
Wat zit er in de doos? STAP 1 - Plug in & play DAB-radio STAP 2 - Speel FM radio af

Kenmerken
• Bluetooth-audiostreaming vanaf smartphone, tablet of laptop
• DAB / DAB + / FM RDS-stereogolfbanden
• Auto ECO-energiebesparing indien gevoed door batterijen
• Klok- en alarmfuncties beschikbaar met netvoeding en batterivoeding
• 20 voorkeurszenders van radiostations (10 DAB en 10 FM)
• Dimmer met meerdere niveaus
• 2 alarmen met humane wake
• Slaap- en sluimertimers
• Batterij- of netvoeding via AC-adapter (meegeleverd)
• Batterijen 4 x AA-formaat / LR6 (niet inbegrepen)
• Extra ingang en hoofdtelefoonaansluiting voor privé luisteren

Radio, netadapter, snelstartgids en veiligheids- / garantiefolder.

Controle

Volume
Aan / uit / slaapknop
Mode-knop
Auto-aanpassingsknop /
Koppelingsknop Bluetooth
Dimmer
Info / Menu / Alarm 1-knop
Preset / Alarm 2-knop
Koptelefoonaansluiting

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9. Aanpassings- / selectieknop
10. LCD-scherm
11. 2 Luidsprekers
12. Telescopische antenne
13. Batterijvak
14. USB-aansluiting (in het
compartiment voor batterijen, alleen
voor servicegebruik!)
15. DC-voedingsingang
16. Aux-ingang

• Het wordt aanbevolen om de DAB-band waar mogelijk te gebruiken voor
betere resultaten in termen van kwaliteit en vrij van interferentie zal meestal
worden verkregen dan op de FM-band.

Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
Strek de telescopische antenne volledig uit die zich
aan de achterkant van de radio.
Steek de kabel van de netadapter in de DC-ingang
aansluiting onder de radio. Sluit de handen aan
adapter in een stopcontact en schakel het
stopcontact in.
Er wordt een opstartscherm weergegeven en een
stationscan is uitgevoerd. De klok wordt gezet.

Lees de meegeleverde veiligheidsbrochure voordat u
verbinding maakt uw radio op het lichtnet.

1.
2.

3.

4.

Opmerking: als er geen signalen worden gevonden, kan
het nodig zijn om te verhuizen uw radio in een positie die
een betere ontvangst en draagbaarheid geeft een scan
uit voor nieuwe stations.

Aansluiten op het lichtnet Zoeken afstemmen - FM
Strek de telescopische antenne voorzichtig helemaal uit.
Druk op de Mode-knop tot FM is geselecteerd.
Draai de Afstemknop rechtsom of linksom en druk
vervolgens op de Auto Tune-knop. Uw radio zal naar
boven (lage naar hoge frequentie) of naar beneden
scannen (hoge naar lage frequentie) en stopt automatisch
wanneer het vindt een station van voldoende sterkte.
Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens zijn
aanwezig, dan zal de radio de stationsnaam weergeven. 
 Pas het volume aan.

1.
2.
3.

4.

5.

Druk op de Info / Menu-knop om door te bladeren de
verschillende FM-weergaveopties. De weergave-opties zijn
zendernaam, scrollende tekst, programmatype, frequentie, tijd
of datum. Draai om handmatig af te stemmen aan de
Afstemknop om af te stemmen op a station. De frequentie
verandert in stappen van 50 kHz.

Druk op de aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
Na elk gebruik onthoudt de radio de gebruikte modus
en schakel vervolgens in die modus de volgende keer
dat het wordt gebruikt in. Om te schakelen uit uw radio
drukt u op de aan / uit-knop.
Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt,
een scan van de Band III DAB-kanalen worden
uitgevoerd.

Zet je radio aan
1.

2.

Druk indien nodig op de Mode-knop tot de DAB-modus is
geselecteerd.
Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare
DAB-zenders te bladeren.
Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren.
Pas het volume aan.
Aan sommige radiostations kunnen een of meer extra
uitzendingen zijn gekoppeld. Als deze beschikbaar zijn,
verschijnen ze direct na het hoofdstation.

Selecteer een DAB-radiostation
1.

2.

3.
4.
5.

• Druk op de Info / Menu-knop om door te bladeren
de verschillende DAB-weergaveopties. De weergaveopties
zijn zendernaam, scrollende tekst, programmatype,
multiplexnaam, frequentie, signaalsterkte (de minimale
signaalmarkering     toont de minimale signaalsterkte die nodig
is voor een goede DAB-ontvangst), bitsnelheid, tijd of datum.
Alle displays behalve de tekstweergave keren na 10 seconden
terug naar de klokweergave.

Druk op de Auto Tune-knop en laat deze los.
Uw radio zal een scan van de Band III DAB-kanalen
uitvoeren. Als er nieuwe stations worden gevonden,
worden ze toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen
in de radio.

Scannen naar DAB-stations
Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe stations
beschikbaar komen of bent u mogelijk naar een ander
deel van het land verhuisd.

1.
2.

U krijgt toegang tot het menusysteem van uw radio
door lang op de Info / Menu-knop te drukken.
Draai en druk op de Afstemknop om menu-opties te
selecteren.
Om menu-opties te verlaten, drukt u op de Info /
Menu-knop.

Menu Opties
1.

2.

3.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.
Stem af op het gewenste radiostation.
Druk lang op de knop Preset.
Draai aan de Afstemknop om het gewenste
zendernummer te selecteren waaronder u de zender wilt
opslaan.
Druk op de Afstemknop. Op het display wordt bijvoorbeeld
‘P1 OPGESLAGEN’ weergegeven. Herhaal deze
procedure voor de overige voorinstellingen.
Voorinstellingen kunnen worden overschreven door de
bovenstaande procedure te volgen.

Kies de DAB- of FM-modus.
Druk op de Preset-knop en laat deze los.
Gebruik de Afstemknop om de gewenste preset te
selecteren. Uw radio zal afstemmen op de zender die is
opgeslagen in het voorkeuzegeheugen.

Om een preset op te slaan
1.
2.
3.
4.

5.

Om een preset op te roepen
1.
2.
3.

Opmerking: Het display zal ‘EMPTY’ tonen als er geen station
is opgeslagen onder die preset.

U kunt uw favoriete DAB- of FM-radiostations opslaan in de voorkeuzegeheugens. Er zijn 20
geheugenplaatsen, 10 voor DAB en 10 voor FM. Voorinstellingen worden door de radio
onthouden in het geval van een stroomstoring.

Zoeken afstemmen - FM

STAP 3 - Bluetooth

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartapparaat.
Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.
Druk op de Mode-knop tot de Bluetooth-modus is geselecteerd op uw
radio. De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw radio geeft aan
dat hij ‘vindbaar’ is.
Selecteer op uw smart-apparaat ‘Rambler BT Stereo’. Zodra de
verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator constant. U kunt nu
uw muziek afspelen.
Pas het volume op uw Bluetooth-apparaat of op uw radio aan.
De audiospeler in uw smart-apparaat kan mogelijk reageren op het
afspelen / pauzeren, volgende of vorige nummer op de radio. Druk op
de Afstemknop om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de
bediening om het afspelen te hervatten. Draai de knop met de klok
mee of tegen de klok in om naar de volgende of vorige track te gaan.
Opmerking: het is mogelijk dat niet alle spelertoepassingen of
apparaten op al deze knoppen reageren.
Om verbinding te maken met een ander apparaat, drukt u op de
Bluetooth-koppelingsknop. Uw radio wordt detecteerbaar door andere
apparaten. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.



 Houd in de stand-bymodus de knop Alarm 1 of Alarm 2 lang ingedrukt.
Draai aan Tuning om AAN of UIT te selecteren.                                                                                            
 Als UIT is geselecteerd, wordt elke huidige instelling voor dat alarm geannuleerd.
Met 'ON' geselecteerd, druk op Tuning.
Kies het gewenste alarmuur en vervolgens de minuut.
Kies de gewenste alarmdagoptie: EENMALIG, WEEKDAGEN, WEEKENDS of DAGELIJKS.                     
 • Als u het alarm slechts eenmaal instelt, kiest u de alarmdag, -maand en -jaar.
Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER). Als u de alarmen instelt op de radio-optie, kies dan
‘LAST’ om wakker te worden met het laatst beluisterde radiostation of kies een voorgeprogrammeerd
station dat is opgeslagen. Let op: U kunt alleen een preset gebruiken die al is opgeslagen.
Kies het gewenste alarmvolume met de Afstemknop.                                                                                 
 De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor elk radioalarm wanneer het klinkt.
Druk op Tuning om de alarminstellingen te bevestigen.                                                                         
 ‘SAVED’ wordt weergegeven op het display voordat de alarminstellingen worden afgesloten. 

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Headphone socket 3.5mm 
Auxiliary input socket 3.5mm 

Aerial System - DAB / FM Telescopic aerial 

Bluetooth standards A2DP, AVRCP 
Bluetooth codec supported SBC 

Frequency coverage FM 87.5 - 108MHz, DAB 174.928 - 239.200MHz 
Bluetooth 5.0 frequencies 2.402 - 2.480GHz 

Product markings 
DC Power input 5.9V / 1.5A 
This symbol indicates AC voltage. 
This symbol indicates DC voltage. 

Mains adaptor Manufacturer of AC Adaptor: Dongguan Turnmax
Electronic Co.,Ltd, Model: TM-K012VP-00591500PE-03, Input voltage:
AC100 - 240V, Input AC frequency: 50/60Hz, Output voltage: DC5.9V,
Output current: 1.5A, Output power: 8.85W, Average active efficiency: >
77.85%, Efficiency at low load (10%): 71.02%, No-load power
consumption: < 0.1W 

The name plate is located underneath the radio. 
The company reserves the right to amend the specification without
notice.

Radiowekkers worden aangegeven door het symbool               en het alarmnummer. Zoemeralarmen
worden aangegeven door het symbool            en het alarmnummer. Het alarm zal op de geselecteerde
tijden tot 60 minuten klinken, tenzij geannuleerd. Het maximale volume dat voor het alarm wordt
gebruikt, wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is ingesteld om te
worden gewekt door het radioalarm, schakelt uw radio over naar het geselecteerde radiostation. Als de
radio niet op het opgegeven radiostation kan afstemmen, wordt in plaats daarvan de zoemer gebruikt. 

Let op: Als de radio is ingeschakeld vanwege een radioalarm, kun je alleen basisfuncties zoals het
volume bedienen. Wanneer het zoemeralarm afgaat, zal het zacht starten en geleidelijk in niveau
toenemen. Het alarmpictogram knippert op het scherm en de radio schakelt automatisch terug naar de
stand-bymodus wanneer de 60 minuten zijn verstreken.

Snoozen
Als het radio- of zoemeralarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop behalve de aan / uit-knop.
Hierdoor wordt het alarm gedurende 5 minuten onderdrukt. Op het display wordt het sluimersymbool
weergegeven. Deze reeks kan worden herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Druk op de
aan / uit-knop om het sluimeren te annuleren.

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB, FM-radio of zoemer. Elk alarm kan worden ingesteld om
eenmaal te klinken, dagelijks op weekdagen of in het weekend.
Opmerking: de alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de radio in stand-bymodus staat. Alarmen kunnen worden gebruikt, ongeacht of de
radio wordt gevoed door het lichtnet of de batterijen. Alarmen blijven behouden in het geval van een stroomstoring. Als er gedurende 1 minuut
geen knoppen worden ingedrukt, verlaat uw radio de alarminstellingen.

STAP 4 - Alarm instellen

Alarm annuleren
Druk terwijl een alarm klinkt één keer op de aan / uit-knop om het alarm te annuleren. Schakel elk
alarm in of uit wanneer de radio in stand-by staat door kort op de knop Alarm 1 of Alarm 2 te drukken.

DAB / FM menus Systeem Instellingen

Houd Info / Menu lang ingedrukt om toegang te krijgen tot de
volgende DAB-menuopties.
Handmatig afstemmen - Kies ‘MANUAL’ en vervolgens het gewenste
DAB-kanaal. De minimum signaalmarkering       toont de minimum
benodigde sterkte.
DRC - Kies ‘DRC’ en vervolgens ‘0’, ‘1/2’ of ‘1’. De DRC-faciliteit kan
zachtere geluiden beter hoorbaar maken wanneer uw radio in een
lawaaierige omgeving wordt gebruikt.
Opmerking: niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie.
Station snoeien - Kies ‘PRUNE’ en vervolgens ‘PRUNE?’ Om stations
te verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.

Houd Info / Menu lang ingedrukt om toegang te krijgen tot de
volgende FM-menuopties.
Scaninstelling - Kies ‘SETTING’ en vervolgens ‘DISTANT’ (uw radio
scant op zowel zwakke als sterke signalen) of ‘LOCAL’ (uw radio
scant naar stations met goede ontvangst).
Stereo / Mono-instelling - Uw radio speelt stereo-uitzendingen in
stereo af zolang het ontvangen signaal van voldoende sterkte is. Als
een stereosignaal echter zwakker wordt, wordt het audiosignaal
slechter.
Druk op Tuning om eventuele ruis te verminderen. Het display toont
‘MONO’. Om terug te keren naar stereo / mono-modus, drukt u op
Tuning, het display toont ‘AUTO’.

Automatische klokupdate - Uw radio zal de kloktijd gewoonlijk
instellen met behulp van het DAB-signaal. Met uw radio aan, houdt u
Info / Menu lang ingedrukt. Kies ‘SYSTEEM’, ‘TIJD’ en vervolgens
‘UPDATE’. Kies uit ‘ELK’, ‘DAB’, ‘FM’ of ‘GEEN UPDATE’. Als u geen
update kiest, moet u de klok handmatig instellen. De radio zal de tijd
instellen op basis van de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is,
moet u de tijd handmatig instellen. Met uw radio aan, houdt u Info /
Menu lang ingedrukt. Kies ‘SYSTEEM’, ‘TIJD’ en vervolgens ‘TIJD
INSTELLEN’. Gebruik de Afstemknop om het uur, de minuten, de
dag, de maand en het jaar in te stellen. ‘SAVED’ wordt weergegeven
op het display

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat
een vooraf ingestelde tijd (tussen 10 en 90 minuten) is verstreken.
Druk lang op Aan / Uit / Slaapstand. Het slaapsymbool            knippert
op het display. Stel de gewenste slaaptijd in. Druk op Aan / Uit om de
slaaptimer te annuleren of zet de slaaptimer op ‘Uit’.

Andere informatie

Als u uw radio volledig naar de oorspronkelijke staat wilt
resetten, voer dan een fabrieksreset uit. Druk lang op Info /
Menu. Kies ‘SYSTEEM’, ‘FABRIEK’ en vervolgens
‘RESET’. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen
worden gewist.

Druk lang op Info / Menu. Kies ‘SYSTEEM’, ‘LANGUAGE’
en kies vervolgens de gewenste taal uit de lijst.

De weergave van de softwareversie is alleen ter referentie.
Druk lang op Info / Menu. Kies ‘SYSTEEM’ en vervolgens
‘SW-versie’.

Dimmer - Druk op de Dimmer-knop en laat deze los om
Hoog, Gemiddeld, Laag of Uit te kiezen. Als de radio in
stand-by staat, zal het indrukken van de Afstemknop
ervoor zorgen dat de radio een paar seconden naar een
hoge helderheid schakelt.

Verwijder het batterijdeksel dat zich onder het apparaat
bevindt door druk uit te oefenen in de richting van de
pijl en het deksel vervolgens op te tillen.
Plaats vier AA-formaat (LR6) batterijen in de ruimtes in
het compartiment. Zorg ervoor dat alle batterijen
worden geplaatst met de juiste polariteit zoals
aangegeven naast het batterijvak. Vervangen het
batterijklepje.
Minder vermogen, vervorming en een ‘stotterend’
geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen mogelijk
moeten worden vervangen. Als de radio voor een
langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de
batterijen uit de radio te verwijderen. Om zuinig te zijn,
raden we aan om de radio, indien mogelijk, alleen voor
incidenteel gebruik te gebruiken via de AC-adapter.

1.

2.

3.

Er is een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor
gebruik met een hoofdtelefoon. Door een stekker in het
stopcontact te steken, worden de interne luidsprekers
automatisch gedempt. Houd er rekening mee dat de
gevoeligheid van koptelefoons sterk kan variëren.
Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de Aux-
ingang. Druk op Mode tot de AUX IN-modus is
geselecteerd. Pas het volume aan.

Batterijen

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de
stopmodus Bluetooth of Aux-ingang staat, schakelt het
automatisch over naar de stand-bymodus. Indien gevoed
door batterijen, zal de radio volledig uitschakelen. Om de
radio weer te gebruiken, drukt u gewoon op Aan / Uit.

Opmerking: de achtergrondverlichting en menu's gedragen
zich anders op batterijvoeding om de levensduur van de
batterij en de afspeeltijd te verlengen.

Lees voor gebruik deze handleiding 
en de veiligheids- / garantiebrochure.

Specificaties
Energiebehoeften
Netvoeding (adapter) AC100 240V, 50 / 60Hz
Batterijen 4 x AA-formaat (LR6) niet inbegrepen
Levensduur van de batterij - tot ca. 10 uur speeltijd met
alkalinebatterijen, afhankelijk van het volume, de
achtergrondverlichting en de bedieningsmodus.


