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3,5  mm  audiokabel

Om  ervoor  te  zorgen  dat  u  het  product  probleemloos  kunt  bedienen,  zijn  de  functies  volledig  functioneel

kunnen  genieten,  hebben  we  alle  functies  van  de  speler  hierin  gestopt

handleiding

Slimme  radio-adapter

oplader

Dank  u  voor  de  aanschaf  van  deze  Smart  Radio  Adapter.

moet.

afstandsbediening

merk  op  dat  alle  elektrische  en

Elektronische  apparaten  moeten  gescheiden  van  het  

huishoudelijk  afval  worden  afgevoerd  naar  officiële  afvalverwerkingslocaties

De  inhoud  van  de  verpakking  omvat:

bedieningshandleiding  gedetailleerd.  Lees  deze  

gebruiksaanwijzing  vóór  gebruik  aandachtig  door  en  bewaar  ze  voor  

toekomstig  gebruik.

Als  u  het  apparaat  in  de  toekomst  wilt  weggooien,

Als  u  de  Smart  Radio  doorgeeft  aan  een  andere  persoon,  zorg  er  

dan  voor  dat  u  hem/haar  alle  relevante  documentatie  geeft.

1.  Inleiding

3  Verwijdering

Inhoud  2  pakjes
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4  beveiliging

neem  de  juiste  voorzorgsmaatregelen  om  kortsluiting  te  voorkomen

•Neem  voor  meer  informatie  over  de  juiste  verwijdering  contact  op  met  uw  gemeente

voorkomen.

afvalverwerkingslocaties  of  naar  de  winkel  waar  u  het  apparaat  hebt  gekocht

•Vermijd  milieuschade  en  risico's  voor  u

huisvuil  moet  worden  afgevoerd.  U  moet  volledig  ontslagen  zijn  op

persoonlijke  gezondheid  door  het  apparaat  op  de  juiste  

manier  weg  te  gooien.

Gooi  batterijen  weg  die  niet  volledig  leeg  zijn

wordt  gebracht,  wacht  even  tot  het  zich  aanpast  aan  de  nieuwe

inleveren  bij  een  inzamelpunt  voor  oude  batterijen.  als  jij

•Alle  folie  of  plastic  in  de  verpakking  moet  op  de  juiste  manier  worden  

afgevoerd  als  plastic  afval.

vocht  eruit.  Dit  kan  het  apparaat  beschadigen.

•Bij  het  verplaatsen  van  het  apparaat  van  een  koude  naar  een  warmere  omgeving

•Zorg  voor  de  omgeving.  Oude  batterijen  mogen  niet  worden  gebruikt  met  de

gekocht.  •  Voer  

alle  verpakkingen  op  een  milieuvriendelijke  manier  af.

Algemeen  

•Laat  het  apparaat  niet  vallen  en  stel  het  niet  neer

•Kartonnen  verpakkingen  kunnen  voor  hergebruik  in  

papierrecyclingbakken  worden  geplaatst  of  naar  openbare  inzamelpunten  worden  

gebracht.
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Netadapter  

•Gebruik  alleen  de  meegeleverde  adapter

•Gebruik  het  apparaat  niet  in  een  stoffige  omgeving

Stof  de  elektronische  componenten  in  het  apparaat  af

Oplader.

temperatuur  aangepast  voordat  u  het  apparaat  weer  gebruikt.

Plaats  geen  open  vuur,  zoals  brandende  kaarsen,  op  de

Anders  kan  condensatie  en  storing  het  gevolg  zijn.

•Om  ervoor  te  zorgen  dat  het  voldoet  aan  de  vereisten  voor  WiFi  RF-

blootstelling,  plaatst  u  het  apparaat  op  minimaal  20  cm  afstand  van  mensen,  behalve  

wanneer  u  het  gebruikt.

Apparaat.

•Als  het  apparaat  langere  tijd  niet  wordt  gebruikt,  koppel  het  dan  los  van  het  stroomnet  

door  de  stekker  uit  het  stopcontact  te  halen.  Zo  vermijdt  u  het  risico  op  brand.

De  ventilatie  mag  niet  worden  belemmerd  door  de  ventilatieopeningen  af  te  dekken  met  

voorwerpen  zoals  kranten,  tafelkleden,  gordijnen  etc.

beschadigen  en  tot  storingen  leiden.  •Bescherm  het  apparaat  

tegen  sterke  trillingen  en  plaats  het  altijd  op  een  stabiele  ondergrond.

•Het  stopcontact  moet  zich  dicht  bij  het  apparaat  bevinden

gelegen  en  goed  bereikbaar.

•Probeer  het  apparaat  niet  uit  elkaar  te  halen.
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gewenste  niveau  verhogen.

•Zorg  ervoor  dat  de  op  het  apparaat  en  de  stekker

•Om  mogelijke  gehoorbeschadiging  te  voorkomen,  moet  

u  vermijden  luid  te  luisteren  boven  a

gespecificeerde  elektrische  spanning  met  de  spanning  van

•Raak  de  stekker  nooit  met  natte  handen  aan

verlaag  altijd  het  volume  voordat  u  de

trek  niet  aan  het  netsnoer  wanneer  u  de  stekker  uit  het  stopcontact  haalt.

Daarna  kunt  u  het  volume  aanpassen  op  de

Zet  een  koptelefoon  op.

Risico's  bij  hoog  volume

•  Gebruik  nooit  bijtende  of  sterke  middelen

Oplosmiddelen  die  worden  gebruikt  om  het  apparaat  schoon  te  maken,  omdat  

deze  het  oppervlak  van  het  apparaat  kunnen  beschadigen.  Een  droge  microvezeldoek  

werkt  het  beste.  Als  het  apparaat  sterk  vervuild  is,  kan  het  met  een  vochtige  doek  

worden  schoongeveegd.  Droog  het  apparaat  na  het  reinigen  af.

•Als  u  het  apparaat  met  een  hoofdtelefoon  gebruikt,

uitlaat  wedstrijden.  Een  verkeerde  spanning  kan  het  apparaat  veroorzaken

over  een  langere  periode.

Onderhoud /  reiniging  •  

Schakel  het  apparaat  altijd  uit  voordat  u  het  reinigt.

beschadigen.
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•  Als  u  het  apparaat  moet  verzenden,  gebruik  dan  de  originele  verpakking  

om  dit  te  doen.  Bewaar  deze  hiervoor.

1  3,2"  TFT-kleurendisplay

3  USB-poort

4  afstandsbediening  ontvangers

2  hoofdtelefoonaansluiting

Hoofdeenheid:  voorkant

5  Overzicht

3

1

4

2
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Hoofdeenheid:  achterzijde

7

8e

5

9

6

10

11

6  afslag  L

8  Optische  uitgang
9  FM/DAB+-antenne

7  Coaxiale  uitgang

5  afslag  R

11  DC-ingang

10  LAN-poort  (alleen  voor  A120+-model)
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op  de  juiste  plaats  te  gebruiken.

Als  een  batterij

Zorg  ervoor  dat  u  de  positieve  (+)  pool  aansluit

Open  het  batterijvak.  Plaats  twee  batterijen  

(type  AAA)  in  de

Gooi  gebruikte  batterijen  weg  volgens  de  

instructies.

vervangen  door  een  verkeerd  type,  bestaat  er  

explosiegevaar.

batterij  compartiment.

afstandsbediening
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BT  PAAR

SLAAP/

SNOOZEN

BT  vindbaar  in  BT-modus

Selecteer  nummer,  houd  ingedrukt  om  te  zoeken

FM-modusinformatie  weergeven  (naam,  PTY,  
RT,  frequentie)  of  DAB-modusinformatie  
weergeven  (zender,  titel,  artiest,  enz.)  Favoriete  
zenders  selecteren/opslaan

Cijfertoetsen:  ophalen  van  opgeslagen  
favoriete  zenders;  Houd  ingedrukt  om  zenders  op  
te  slaan.

Afspelen  starten/pauzeren

selecteer  een  nummer

apparaat  aan/uit  zetten;  alarm  uit;

Naar  rechts,  stap  verder

Modusselectie  openen/sluiten  Open/

sluit  het  menu

Instelling  voor  automatisch  uitschakelen

Stiller

Neerwaarts;  FM:  stel  de  frequentie  in

Dempen /  dempen  opheffen

Bevestig  invoer;  VHF:  scannen

volume  omhoog

Afspelen:  album  in  volledig  scherm

Omhoog;  FM:  Instellen  van  de  frequentie

Naar  links,  stap  achteruit
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6.1 aansluiting  en  voorbereiding

Gebruik  een  ethernetkabel  (RJ45-aansluiting)  om  de  LAN-poorten  op  de  

A120+  en  je  netwerkapparaat  aan  te  sluiten.  Controleer  of  de  lampjes  op  het  

netwerkapparaat  de  juiste  status  hebben.

Sluit  een  koptelefoon  aan

stopcontacten  van  de  A120+  en  uw  bestaande  hifi-installatie.

Verlaag  het  volume  voordat  u  de  hoofdtelefoon  gebruikt.

Voor  draadloze  wifi

Sluit  vervolgens  de  voedingsadapter  aan  op  de  achterkant  van  de  A120+  en  steek  de  

stekker  in  een  stopcontact.

Steek  de  koptelefoonstekker  (standaard  3,5  mm)  in  de  koptelefoonaansluiting  

aan  de  voorkant  van  het  apparaat.

Zorg  ervoor  dat  u  het  draadloze  netwerk  hebt  ingesteld  en  het  

WEP-,  WPA-  of  WPA2-beveiligingswachtwoord  hebt  om  de  verbinding  

mogelijk  te  maken.

Maak  verbinding  met  het  netwerk

U  kunt  ook  de  WPS-functie  (Wi-Fi  Protected  Setup-functie)  gebruiken  

voor  eenvoudige  netwerkkoppeling  met  het  apparaat.  Controleer  of  de  

lampjes  op  het  netwerkapparaat  de  juiste  status  hebben.

Voor  bedraad  Ethernet  (alleen  voor  A120+-model)

Sluit  de  DAB/FM-antenne  aan  voor  DAB+-  en  FM-ontvangst  en  sluit  de  cinch-
audiokabel  aan  op  de  line  out

6  Aan  de  slag
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6.2
Druk  hierop  om  het  volume  aan  te  passen /  op  de  afstandsbediening.

Algemene  apparaatfuncties

Druk  op  MENU  op  de  afstandsbediening  om  het  menu  te  openen.

scherm  weergegeven.  Druk  op  om  het  apparaat  in  te  schakelen.

uit.

Wanneer  de  albumhoes  wordt  weergegeven  op  het  afspeelscherm

Druk  op  om  te  bevestigen

Als  u  een  zender  wilt  opslaan  via  de  directe  keuzetoetsen  

(favorieten)  1-10 :

Afstandsbediening  om  een  stap  terug  te  gaan.  Druk  op  op  de  

afstandsbediening  om  over  te  schakelen  naar  de  stand-bymodus.  De  

tijd,  datum  en  eventuele  actieve  alarmtijden  worden  weergegeven  op  de

;  Druk  op  de

Selecteer  uw  station  dat  u  in  het  apparaat  wilt  opslaan

Druk  nogmaals  om  het  menu  te  sluiten  en  terug  te  keren  

naar  het  afspeelscherm.

op  de  afstandsbediening  om  het  volledige  beeld  te  zien

Druk  in  het  menu  op /  op  de  afstandsbediening  om  toegang  te  krijgen  

tot  de  verschillende  instellingen.

Om  een  zender  (DAB+ /  FM  of  internetradiozenders)  op  te  

slaan,  selecteert  u  eerst  de  juiste  modus.

Zet  het  geluid  uit  door  op  op  de  afstandsbediening  te  drukken.  
Druk  op  de  MODE-knop  op  de  afstandsbediening  om  een  modus  te  
selecteren.

wordt  

weergegeven,  drukt  u  op  Schermgrootte.

Zenders  opslaan  met  directe  keuzetoetsen  1-10,  over  het  algemeen  

zenders  opslaan  tot  40  zenders
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Op  het  display  verschijnt  "Opgeslagen".  Je  kunt  hetzelfde  doen  in  DAB+  en  FM-

modus.

onder  aan  het  scherm  wordt  een  voorkeurzender  weergegeven

zullen.

rand  n  ( 1,  2,  enz.)  worden  weergegeven.  Radiozenders  kunnen  direct  worden  

afgespeeld  door  op  de  cijfers  1-10  op  de  afstandsbediening  te  drukken.

Sla  maximaal  40  zenders  

op:  Druk  op  Preset  op  de  afstandsbediening  om  de  zenders  op  te  slaan.  

Selecteer  een  van  de  40  presets  om  de  zender  die  momenteel  wordt  

afgespeeld  op  te  slaan.

aanvullende  informatie  wordt  weergegeven

Informatie  over  de  huidige  weergave

Om  een  voorkeurzender  te  selecteren,  drukt  u  op  Preset  en  selecteert  u  een  van  

de  weergegeven  voorkeurzenders.  Wordt

Door  de  cijfers  1-10  ingedrukt  te  houden  (houd  het  cijfer  ongeveer  3  seconden  

ingedrukt)  op  de  afstandsbediening,  kunt  u  de  zender  direct  opslaan.  Na  

succesvol  opslaan  verschijnt  "opgeslagen"  in  het  display.  Voorbeeld:  ik  wil  het  

SRF  3-station  opslaan  op  knop  5  Ik  selecteer  het  SRF  3-station  in  

internetradiomodus,

Bij  het  afspelen  van  streams  kan  DAB+  of  FM  op  het  scherm  worden  weergegeven

dan  druk  ik  knop  5  in  (minstens  3  seconden  ingedrukt  houden)  tot  im

door  te  drukken
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Schakel  de  A120+  in.

Selecteer  de  gewenste  menutaal  uit  de  lijst  en

,

Druk  op  om  te  bevestigen

Wanneer  u  het  apparaat  voor  het  eerst  inschakelt,  moet  u  eerst  een  
taal  instellen.

Installatiewizard  die  u  helpt  bij  het  instellen  van  de  belangrijkste  
instellingen  van  het  apparaat.

op  de  afstandsbediening.

Selectie  van  de  menutaal

Selecteer  "JA"  en  bevestig  dat  u  de  installatiewizard  wilt  starten.

Nadat  de  taal  is  geselecteerd,  wordt  informatie  over  het  
privacybeleid  weergegeven.

doorgaan.  Er  verschijnt  dan  eenDrukken

Als  u  "NEE"  selecteert,  wordt  u  in  het  volgende  venster  gevraagd  of  u  
de  installatiewizard  opnieuw  wilt  starten  de  volgende  keer  dat  u  het  
apparaat  inschakelt.

initiële  setup6.3
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Selecteer  vervolgens  "AAN"  voor  zomertijd,  anders  selecteert  u  "UIT".

Selecteer  "12"  voor  12-uurs  weergaveformaat  of  "24"  voor  24-uurs  

weergaveformaat.  Als  u  de  12-uursnotatie  selecteert,  toont  het  display  na  de  tijd  

AM  in  de  ochtend  of  PM  in  de  middag.

Als  u  het  apparaat  in  alle  bedrijfsmodi  via  de  app  wilt  bedienen,  kiest  u  "JA".  

Als  "NEE"  is  geselecteerd,  kan  het  apparaat  in  de  stand-by-,  AUX  IN-,  FM-  en  

DAB-bedrijfsmodi  niet  via  de  app  worden  bediend.  Houd  er  rekening  mee  dat  het  

stroomverbruik  in  stand-by  hoger  is  wanneer  de  netwerkverbinding  behouden  

blijft.

Als  u  "Geen  update"  selecteert,  moet  u  de  datum  en  tijd  handmatig  invoeren.

In  de  volgende  stap  moet  worden  opgegeven  of  de  tijd  van  de  radio's  moet  

worden  gesynchroniseerd:  update  van  DAB+,  update  van  FM,  update  van  

netwerk  of  geen  update.  We  raden  aan  DAB+  te  synchroniseren,  omdat  

sommige  internetradiostations  verschillende  tijdzones  uitzenden.

"AM"/  "PM"  wordt  alleen  weergegeven  als  u  de  12-uurs  tijdnotatie  hebt  

geselecteerd.  Selecteer  "AM"  voor  ochtenduren  of  "PM"  voor  middaguren.

Als  u  "Bijwerken  vanaf  netwerk"  kiest,  moet  u  in  het  volgende  venster  

uw  tijdzone  invoeren.

Er  verschijnt  dan  een  installatiewizard  die  u  helpt  bij  het  instellen  van  de  

belangrijkste  instellingen  van  het  apparaat.

netwerk  instellingen

Datum  en  tijd  instellen

Eerst  vraagt  het  apparaat  of  de  netwerkverbinding  intact  blijft.
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Standaard  versleuteld  netwerk

WPS-gecodeerd  netwerk

WPS-gecodeerde  netwerken  worden  geïdentificeerd  door  WPS  aan  het  begin  van  

de  netwerknaam  wanneer  de  A120+  het  beschikbare  toegangspunt  doorzoekt.  Gebruik  

een  van  de  volgende  methoden  om  verbinding  te  maken:

Om  in  te  voeren,  gebruikt  u  de  knoppen  op  de  afstandsbediening  om  de  cursor  door  

de  tekens  te  bewegen  en  drukt  u  op  OK  om  te  bevestigen.  Door  elk  teken  te  

selecteren,  verschijnt  de  toets  bovenaan  het  scherm.

druk  op  de  knop

Gebruik  de  navigatieknoppen  op  de  afstandsbediening  om  de  opties  "Terug",  

"OK"  of  "Annuleren"  te  selecteren.

Gevonden  Wi-Fi-netwerken  worden  met  hun  naam  op  het  display  weergegeven.

Nadat  u  het  netwerk  hebt  geselecteerd,  wordt  u  in  de  volgende  stap  om  de  

netwerksleutel  gevraagd.
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Voer  de  sleutel  in  voor  een  standaard  versleuteld  netwerk.

Raadpleeg  de  instructies  die  bij  uw  WPS-router  zijn  
geleverd  voor  meer  informatie  over  het  instellen  van  een  WPS-
gecodeerd  netwerk.

WPS  overslaan

voltooiing

De  A120+  genereert  een  8-cijferig  codenummer  dat  u  invoert  in  
de  draadloze  router,  het  toegangspunt  of  een  externe  registrar.

Vervolgens  zoekt  het  naar  het  WPS-netwerk  en  maakt  er  verbinding  mee.
Het  apparaat  vraagt  u  om  op  de  verbindingsknop  op  de  router  te  drukken.
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De  A120+  probeert  verbinding  te  maken  met  het  geselecteerde  
netwerk.

Als  de  installatie  is  gelukt,  wordt  weergegeven  dat  er  verbinding  
is.  Als  de  verbinding  mislukt,  keert  de  A120+  terug  naar  het  
vorige  scherm  om  het  opnieuw  te  proberen.

Druk  op  OK  om  de  installatiewizard  af  te  sluiten.
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7.2

7.1

Spotify  Connect

Internetradio,  podcasts

Gebruik  je  smartphone,  tablet  of  computer  als  afstandsbediening  voor  Spotify.  

Ga  naar  spotify.com/connect  voor  meer  informatie.  De  Spotify-software  is  

onderhevig  aan  licenties  van  derden :  http://www.spotify.com/connect/third-party-

licenses

over  de  hele  wereld  via  een  breedbandinternetverbinding.

Selecteer  de  gewenste  categorie  en  zoek  een  station  of  podcast  om  naar  te  luisteren.

Het  apparaat  kan  duizenden  radiostations  en  podcasts  streamen  van  de

Wanneer  u  de  modus  Internetradio  of  Podcasts  selecteert,  maakt  het  apparaat  

rechtstreeks  verbinding  met  de  Frontier  Smart  Technologies-portal  om  een  lijst  met  

zenders  of  podcasts  op  te  halen.  Het  lijstmenu  wordt  geleverd  door  de  portal  en  is  

daarom  alleen  toegankelijk  wanneer  het  apparaat  is  verbonden  met  internet.  Inhoud  

en  submenu's  kunnen  van  tijd  tot  tijd  veranderen.

7  menukaart
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-

De  USB-modus  speelt  audio  af  van  de  USB-stick/het  apparaat  nadat  deze  in  de  

USB-poort  is  gestoken.

Een  mededeling:

Wanneer  u  voor  het  eerst  de  DAB-radiomodus  selecteert,  of  als  de  zenderlijst  

leeg  is,  zal  de  radio  automatisch  een  volledige  scan  uitvoeren  naar  beschikbare  

zenders.

Menu's  worden  gegenereerd  vanuit  de  mappen  op  de  USB-stick/het  

apparaat.  U  kunt  door  de  mappen  bladeren  met  behulp  van  de  navigatieknoppen  

of  de  richtingsknoppen  op  de  afstandsbediening.  Het  display  toont  de  mapnaam  en  

bestandsnamen  (niet  noodzakelijkerwijs  tracknamen).

Mogelijk  moet  u  ook  handmatig  scannen  om  de  zenderlijst  bij  te  werken.

Opladen  via  USB  wordt  niet  ondersteund

Wanneer  u  een  nummer  vindt  dat  u  wilt  afspelen,  drukt  u  op  OK  om  het  af  te  spelen.

De  DAB-modus  ontvangt  DAB/DAB+  digitale  radio  en  geeft  informatie  weer  

over  het  station,  de  stream  en  het  nummer  dat  wordt  afgespeeld.

Alleen  het  MP3-audioformaat  wordt  ondersteund

kanaal  zoeken

Nummers  kunnen  aan  Mijn  afspeellijst  worden  toegevoegd  door  OK  ingedrukt  te  

houden  terwijl  het  nummer  wordt  afgespeeld.

-

7.3

DAB+-radio

USB

7.4
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FM  radio7.5

Om  een  weergegeven  maar  niet-beschikbaar  station  te  
verwijderen,  kiest  u  Clean  Invalid.  Draai  aan  het  navigatiewiel  om  
de  zenderlijst  te  bekijken  en  druk  op  "Selecteren".  Eenmaal  
geselecteerd,  wordt  het  station  afgespeeld  en  geeft  het  scherm  
informatie  weer  over  het  station,  het  nummer  of  de  show.

Selecteer  de  optie  van  een  volledige  scan  om  een  handmatige  scan  
te  starten.  Selecteer  "Local  Scan"  om  alleen  zenders  met  een  goede  
signaalsterkte  te  zoeken.  Wanneer  het  zoeken  naar  zenders  is  
voltooid,  toont  de  radio  een  lijst  met  beschikbare  zenders

•Dynamic  Range  Compression  (DRC)  bij  het  luisteren  naar  muziek  
Als  u  een  hoog  dynamisch  bereik  heeft  in  een  rumoerige  omgeving,  

wilt  u  misschien  het  dynamische  audiobereik  comprimeren.  Hierdoor  

worden  stille  geluiden  luider  en  harde  geluiden  zachter.  U  kunt  DRC  

wijzigen  in  Uit,  Laag  of  Hoog.

•Volgorde  van  zenders  U  

kunt  de  volgorde  van  de  DAB-zenderlijst  selecteren.  De  ensemblelijst  

groepeert  zenders  die  op  hetzelfde  ensemble  worden  uitgezonden:  

geldige  lijsten  en  geldige  zenders  worden  eerst  getoond,  gevolgd  

door  alfabetisch  ongeldige  en  niet-uitgezonden  zenders.

instellingen

Aan.

De  FM-radiomodus  ontvangt  analoge  radio  van  de  FM-band  en  geeft  

RDS-informatie  (Radio  Data  System)  weer  over  het  station  en  de  
uitzendlocatie.
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7.6 Bluetooth

/  op  de  afstandsbediening.

•Audio-instellingen:  Alle  stereozenders  worden  in  stereo  afgespeeld.  Dit  

kan  resulteren  in  een  slecht  signaal  (ruis)  voor  zwakke  zenders.  Om  naar  

zwakke  zenders  in  mono  te  luisteren,  selecteert  u  "Listen  only  to  mono"  in  FM-

ontvangst  en  bevestigt  u  uw  keuze.

Muziek  afspelen  via  je  device  of  direct  via  de  A120+

,

instellingen

radio-adapter

.  Als  het  apparaat  het  doet

In  de  Bluetooth-modus  kunt  u  de  Bluetooth-functies  van  de

afspelen  of  pauzeren.

Zoek  de  A120+-radio  op  uw  Bluetooth-eindapparaat  (smartphone,  tablet,  pc)  om  

mee  te  koppelen.  Dit  zal  knipperen  als  het  klaar  is  om  te  koppelen.  Als  het  koppelen  is  

gelukt,  is  het  Bluetooth-pictogram  ononderbroken.  Beheers  ze

Om  een  station  te  zoeken,  drukt  u  op  Scan  FM-

band,  de  frequentieweergave  begint  en  zoekt  in  oplopende  volgorde.  U  kunt  

ook  handmatig  zoeken

apparaat.  Ga  naar  het  menu  en  schakel  Bluetooth  in.

voor  de  titel

op  de  afstandsbediening  om  naar  het  vorige  te  gaan

of  ga  naar  het  volgende  nummer.  druk  op

•  Scaninstellingen:  Standaard  stopt  de  FM-scan  bij  elke  beschikbare  zender.  Dit  

kan  resulteren  in  een  slecht  signaal  (ruis)  voor  zwakke  zenders.  Als  u  de  

scaninstellingen  wilt  wijzigen  om  alleen  te  stoppen  bij  zenders  met  een  goede  

signaalsterkte,  selecteert  u  Alleen  sterke  zenders.

druk  op /
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slaaptimer

alarm

7.7

UNDOK-app

7.8

7.9

Om  de  slaaptimer  in  te  schakelen,  selecteert  u  "Sleep"  in  

het  hoofdmenu  of  drukt  u  op  Sleep/Snooze  op  de  afstandsbediening  

om  in  te  stellen.  Selecteer  "Slaap  UIT",  15,  30,  45  of  60  minuten  en  

bevestig.  Nadat  u  een  tijdinstelling  heeft  geselecteerd

Er  zijn  twee  veelzijdige  alarmen  met  een  sluimerfunctie.

Houd  BT  PAIR  op  de  afstandsbediening  ingedrukt  om  de  
verbinding  met  de  radio  te  verbreken.

het  systeem  keert  terug  naar  het  Now  Playing-scherm
opbrengst.

Elk  alarm  kan  worden  ingesteld  voor  een  specifieke  modus.  
Selecteer  "Alarm"  in  het  hoofdmenu  om  een  alarm  in  te  stellen  
of  te  wijzigen.

Nadat  u  alles  overeenkomstig  hebt  ingesteld,  selecteert  u  Opslaan  
om  het  alarm  te  activeren.  De  actieve  alarmen  worden  op  het  

scherm  getoond  met  een  icoontje  linksonder.

Het  apparaat  heeft  een  functie  voor  gebruik  als  
netwerkafstandsbediening  via  smartphone  of  tablet  in  iOS  of  Android.
Als  u  de  speciale  app  genaamd  UNDOK  downloadt,  kunt  
u  alle  modi  van  het  apparaat  zien.
Zoek  UNDOK  op  Google  Play  of  Apple  Store  en  installeer  het  op  je  
smartphone  of  tablet.
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Voordat  u  de  UNDOK-app  gebruikt,  moet  u  ervoor  zorgen  dat  het  apparaat  
en  de  smartphone /  tablet  zich  in  hetzelfde  wifi-netwerk  bevinden.  Start  de  

app  De  app  stelt  zichzelf  in  en  zoekt  naar  internetradio  op  het  netwerk.  Tik  

op  het  apparaat  om  verbinding  te  maken.

Voor  Android  (Google  Play)

Let  op:  Als  een  andere  smartphone/tablet  met  de  app  op  hetzelfde  netwerk  

toegang  heeft  tot  het  apparaat,  wordt  de  oorspronkelijke  verbinding  

verbroken.

Voer  desgevraagd  de  huidige  pincode  in.  De  standaard  pincode  is  "1234".  
U  kunt  de  huidige  pincode  op  het  apparaat  in  het  menu  wijzigen  en  de  

gewenste  modus  selecteren.  Vervolgens  kunt  u  de  geselecteerde  modus  

tegelijkertijd  op  uw  smartphone/tablet  en  op  het  display  van  het  apparaat  

bedienen.

Voor  iOS  (App  Store)
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gelijkmaker

8.2

8.1

netwerk

Zoek  naar  SSID  en  voer  vervolgens  de  WEP/WPA-sleutel  in  of  selecteer  de  knop  

"Overslaan"  om  verbinding  te  maken  met  het  draadloze  netwerk

Smartphone  of  een  tablet-pc  via  paragraaf  6.3

Er  is  een  aangepaste  instelling  beschikbaar.  Creëer  je  eigen  EQ  met  aangepaste  bas-  

en  treble-instellingen.

de  genoemde  functie  op  uw  radio  wilt  aansluiten.

verbinden  aan.

Netwerkprofiel:  het  apparaat  onthoudt  de  laatste  vier  WLAN's

Instellingen  bekijken:  Geef  de  informatie  weer  van  het  momenteel  verbonden  

netwerk:  Actieve  verbinding,  MAC-adres,  WiFi-regio,  DHCP,  SSID,  IP-adres,  

Subnetmasker,  Gateway-adres,  Primaire  DNS  en  Secundaire  DNS.  Handmatige  

instellingen:  Schakel  DHCP  (Dynamic  Host  Configuration  Protocol)  in  of  uit.  Voer  

SSID,  WEP/WPA-sleutel  en/of  andere  configuraties  in.

NetRemote  PIN  instellen:  Hier  kunt  u  de  NetRemote  PIN  bekijken  en  

bewerken.  De  standaard  NetRemote-pincode  is:  1234.  De  NetRemote-pincode  is  

vereist  wanneer  u  een  invoert

Netwerkwizard:  voer  de  wizard  in  om  naar  het  toegangspunt  te  zoeken

Er  zijn  verschillende  vooraf  ingestelde  EQ-modi  beschikbaar:  Normal,  Flat,  

Jazz,  Rock,  Film,  Classic,  Pop,  News  en  My  EQ.  Druk  op  EQ  om  te  selecteren .

8  systeeminstellingen
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8.3

taal

fabrieksinstelling

8.4

Tijd  datum

8.5

Stel  de  tijd  handmatig  in  of  werk  de  tijdnotatie,  tijdzone  en  

zomertijd  automatisch  bij.

De  standaardtaal  is  Engels.  Wijzig  de  systeemtaal  naar  wens.  Beschikbare  

talen:  Engels,  Deens,

besluiten  om  het  netwerk  verbonden  te  houden,  dat  zal

netwerken  waarmee  het  verbinding  heeft  gemaakt  en  

probeert  automatisch  verbinding  te  maken  met  alles  wat  het  kan  vinden.

Zie  Datum  en  tijd  instellen  onder  Sectie  6.3-Initiële  instellingen  voor  

details

WiFi  wordt  niet  losgekoppeld,  zelfs  niet  als  u  zich  in  de  stand-bymodus  

bevindt  of  niet  in  de  netwerkmodus.  Met  deze  optie  kan  het  apparaat  in  

alle  modi  gereed  zijn  voor  UNDOK-  en  Spotify  Connect-verbindingen.

Nederlands,  Fins,  Frans,  Duits,  Italiaans,

Hier  ziet  u  de  lijst  met  geregistreerde  netwerken.  U  kunt  ongewenste  
netwerken  verwijderen.

Noors,  Pools,  Portugees,  Spaans,  Zweeds,  Turks.

Reset  alle  gebruikersinstellingen  naar  standaardwaarden  zodat  

tijd  en  datum,  netwerkconfiguratie  en

Netwerkinstellingen  wissen:  Selecteer  "JA"  om  alle  huidige  

netwerkinstellingen  te  wissen.  Selecteer  "NEE"  om  te  annuleren.

voorkeuren  gaan  verloren.  De  huidige  softwareversie

van  de  radio  behouden  blijft.

Houd  het  netwerk  verbonden:  als  u  ervoor  kiest
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automatisch  wijzigen.  Stel  ook  de  time-outduur  in,

Nu  controleren:  controleren  op  beschikbare  updates.

Firmwareversie  en  radio-ID  bekijken.

waarna  de  radio  overschakelt  naar  stand-by  achtergrondverlichting  als  deze  niet  

wordt  bediend.

U  wordt  gevraagd  of  u  wilt  doorgaan  met  het  downloaden  en  installeren  van  een  

update.  Alle  gebruikersinstellingen  blijven  behouden  na  een  software-upgrade.

U  kunt  deze  functie  gebruiken  om  de  installatiewizard  op  elk  moment  te  starten.  

Reeds  ingevoerde  parameters  of  stations  worden  niet  gewist.  Lees  voor  meer  

informatie  Paragraaf  6.3  Initiële  instelling.

U  kunt  de  achtergrondverlichting  van  elke  omgeving  wijzigen

Opmerking:  Voordat  u  een  software-update  start,  moet  u  ervoor  zorgen  dat  het  

apparaat  is  aangesloten  op  een  stabiele  stroomvoorziening.

Autocheck-instelling:  Deze  optie  zoekt  automatisch  naar  software-updates  

en  wordt  regelmatig  bijgewerkt.

(Power  On  Level  of  Standby)  naar  Hoog,  Gemiddeld,  Laag  of

Het  loskoppelen  van  de  voeding  tijdens  een  upgrade  kan  het  apparaat  permanent  

beschadigen.

Bekijk  de  informatie  over  het  privacybeleid.

Automatische  update  is  standaard  ingeschakeld.

8.7

8.10

software-update

Setup-assistent

tegenlicht

Gegevensbescherming

8.6

8.9

8.8 Info
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2.  Probeer  een  vast  IP-adres  in  te  stellen  op  het  apparaat

remedie

verbinding

Problemen  met  de  

bestaande  WiFi

3.Controleer  of  het  wachtwoord  correct  is  ingevoerd.  

1.Controleer  de  instellingen  van  het  netwerk,  het  

toegangspunt  en  de  firewall.

ingesteld  adres

Controleer  of  de  voeding  correct  is  aangesloten.

3.De  link  naar  de  zender  is  gewijzigd

niet  juist.

gewijzigd  of  de  zender  zendt  niet  meer  uit.

Geen  geluid

vergissing

1.Controleer  de  WiFi-functie.

1.  Controleer  de  beschikbaarheid  van  het  wifi-
netwerk.

Koptelefoon  of  luidsprekers  uit  de  aansluitbus.

2.  Plaats  het  apparaat  dichter  bij  de  router.

Die  zullen  er  niet  zijn

3.Trek  een  aangesloten

router  en  maak  opnieuw  verbinding.  4.Controleer  
de  firewall-instellingen  van  uw  eindapparaat.

4.De  ingevoerde  link  naar  de  zender  is

5.  Start  de  router  opnieuw  op.

Het  apparaat  kan  niet  

worden  ingeschakeld

Kanaal  gevonden

1.  Schakel  het  geluid  in  als  het  gedempt  is.

3.  Schakel  de  DHCP-functie  in

2.Het  kanaal  is  mogelijk  niet  beschikbaar.

Geen  verbinding  met  het  
netwerk

2.  Zet  het  volume  hoger.

9  Problemen  oplossen
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2.  Schakel  het  alarm  in.

Ruis  op  VHF

fabrieksinstellingen  om  de  normale  werking  

te  hervatten.

modus

3.  Zorg  ervoor  dat  er  een  zender  is  

aangewezen  als  alarmbron.

1.Controleer  de  positie  van  de  FM-antenne.  
Wijzig  dit  indien  nodig.

Geen  kanalen  
beschikbaar

2.  Plaats  de  radio  op  een

1.  Verhoog  het  volume  op  het  apparaat.

De  normale  werking  van  het  apparaat  kan  worden  

verstoord  door  sterke  elektromagnetische  spanningen.  

Zo  ja,  breng  het  product  aan

signaalsterkte.  

3.Controleer  de  lokale  DAB-dekking.

Onbepaalde  fouten

andere  plaats.

Nieuw.

Onafhankelijk  van  de  betreffende  instellingen  

kunnen  er  na  een  langere  gebruiksduur  

storingen  optreden  als  gevolg  van  een  hoge  

gegevensverwerking.  Start  het  apparaat  
opnieuw  op.

2.  Zoek  naar  lokale  zenders  met  een  hoge

andere  plaats.

4.  Er  is  geen  netwerkverbinding.  Wijzig  de  alarmbron  

of  configureer  uw  netwerkverbinding

Het  alarm  

werkt  niet

1.  Plaats  de  radio  op  een
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Maximaal  zendvermogen  

radiofrequentie

scherm

DAB/DAB+

Wifi:  <20dBm;

Slimme  radio  met  IR/FM/DAB+/USB/

Wi-Fi:  2.400  -  2.4835  GHz;

87,5-108,0  MHz,  ondersteunt  RDS

stroomverbruik  binnen

2  AAA-batterijen  van  1,5  V.

modelnummer

Wifi  IEEE  802.11b/g/n  draadloos;  

Bluetooth  (BT  V4.2,  ondersteunt  A2DP-,  

AVRCP-profielen)

WEP,  WPA,  WPA2  (PSK),  WPS

netwerk

versleuteld

voeding  van

3,2",  320  x  240,  TFT-kleurenscherm

Bluetooth:  max.  8dBm

FM

BT/Spotify

Voedingsadapter  5V  1.0A

Bluetooth:  2,4  GHz  -  2,48  GHz

<1.0W

Omschrijving

Band  III  (174.928  –  239.200MHz)

netwerksleutel

frequentie  band

afstandsbediening

Standby  modus

A120/A120+

ondersteund

stroomvoorziening

10/100  Ethernet  (LAN  optioneel)

10  Technische  specificaties
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Specificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

Adres:

5.0W

Gemeenschap,  GongMing  Town,

251  mm  (L)  x  151  mm  (H)  x  81  mm  (D)

77,49%  bij  115V/60HzGemiddeld  actief

Dimensies

C-35

Blok  5,  De  4

50/60  Hz

1.0A

invoer  huidige  frequentie

uitgangsstroom

<2.0W

3,5  mm  Aux-jack  stereo

Shenzhen  Huoniu  Technology  Co.Ltd

totaal  stroomverbruik

oplader

HNBM050100E1Modelnr.:

Stand-by  verbruik

3,5  mm  brede  hoofdtelefoonaansluiting

1.075  kg

GuangMing  Nieuw  District,  Shenzhen,

76,58%  bij  230V/50Hzefficiëntie

C

Industriezone,  Xian

gewicht

5.0W

uitgangsspanning

uitgangsvermogen

oo  0

DC  IN-voedingsaansluiting  (3,5  mm)

Naam  van  de  producent

Wisselstroom  100-240V

Gelijkstroom  5.0V

ingangsspanning

koppelingen

bedrijfstemperatuur

Guangdong  518106,  China

modus
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12  Naleving

13  merken

0,07W  bij  230V/50Hz

Connect  zijn  geregistreerde  handelsmerken  van  Spotify  Ltd.

0,04W  bij  115V/60Hz

Gebruik  alleen  de  originele  AC-adapter

Gebruik  alleen  de  voeding  die  in  de  handleiding  staat  vermeld

Apple®  iPhone®  en  iPad®  zijn  handelsmerken,  App  Store  is  een  

servicemerk  van  Apple  Inc.,  geregistreerd  in  de  VS  en  andere  landen.  

Google®  en  Android®  zijn  handelsmerken  van

inactieve  kracht

Google  Inc.

UNDOK  is  een  handelsmerk  van  Frontier  Smart  Technologies  Ltd.

Andere  namen  en  producten  kunnen  handelsmerken  of

Windows®  is  een  gedeponeerd  handelsmerk  van  Microsoft  Corporation.  

Bluetooth®  is  een  gedeponeerd  handelsmerk  van  Bluetooth  SIG,  Inc.  Het  

Spotify®-logo,  Spotify®  en  Spotify®

consumptie

gedeponeerde  handelsmerken  zijn  van  hun  respectievelijke  eigenaars.

Dit  apparaat  is  goedgekeurd  om  te  voldoen  aan  

de  essentiële  en  andere  relevante  vereisten  

van  de  RE-richtlijn  2014/53/EU,  de  ErP-richtlijn  

2009/125/EC  en  de  RoHS-richtlijn  2011/65/EU.
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CH-4800  Zofingen

Fabrikant:

Zwitserland

www.noxonradio.ch

Palotec  AG

info@noxonradio.ch

Frikartstraße  3

Gemaakt  in  China
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