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1. Introductie
Hartelijk voor uw aankoop van de Albrecht DR 86 digitale radio.
We hebben een radio ontwikkeld die gericht is op de basisfuncties die nodig zijn om van digitale
radio te genieten. Onze radio is daarom erg makkelijk in het gebruik. De radio kan intuïtief worden
bediend met de knoppen.
Daarbij is hetgeen u ziet op het scherm volledig opnieuw vormgegeven. Het opnieuw ontworpen
scherm toont alleen relevante informatie, die nu duidelijker en in een groter lettertype kan worden
aangegeven.

2. Eerste stappen
Schuif de antenne helemaal uit voor de beste ontvangst van de DAB+/FM -radio.
Steek de kleine aansluiting van de netadapter in de USB IN-poort aan de rechterkant van het
apparaat en sluit de netadapter aan op het stopcontact.
Druk gedurende enige tijd op de rode knop om het apparaat aan te zetten.
De radio zoekt automatisch alle DAB/DAB+-zenders op wanneer u hem voor de eerste keer aanzet.
In stand-bymodus worden de tijd en datum automatisch getoond zodra de radio een DAB-station
vindt.

3. Basisfuncties
•
•
•
•
•
•

Druk gedurende enige tijd op de rode knop om het apparaat aan te zetten. Druk er opnieuw
lang op om de radio helemaal uit te zetten. Het energieverbruik van de batterij wordt op deze
manier beëindigd.
Druk de knop kort in om de radio op standby te zetten.
Draai aan de knop om het volume aan te passen.
In elk menu kun u uw keuze bevestigen door op de draaiknop te drukken (OK).
Druk op de MENU-knop om naar het hoofdmenu te gaan.
Als u een zender op wilt slaan als voorkeurszender drukt u ongeveer twee seconden op de
voorkeursknoppen 1-5 aan de voorkant van de radio. Om een voorkeurszender later terug te
halen hoeft u alleen kort op de corresponderende voorkeursknop te drukken.

4. Inbegrepen bij de levering
•
•
•

ALBRECHT DR 86 digitale radio
Netadapter
Bedieningshandleiding

5. Bedieningsknoppen van de radio
Nr.

Omschrijving

Functie

1

Voorkeuren 1-5

Roep uw voorkeurszenders snel op.

2 AAN/UIT
3 Zenderscan
4

Zenderlijst

5

DAB/FM

6

BT

7

Draaiknop
OK

8

MENU

9 Hoofdtelefo
on
10 Batterij-indicator
11

USB IN

12

Antenne

Lang drukken: zet de radio helemaal uit
Kort drukken: zet de radio op standby
Lang drukken: start een automatische volledige scan van alle
beschikbare stations. Kort drukken: stel handmatig een FMfrequentie in.
Open de zenderlijst in DAB-modus met alle beschikbare zenders.
Schakelen tussen DAB+ en FM-ontvangst
Schakel naar de Bluetooth-modus
Het volume aanpassen/Navigatie door alle menu's en instellingen
Druk om uw keuze in de menu's te bevestigen.
Druk om de DAB/FM-radio te dempen
Open het hoofdmenu om de verschillende instellingen aan te
passen.
3,5 mm poort om hoofdtelefoons te verbinden
Tijdens het opladen licht het LED-lampje rood op.
USB-C-poort voor stroomtoevoer via meegeleverde muuradapter

Schuif de telescopische antenne helemaal uit voor de beste
ontvangst.
13 Batterijcompartiment Batterijcompartiment voor geïntegreerde herlaadbare batterij

6. Scherm

Nederland
7. Hoofdmenu
Druk op de MENU-knop om het hoofdmenu te openen. Hier kunt u verschillende instellingen
aanpassen zoals omschreven in de volgende hoofdstukken.
7.1. Favorietenlijst
Hier ziet u alle zenders die u als voorkeurszenders heeft opgeslagen. Om deze op te roepen
selecteert u
het gewenste station met de draaiknop en bevestigt u de keuze door op OK te drukken.
7.2. Seniorenmodus
Zie '13. Seniorenmodus' op pagina 20.
7.3. Taal
Selecteer een van de volgende menutalen:
English, Deutsch, Français, Italiano, Espanol, Čeština, Nederlands, Dansk, Norsk, Polski, Svenska,
Türkçe, Português
7.4. Fabrieksreset
Stel de radio opnieuw in op fabrieksinstellingen.
Attentie: Alle instellingen en voorkeurszenders worden in deze procedure verwijderd!
7.5. Softwareversie
De huidige softwareversie van de radio is hier zichtbaar.

8. DAB+ digitale radio-modus
8.1. DAB+ zenders zoeken
De radio zoekt automatisch alle zenders op wanneer u hem voor de eerste keer aanzet.
Als u op een later moment nogmaals een volledige scan uit wilt voeren (bijvoorbeeld na
verplaatsing), drukt u gedurende ongeveer twee seconden op de knop.
8.2. Zenderlijst
Nadat de scan is voltooid kunt u de beschikbare zenders zien in de zenderlijst door op de
knop te drukken.
Navigeer met de draaiknop naar het gewenste station en bevestigt u de keuze door op OK te drukken.
8.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen
Als u de huidige DAB+-zender op wilt slaan drukt u ongeveer twee seconden op de
voorkeursknoppen 1-5.
Om een voorkeurszender later terug te halen hoeft u alleen kort op de corresponderende
voorkeursknop op de radio te drukken.
U kunt ook een zender kiezen via het menu VOORKEURSZENDERS (zie: hoofdstuk 7.1
Voorkeurslijst).

9 FM radiomodus
De balk in het midden van het scherm toont de sterkte van het FM-signaal
dat door het apparaat wordt ontvangen.
9.1 FM zenders zoeken
Druk de knop ongeveer 2 deconden in om naar de volgende FM zender te
zoeken.
9.2. De FM-frequentie handmatig instellen
Druk de scanknop kort in om handmatig een FM-frequentie in te stellen.
Gebruik de draaiknop om de frequentie in stappen van 0,05 MHz in te stellen.
9.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen
Als u de huidige DAB+-zender op wilt slaan drukt u ongeveer twee seconden op de
voorkeursknoppen 1-5.
Om een voorkeurszender later terug te halen hoeft u alleen kort op de corresponderende
voorkeursknop op de radio te drukken. U kunt ook een zender kiezen via het menu
VOORKEURSZENDERS (zie: hoofdstuk 7.1 Voorkeurslijst).

10. Draadloze muziekstreaming – Bluetooth
Een mobiele telefoon met ingeschakelde Bluetooth kan worden gebruikt voor het draadloos
afspelen van audiomaterialen. Hiervoor dient u de Bluetoothmodus te activeren door op de
BT-knop te drukken. Als u dit gedaan heeft zoekt u op uw mobiele telefoon naar 'ALBRECHT
DR 86'. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over het
gebruik daarvan.

11.Hoofdtelefoon
Sluit een hoofdtelefoon aan op de daarvoor bedoelde 3,5mm-aansluiting aan de rechterzijde van de
radio. Het wordt aanbevolen het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

12. Geïntegreerde batterij
De Albrecht DR 86-radio heeft een geïntegreerde herlaadbare batterij. Met een volledig opgeladen
batterij kunt u het apparaat ongeveer 7 uur gebruiken. Het symbool rechts van het midden van het
beeldscherm toont het huidige batterijniveau.
Als u de radio aansluit op de stroomvoorziening wordt de batterij
automatisch opgeladen. Tijdens het opladen licht het LED-lampje aan de
rechterkant van de radio rood op. Het LED-lampje wordt groen wanneer
de batterij volledig opgeladen is.

13 Seniorenmodus
De 'seniorenmodus' versimpelt de bediening van de
Albrecht DR 86-radio. In de seniorenmodus is het onjuiste
gebruik van de radio feitelijk onmogelijk, omdat bijna alle
opties en knoppen uitgeschakeld zijn. Onopzettelijke
veranderingen in de afstelling van de radio zijn niet meer
mogelijk.
In deze modus zijn alleen de volgende functies
ingeschakeld:

•
•
•

Aan- of uitzetten
Volumecontrole
Voorkeurszenders (nummerknoppen 1-5)
Om de seniorenmodus te activeren opent u het hoofdmenu met de MENU-knop en selecteert
u de seniorenmodus.
Bevestig de activatie en er verschijnt een sloticoon op het beeldscherm. Om de modus te
deactiveren drukt u lang op de knop met nummer 1, totdat de tekst 'doorgaan met
ontgrendelen: houd 3 ingedrukt' verschijnt.
Houd daarna knop nummer 3 lang ingedrukt totdat de radio ontgrendeld is.
Attentie! Merk op dat in de seniorenmodus alleen de vijf geselecteerde
voorkeurszenders beschikbaar zijn. Andere zenders of afspeelmodi kunnen niet langer
worden gebruikt. Wees er daarom zeker van dat u op voorhand de gewenste zenders
opslaat als voorkeurszender.

14. Technische gegevens
Modelnummer
Omschrijving
Scherm
FM
DAB/DAB+
Bluetooth
Voeding
Aansluitingen
Stroomverbruik in stand-bymodus
Max. stroomverbruik
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen (lxbxh)
Gewicht
Netadapter:
Producent
Adres
Modelnr.
Ingangsspanning
AC-ingangsfrequentie
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Uitgangsvermogen

DR 86
DAB+/FM -radio
2,4 inch / 128x96 zwart/wit-scherm
87.5 tot 108.0 MHz, RDS-compatible
174 – 240 MHz (Band III)
2,4 GHz – 2,48 GHz, 1 mW transmissievermogen
5,0 V 1,5 A
USB IN
Hoofdtelefoon (3,5mm ingang)
< 1,0 W
7,5 W
0°C tot +35°C
49 x 181 x 101 mm
420 g

Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
The 4-7th Floor, Building 8, HongYe Industrial Park, XiXiang Town,
BaoAn District, ShenZhen, China
SAW12-050-1500GD
AC 100 – 240 V
50/60 Hz
DC 5,0 V
1,5 A
7,5 Watt

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en luchtvochtigheid. Stel het apparaat niet bloot
aan water of andere vloeistoffen! Het incidenteel doordringen van vloeistoffen in het
apparaat kan aanzienlijke schade veroorzaken. Als dit het geval is moet u het apparaat
onmiddellijk afsluiten van de stroomtoevoer. Koppel de stroomkabel los en neem contact
op met uw verkopen.
Het gebruik van het apparaat in kamers of omgevingen met veel vochtigheid en hoge
temperaturen kan leiden tot ophoping van condensaat in het apparaat. Condensaat kan
onder bepaalde omstandigheden het apparaat beschadigen.
Het gebruik van het apparaat in een stoffige omgeving kan de interne elektronische
onderdelen beschadigen, waardoor er storingen in het apparaat optreden.
Het apparaat moet geplaatst worden op een horizontaal, stabiel oppervlak en mag niet worden
blootgesteld aan trillingen.
Om de kans op een elektrische schok te verminderen verwijdert u de schroeven niet. Het
apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Laat het onderhoud over
aan gekwalificeerd personeel.
Gebruik alleen de netadapter die meegeleverd wordt met het apparaat.
Vermijd zowel extreem hoge als lage temperaturen. Plaats het apparaat niet naast
warmtebronnen zoals radiators of gas- of elektrische kachels.
Raak de stekker of het apparaat nooit aan met natte handen. Haal de netadapter nooit uit
het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.
Haal de netstekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd net gaat
gebruiken (bijv. vakantie).
Wees er alert op dat het gebruik van hoofdtelefoons of oortjes met overmatige geluidsdruk
of een hoog volume schade aan uw gehoor kunnen veroorzaken. Stel het volume in op een
comfortabel, niet te luid niveau. Het langdurig gebruik van hoofdtelefoons waarvan het
geluid te hard staat kan schade aan uw gehoor veroorzaken.
Wees er zeker van dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u het schoon
gaat maken.
Gooi nooit uw batterijen en oplaadbare batterijen in vuur. Dit kan een explosie
veroorzaken. Recycle lege batterijen en stop ze niet bij het normale huishoudelijke afval.
Gebruik geen schurende doekjes of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen.
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15 Veiligheidsinstructies

16 Probleemoplossing
Probleem

Oplossing

Het apparaat gaat niet aan.

• Zorg ervoor dat de netadapter op de juiste manier
aangesloten is op het stopcontact en op de radio.

Geen geluid of laag volume

• Staat de radio op gedempt? Draai aan de
volumeknop om het volume te verhogen.

Geen signaal of sissen in DAB/FMmodus.

• Herpositioneer de antenne. Controleer of de
antenne volledig uitgeschoven is.
• Verplaats het apparaat.

Sommige knoppen/functies kunnen
niet meer worden gebruikt.

• Staat
de
radio
op
seniorenmodus?
De
seniorenmodus kan worden herkend aan een
slotsymbool op het scherm. Schakel de
seniorenmodus uit door de knoppen 1 en 3 in te
drukken.
• Stel de radio opnieuw in op fabrieksinstellingen. (zie
'7.4. Fabrieksreset' op pagina 18)

17 Garantie en informatie betreffende het recyclen
Wij zij verplicht informatie over het verwijderen, wettelijke garantiebepalingen en
conformiteitsverklaringen van de EG toe te voegen aan de gebruiksinstructies in verschillende
landen bij de levering van elk apparaat. De informatie kunt u hieronder vinden.
17.1. De garantie is wettelijk geldig voor twee jaar vanaf de aankoopdatum.
De verkoper van dit apparaat geeft u een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum
van het apparaat. Deze garantie dekt alle fouten die veroorzaakt worden door defecte onderdelen of
gebrekkige functies binnen de garantieperiode, anders dan gebreken die voortkomen uit normale
slijtage, zoals batterijen, krassen op het beeldscherm, defecten aan de behuizing, gebroken
antennes en defecten die veroorzaakt worden door externe effecten zoals corrosie, overspanning
door een onjuiste externe stroomtoevoer of gebruik van ongeschikte accessoires. Fouten die
veroorzaakt worden door het onjuist gebruik van het apparaat vallen ook buiten de garantie. Neem
in het geval van een claim op de garantie onmiddellijk contact op met de verkoper waarvan u het
apparaat heeft gekocht of met onze servicepartner. De verkoper zal uw apparaat repareren of
vervangen, of u naar een gespecialiseerd servicecentrum verwijzen.
Als u uw apparaat opstuurt moet u niet vergeten om uw aankoopbewijs op te sturen als bewijs van
de aankoopdatum en het defect zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

Wet elektronisch afval en recycling
Europese wetten verbieden het verwijderen van kapotte of onbruikbare apparaten bij het huishoudelijk afval. Als u uw
apparaat wilt verwijderen dient u dit in te leveren bij een van de gemeentelijke recyclepunten. Dit zijn gesubsidieerde
verzamelpunten waar waardevolle grondstoffen gegarandeerd op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

18.1. CE-conformiteitsverklaring
Normen en richtlijnen
Alan Electronics GmbH verklaart hierbij dat het radiomodel DR 86 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EG. De volledige
tekst van de conformiteitsverklaring van de richtlijn van de EG kan op internet worden gevonden op: www.service.alanelectronics.de/CE-Papiere
18.2. Opmerkingen betreffende het verwijderen van de batterij
De batterijen die in dit apparaat gebruikt worden bevatten chemische stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Om ons milieu
te beschermen verwijdert u de lege batterijen zoals voorgeschreven volgens de lokale wet- en regelgeving. Verwijder
batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval.
Voor meer informatie neemt u contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper waar u het product gekocht heeft.

18. Serviceadressen en technische hulpdienst
Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
U kunt onze technische hulpdienst bellen op +49 6103 / 9481 - 66 (tegen het tarief van het vaste telefonienetwerk in Duitsland)
of ons e-mailen op service@albrecht-midland.de.
Voordat u het vermeend defecte apparaat naar ons terugstuurt, kunt u tijd en verzendkosten besparen door een simpele test
uit te voeren (zie: hoofdstuk 16 Probleemoplossing op pagina 21), of de technische hulpdienst gebruiken ter ondersteuning.

