te dempen. Het zoemeralarm kan voor 5 minuten 
worden gedempt door op een willekeurige knop te drukken.

Als de sluimertimer actief is, wordt de resterende sluimertijd naast het alarmpictogram getoond op de 
klokweergave. Deze handelingen kunnen worden herhaald tijdens de alarmperiode.

Houd Power ingedrukt om de sluimertimer te annuleren terwijl het alarm is onderbroken.

1.

2.

3.

Wanneer het alarm afgaat
Het alarm klinkt op de gekozen tijden 120 minuten, tenzij het wordt onderbroken. Het maximale 
volume is het volume dat is ingesteld tijdens het instellen van het alarm. Als de radio is ingesteld om u 
te wekken met het radioalarm, dan zal uw radio naar de ingestelde zender schakelen. Als de radio niet 
kan afstemmen op de ingestelde zender, dan zal in plaats daarvan de zoemer klinken.

Als de radio door een radioalarm wordt ingeschakeld, kunt u geen handelingen uitvoeren die 
gebruik maken van de Afstemknop, omdat deze wordt gebruikt voor de sluimerfunctie.

Als het alarm wordt geactiveerd, start het zacht en neemt het geleidelijk toe in volume. U kunt het 
volume indien gewenst aanpassen met de volumeregeling. De radio schakelt nadat de alarmduur 
is verstreken automatisch terug naar de stand-bymodus.

 OPMERKING
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Alarmen uitschakelen

U kunt een alarm uitschakelen door op de knop Alarm 1 of 2 te drukken en het menu met 
alarminstellingen te openen. 

Draai aan de Afstemknop om “Alarm” te selecteren.

Druk op Select om “Off” te selecteren. 

Draai aan de Afstemknop om “Save” te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

1.

2.

3.

4.

Slaaptimer

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Sleep” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren. De slaaptimer kan worden 
ingesteld van 15 tot 90 minuten of worden uitgeschakeld door de slaaptimer in te stellen op “Off” (uit).

Uw radio schakelt naar de stand-bymodus nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken. Als de 
radio op batterijen werkt, zal de radio kort daarna volledig uitschakelen.

Een actieve slaaptimer wordt aan de onderkant van de afspeelweergave getoond met behulp van 
een kleine timer-indicator. Deze indicator geeft ook de resterende slaaptijd aan voordat de radio 
zelf overschakelt naar de standby-modus.

U kunt de slaaptimer annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken door de radio uit te 
schakelen. Houd Power ingedrukt om de radio handmatig uit te schakelen. 

Als u het afspelen niet wilt stoppen, dan kunt u de slaaptimer annuleren door terug te gaan naar 
de instellingen van de slaaptimer (stappen 1 tot 4 hierboven) en daar de optie Off te selecteren in 
stap 4.

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De 
instelling van de slaaptimer kan met stappen worden ingesteld van 15 tot 90 minuten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Persoonlijk EQ – profiel instellen

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige 
modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Equaliser” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de afstemknop om “My EQ Setup” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Treble” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om het treble-niveau in te stellen. De geluidsweergave wordt aangepast 
tijdens het instellen van het niveau. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Het display toont 
daarna weer het menu “My EQ Setup”.

Draai aan de Afstemknop om “Bass” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

U kunt de treble- en bass-niveaus naar wens instellen met behulp van het menu “My EQ Setup”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Equalizerfunctie

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Equaliser” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze 
op Select.

Het geluid op uw radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal waar u 
naar luistert.

1.

2.

3.

4.



145

Persoonlijk EQ – profiel instellen

Kleuropties display

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Theme” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste kleuroptie te selecteren. Het display verandert naar 
de geselecteerde optie. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Er zijn verschillende kleuropties voor het display van uw radio.

1.

2.

3.

4.

De treble-en bass-instellingen worden onthouden voor de volgende keer dat u gebruik wilt 
maken van de instelling 'My EQ'.

 OPMERKING

8.

9.

10.

Draai aan de Afstemknop om het bass-niveau in te stellen. De geluidsweergave wordt aangepast 
tijdens het instellen van het niveau. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Het display toont 
daarna weer het menu “My EQ Setup”.

Draai aan de Afstemknop om “Loudness” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen. 
Draai aan de Afstemknop om de gewenste instelling te selecteren. De opties zijn “Yes” (ja) en “No” 
(nee). Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Als u gebruik wilt maken van het profiel “My EQ”, ga dan naar het equalizermenu en selecteer “My EQ”.
U kunt het effect van het profiel “My EQ” snel annuleren door in het equalizermenu de optie “Flat” te 
selecteren. 
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Nachtmodus
Uw radio beschikt over een nachtmodus die de hoeveelheid blauw licht van het display minimaliseert. 
U kunt de start- en eindtijd van de nachtmodus instellen en kiezen wanneer de nachtmodus actief is.

1 Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor 
de huidige modus te openen.

2 Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu 
met systeeminstellingen te openen.

3 Draai aan de Afstemknop om “Night Mode” te selecteren. 
Druk op Select om de instelling te openen.

Theme                    Ruby >
Night Mode                     >
Sleep                               >
Equaliser              My EQ >
Time/Date                        >
Backlight                          >
Language            English >

System Settings 16:34

Night Mode                   On
From                       21:00 >
To                           07:00 >
Preview                         Off

Night Mode 16:34

4 Druk op Select om Night Mode “On” (aan) of “Off” (uit) te 
selecteren.

5 Draai aan de Afstemknop om de tijdsperiode waarop 
u wenst dat de nachtmodus actief is te selecteren. 
Druk op Select om de instelling te openen. Gebruik de 
Afstemknop / Select om de gewenste tijdsperiode in te 
stellen.

6 Als u een voorproef van de nachtmodus wilt, draai dan 
aan de Afstemknop om 'Preview' te selecteren en druk 
daarna op Select om Preview “On” (aan) te selecteren. 
Druk nogmaals op Select om Preview “Off” (uit) te 
selecteren en de voorproef van de nachtmodus te 
beëindigen.



147

Helderheid instellen

Selecteren taal

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Backlight” te selecteren. Druk op Select om het instellingenmenu te 
openen.

Er zijn 3 instellingen in het menu van de achtergrondverlichting:
Timeout: om de tijdsduur in te stellen voordat de achtergrondverlichting uitschakelt.

On level: om de helderheid in te stellen wanneer de radio in gebruik is.

Standby level: om de helderheid in te stellen wanneer de radio stand-by staat.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en druk ter bevestiging op Select.

Schakel de radio in en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Language” te selecteren. Druk op Select om het instellingenmenu 
te openen.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste taal te selecteren. Druk op Select om de instelling te 
bevestigen. De tekst op het display wordt nu getoond in de gekozen taal.

De helderheid van het display kan worden ingesteld voor als de radio in gebruik is of voor als de 
radio standby staat. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de 
standbymodus een lager helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.

Uw radio zal standaard alle menu’s en berichten in het Engels weergeven. U kunt uw voorkeurstaal kiezen.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Fabrieksreset

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Factory Reset” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren. Als u geen fabrieksreset wilt 
uitvoeren, selecteer dan “No” (nee) en druk ter bevestiging van de instelling op Select.

Als u wel een fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan “Yes” (ja) en druk op Select. Er wordt een 
volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeurzenders worden gewist. Alarmen worden 
geannuleerd en instellingen worden ingesteld op hun standaardwaarden. 

In geval van storing ten gevolge van elektrostatische ontlading, reset het product om normaal 
gebruik te hervatten (het is mogelijk dat u de radio tevens opnieuw moet aansluiten op het lichtnet.

Als u uw radio volledig wilt resetten naar de oorspronkelijke staat, dan kunt u dit doen door de 
volgende procedure te volgen. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist door het 
uitvoeren van een fabrieksreset.

1.

2.

3.

4.

5.
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USB – poort voor updaten software

Gebruik een micro-USB-kabel (niet meegeleverd) om de USB-poort in het batterijvak aan te sluiten 
op uw PC.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de 
huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Software Update” te selecteren. Druk op Select om de instelling te 
openen.

Draai aan de Afstemknop om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren. Als u geen software-update wilt 
uitvoeren, selecteer dan “No” (nee) en druk ter bevestiging van de instelling op Select.

Als u wel een software-update wilt uitvoeren, selecteer dan “Yes” (ja) en druk op Select. Het 
display toont de melding “Waiting for PC wizard”.

Ga naar de bovenstaande website om de meest recente software te downloaden. Volg de 
instructies van de software-update op het beeldscherm van uw PC om het updaten van de 
software te voltooien.

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio biedt u 
daarom de mogelijkheid om de interne software up te daten met behulp van de USB-poort.
U moet niet proberen om uw radio up te daten, tenzij dit wordt aanbevolen door de klantenservice van Sangean. 
Het updaten van de software kan alle voorkeurzenders en instellingen die zijn opgeslagen op de radio 
wissen. 
Het is mogelijk dat er in de toekomst software-updates beschikbaar zijn voor uw radio. Als er 
software-updates beschikbaar zijn, dan kunnen deze updates en informatie over het updaten van uw 
radio worden gevonden op:
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu
www.sangean.com.au
Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar 
info@sangean.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gebruik tijdens het updaten van de software de netadapter als voedingsbron. Schakel de radio 
niet uit tot de update is voltooid en de radio opnieuw is gestart. Als u dit niet doet, kan de radio 
permanent beschadigd raken.

 OPMERKING
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Weergave softwareversie

Schakel de radio in en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.

Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

Draai aan de Afstemknop om “Software Version” te selecteren. Druk op Select om de 
softwareversie weer te geven.

Druk indien gewenst op Info / Menu om te verlaten.

De weergave van de softwareversie is bedoeld voor referentie en klantenondersteuning en kan niet 
worden gewijzigd.

1.

2.

3.

4.

● Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

● Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonuitgang op de linkerkant van uw radio voor gebruik met hoofdtelefoon. 
De interne luidspreker wordt automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang wordt gestoken. 
Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom 
aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio. Het is ook aan te 
raden om het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon loskoppelt.

Hoofdtelefoonuitgang

 BELANGRIJK
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Stroomvereisten

Lichtnet
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz (adapter)
(Gebruik alleen de meegeleverde adapter)

Batterijen  4 x LR6 (AA) niet meegeleverd

Levensduur batterijen
Tot 25 uur bij gebruik van alkalinebatterijen, afhankelijk van het 
volume, de helderheid van het display en de gebruikte modus.

Frequentiebereik

FM            87.5-108 MHz

DAB 174.928-239.200 MHz

Bluetooth

Bluetooth-specificatie  Bluetooth® Ver 4.1

Ondersteunde profielen A2DP 1.2, AVRCP 1.5

Bluetooth-audiocodec SBC, AAC

Zendvermogen Vermogensklasse 2

Onbelemmerd bereik 10 meter / 30 voet

De frequentie en het maximale 
uitgezonden vermogen

2402MHz ~ 2480MHz: 2.058dBm (Bluetooth EDR)

Antennesysteem  FM / DAB telescopische antenne

Luidspreker 8Ω / 3W

Vermogen 1.2W

Hoofdtelefoonuitgang (stereo) 3,5mm diameter

Bedrijfstemperatuurbereik 0°C tot +35°C

Specificaties
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※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

Serienummer
Productiemaand
Productiejaar
Productcode

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)

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


