Handleiding
DIGITRADIO 600
Digitale Stereo Internet-, DAB+ en FM radio met 2.1 luidsprekersysteem,
Bluetooth, USB aansluiting, CD speler en Spotify Connect
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3 Voorwoord
Deze handleiding helpt u bij het juist gebruiken van deze radio, in de navolgende tekst DIGITRADIO 600 of
apparaat genoemd.
3.1 Doelgroep
De handleiding richt zich op ieder persoon die het apparaat opstelt, bedient, reinigt of recyclet.
3.2 Juist gebruik van het apparaat
Dit apparaat is ontwikkeld voor de ontvangst van radio uitzendingen via Internet/FM/DAB/DAB+. Het is
gemaakt voor privé gebruik en niet geschikt voor zakelijke doeleinden.
3.3 Belangrijke aanwijzingen
Volg de navolgende aanwijzingen om elk mogelijk veiligheidsrisico en beschadigingen aan het apparaat te
vermijden, als ook een positieve bijdrage aan het milieu te leveren. Bewaar deze handleiding voor
toekomstige vragen. Volg de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding en op de achterzijde van
het apparaat zorgvuldig op.
Let op – Dit logo kenmerkt een belangrijke aanwijzing die u absoluut moet opvolgen om
beschadigingen aan het apparaat, verlies of misbruik van persoonlijke data of ongewenst gebruik
te voorkomen.
Tip – Dit logo kenmerkt een aanwijzing betreffende de beschreven functie of een samenhangende
of andere verwante functie zoals beschreven in de handleiding bij het betreffende punt.
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3.4 Veiligheid
Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zorgvuldig door
te lezen, voordat u uw nieuwe apparaat gaat gebruiken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan door onjuist gebruik en door het niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in
de handleiding.
Open nooit het apparaat!
Het aanraken van onderdelen die onder elektrische spanning staan, is levensgevaarlijk!
Een eventueel noodzakelijk ingrijpen mag alleen door geschoold personeel worden gedaan.
Het apparaat mag uitsluitend in een ruimte met een gematigd klimaat worden gebruikt.

Bij wisseling van koude naar warme ruimten nooit meteen het apparaat inschakelen, maar even het
temperatuurverschil afwachten.
Voorkom dat het apparaat aan water of spatwater wordt blootgesteld. Indien water in het apparaat is
gekomen, schakel het apparaat direct uit en waarschuw onze service afdeling.
Voorkom dat het apparaat aan warmtebronnen wordt blootgesteld om extra warmteontwikkeling te
voorkomen.

Verwijder de stekker van het stopcontact bij onweer. Overspanning kan het apparaat
onherstelbaar beschadigen.
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Bij een zichtbaar defect, geur- en of rookontwikkeling, een duidelijk defect, beschadigingen aan de
behuizing of binnengedrongen vloeibare stoffen, dient u het apparaat meteen uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Waarschuw vervolgens onze service afdeling.
Het apparaat mag uitsluiten gebruikt worden met een spanning van 100 V-240 V~, 50/60 Hz. Gebruik
Gebruik het apparaat nooit met een andere spanning of stroomvoorziening.
Sluit de stroomkabel pas aan indien de gehele installatieprocedure zoals beschreven is doorgevoerd.
Indien de stroomkabel defect is of het apparaat zelf schade vertoont, mag het apparaat niet in gebruik
worden genomen.
Trek bij het verwijderen van de stekker altijd aan de stekker – niet aan de kabel.
Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van een bad, douche, zwembad of andere plekken waar veel
water aanwezig is.
Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren. Neem altijd contact op met onze service afdeling.
Vreemde voorwerpen zoals naalden, munten, schroefjes ed. mogen nooit in het apparaat vallen. Raak de
aansluitingen niet aan met metalen voorwerpen of uw vinger, omdat deze kortsluiting kunnen
veroorzaken.
Er mogen geen brandende voorwerpen zoals bijvoorbeeld brandende kaarsen op het apparaat worden
gezet.
Laat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene het apparaat bedienen.
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Het apparaat blijft ook als het is uitgeschakeld in stand-by modus en met het stroompunt verbonden.
Indien u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken, trekt u de stekker uit het stopcontact. Trek aan de
stekker, niet aan de kabel.
Luistert u naar radio met een hoog volume, kan dit leiden tot blijvende gehoorbeschadiging.
Dit apparaat is niet bestemd voor personen en kinderen met een beperkte psychische of lichamelijke
beperking of personen met beperkte ervaring bij het bedienen van dergelijke apparaten, tenzij zij
worden begeleid door volwassenen met voldoende ervaring dan wel aanwijzingen hebben gekregen hoe
het apparaat gebruikt moet worden
Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
Het is verboden het apparaat in of om te bouwen.
Beschadigde apparaten en apparaatonderdelen mogen niet meer worden gebruikt.
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Omgang met batterijen:
Let er op dat batterijen niet in de handen van kinderen komen. Kinderen kunnen de batterijen in de mond
nemen en mogelijkerwijs inslikken. Dit kan tot ernstige schade in de gezondheid leiden. Ga in een dergelijk
geval direct naar een huisarts!
Normale batterijen mogen nooit worden opgeladen, verhit of in open vuur geworpen worden
(Explosiegevaar!).
Verwissel tijdig zwakker wordende batterijen.
Reinig voor het plaatsen van batterijen de contacten van de batterijen en het apparaat.
Verwissel altijd alle batterijen tegelijk en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type.
Bij verkeerd geplaatste batterijen ontstaat er een gevaar voor explosies!
Verwijder batterijen meteen. Verwissel batterijen alleen met batterijen van het juiste type en
modelnummer.
Let op! Stel batterijen nooit bloot aan extreme omstandigheden.
Leg batterijen niet op een warmtebron en stel batterijen nooit bloot aan direct zonlicht!
Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking met de huid chemische brandwonden
veroorzaken. Gebruik in een dergelijk geval geschikte beschermende handschoenen. Het batterijvak
uitsluitend met een droge doek reinigen.
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3.5 Recycling
De verpakking van uw apparaat bestaat uitsluiten uit herbruikbare materialen. Wij verzoeken u het afval zoveel
mogelijk te scheiden volgens de bestaande regels
Dit product mag aan het einde van de levensduur niet met het gewone afval worden weggegooid, maar moet
worden aangeboden bij een recyclingverzamelpunt voor elektrische apparaten.
Het

-symbool op het product, de handleiding of de verpakking geeft dit aan.

De gebruikte materialen zijn herbruikbaar. Door het juist afvoeren van de verpakking, de
onderdelen en het apparaat draagt u bij aan het verbeteren van ons milieu.

Vraag uw gemeente hoe u dit soort apparaten het beste kunt verwijderen. Let er op dat lege
batterijen en elektrisch afval niet bij het normale huisafval komen, maar naar de geldende regels
worden gerecycled (Retour via de vakhandel of via speciale afvalinzameling).
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Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schade kunnen
toebrengen. Deze artikelen vallen onder de Europese richtlijn 2006/66/EG en mogen niet
via het normale huisvuil worden afgevoerd.
3.6 Wettelijke richtlijnen
Hierbij verklaart TechniSat dat het apparaat, DIGITRADIO 600, is geproduceerd in overeenstemming
met alle bepalingen, eisen en overige regels zoals beschreven in de richtlijn 2014/53/EU is
geproduceerd.
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden via de volgende webpagina:
https://www.technisat.com/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-687/?productID=10993
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de richtlijn betreffende radio apparatuur (2014/53/EU),
- de ErP richtlijn 2009/125/EC,
- de EMV richtlijn (2004/30/EU) en
- het CE keurmerk
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TechniSat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door externe factoren, slijtage of oneigenlijk,
onjuist en onbevoegd gebruik, aanpassingen aan het apparaat of onvoorziene ongevallen.
Onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en vertaalfouten. Laatste versie 07/16
Verveelvoudiging en kopiëren mag uitsluitend na toestemming van de uitgever. De laatste versie van deze
handleiding wordt u altijd als download in PDF aangeboden via de TechniSat homepage
www.technisat.de.
Dit apparaat is geschikt voor gebruik in alle landen van de Europese Unie alsmede Zwitserland,
Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het gebruik van de frequenties in het bereik 5150 MHz - 5350 MHz
is alleen in gesloten ruimtes toegestaan.

DIGITRADIO 600 en TechniSat zijn geregistreerde handelsmerken van:
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54541 Daun
Duitsland
www.technisat.de
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3.7 Service informatie
Dit product is getest op haar kwaliteit en heeft een wettelijke garantietermijn van 24 maanden vanaf
de datum van aankoop. Bewaar alstublieft de kassabon als bewijs van aankoop in geval van
garantie.
Let op!
Mocht er zich een probleem met het apparaat voordoen, verzoeken wij u eerst met onze technische
hotline contact op te nemen:
Ma. - Vrij. 8:00 - 20:00
+49 (0)3925/92201800

Voor het geval dat het apparaat moet worden opgestuurd, gebruikt u uitsluitend het volgende adres:
TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt
Duitsland
Namen van beschreven bedrijven, instituten of merken zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende
eigenaren.
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4 Opstellen van het apparaat
>

Plaats het apparaat op een vaste, stevige en horizontale ondergrond.

>

Zorg voor voldoende ruimte rondom voor beluchting van het apparaat.
Let op!:

>

Zet het apparaat niet op zachte ondergronden zoals tapijten, dekens of in de nabijheid van
gordijnen of stoffen wandbekleding. De beluchtingsopeningen van het apparaat kunnen hierdoor
worden afgedekt. De benodigde luchtcirculatie kan daardoor worden onderbroken. Dit zou tot
een brand in het apparaat kunnen leiden.

>

De beluchtingsgaten in de achterwand en zijkanten moeten ten allen tijde onbedekt blijven. Het
apparaat mag niet worden bedekt met gordijnen, dekens, kranten of tijdschriften.

>

Zet het apparaat niet in de directe nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren of
verwarmingen. Vermijdt direct contact met zon en plekken waar buitengewoon veel stof
voorkomt.

>

De plaats waar u het apparaat neerzet mag niet op een plek met een hoge luchtvochtigheid zijn,
zoals bijvoorbeeld een keuken, badkamer of sauna. Neerslaand condens kan het apparaat
onherstelbaar beschadigen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik op droge plekken met een
gematigd klimaat en mag niet worden blootgesteld aan water of vochtigheid.

>

Let erop dat de apparaatvoetjes mogelijk afdrukken kunnen achterlaten op uw meubels. Gebruik
derhalve een beschermende laag tussen het apparaat en uw meubels.

>

NIET geschikt voor gebruik buitenshuis!

>

Vermijd de nabijheid van sterke magneetvelden bij het apparaat of CD’s.

>

Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

>

Indien u het apparaat van een koude naar een warme omgeving verplaatst, is er een
mogelijkheid tot condensvorming in het apparaat. Wacht in een dergelijk geval ongeveer één uur
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
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>

Leg de kabel op een dergelijke manier weg zodat niemand erover kan struikelen.

>

Gebruik een makkelijk te bereiken stroompunt, zodat het apparaat snel van de
stroomvoorziening kan worden afgesloten!

>

Het stopcontact dient zich zo dicht mogelijk bij het apparaat te bevinden. Voor een correcte
verbinding de stekker volledig in het stopcontact steken.

>

Gebruik een geschikt en makkelijk te bereiken stroompunt en vermijdt het gebruik van
stekkerdozen!

>

Raak de stekker niet met natte handen aan vanwege mogelijk gevaar voor een elektrische
schok!

>

Bij storingen, rook of vreemde geuren van het apparaat, trekt u direct de stekker uit het
stopcontact!

>

Trek bij een mogelijk onweer of bliksem vooraf de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.

>

Indien u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat,
trekt u de stekker uit het stopcontact.

>

Indien u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan alle batterijen, omdat
deze kunnen gaan lekken en schade aan het apparaat kunnen toebrengen.

>

Een te hoog volume, in het bijzonder bij het gebruik van hoofdtelefoons, kan leiden tot
blijvende gehoorbeschadiging.

>

Het apparaat niet gebruiken in de nabijheid van apparaten die magneetvelden kunnen
opwekken zoals motoren, transformatoren en luidsprekers

4.1 Afstandsbediening
>

Indien u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan alle batterijen,
omdat deze kunnen gaan lekken en schade aan het apparaat kunnen toebrengen.
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5 Bediening van de DIGITRADIO 600
5.1 Verpakkingsinhoud
Controleer of u alle onderstaande onderdelen in de verpakking heeft:
1x DIGITRADIO 600
1x Netstroomadapter
1x Afstandsbediening met batterijen
1x Handleiding
5.2 Eigenschappen van de DIGITRADIO 600
De DIGITRADIO 600 is een Stereo Internet Radio, UPnP mediaspeler en DAB+/FM ontvanger met timer functie,
Bluetooth luidspreker en heeft een AUX ingang voor externe apparaten.
Naast een CD speler biedt het apparaat ondersteuning voor Spotify Connect en Multiroom audio. Zo kunt u
digitale radio ontvangen of audio streamen.
Via digitale radio heeft u de beschikking over de nieuwste radio technologie, waarmee u kristalheldere radio
zonder enige vorm van ruis kunt beluisteren.
.U kunt tot 12 DAB/DAB+, FM en Internet radiozenders opslaan
-

Het apparaat beschikt over een datum- en tijdsweergave.

-

Het apparaat beschikt over 2 wekkerfuncties en een sleeptimer.

-

U kunt kiezen of u gewekt wilt worden door een internet radio, DAB, DAB+ of FM zender, een CD of
zoemer.

-

U kunt het apparaat eenvoudig met de afstandsbediening bedienen.

-

Het apparaat kan bedient worden met de MyDigitRadio Pro-App voor Multiroom audio
ondersteuning (Meer info in de MyDigitRadio Pro-App en op www.technisat.de)

-

Spotify Connect ondersteuning.

-

Audio weergave via USB, CD of netwerk (UPnP).
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5.3 DIGITRADIO 600 aansluiten en bedienen
5.3.1 Stroom aansluiten
>

Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op het apparaat.
Sluit eerst de kabel aan op de DigitRadio voordat u de stekker in het stopcontact steekt om de
radio van stroom te voorzien.
Na het juist aansluiten van de stroom verschijnt "TechniSat" in het display.
Controleer of de spanning van de radio overeenkomt met de spanning van het stroomnet voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
Indien u het apparaat niet gebruikt, verwijdert u de stekker van het stopcontact. Trek daarbij aan
de stekker en niet aan de kabel.
Haal de stekker uit het stopcontact in geval van onweer
Indien u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, trekt u
de stekker uit het stopcontact.
De warmte die ontstaat bij gebruik van het apparaat moet door voldoende luchtcirculatie rondom
het apparaat worden afgevoerd. Derhalve mag het apparaat niet worden afgedekt of in een
gesloten kast worden geplaatst. Zorg voor minimaal 10 cm ruimte aan alle zijden van het apparaat.
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5.3.2 Verbeteren ontvangst via antenne
Het aantal en de kwaliteit van de te ontvangen zenders hangt af van de plaats waar het apparaat is opgesteld
en de ontvangststerkte. Met de meegeleverde DAB/DAB+/FM staafantenne kan een uitstekende ontvangst van
zenders bewerkstelligd worden.
>

Verwijder de telescoop antenne van de houder en breng deze in een verticale positie. Trek
daarna de telescoop antenne over de gehele lengte uit..
Met name in randgebieden van DAB/DAB+ ontvangstregio’s kan het belangrijk zijn de antenne juist
te richten. Op internet kunt u eenvoudig via www.digitalradio.nl informatie vinden betreffende de
ontvangst van DAB/DAB+ in uw regio.
Start de allereerste zoektocht naar zenders zo dicht mogelijk bij een venster.
Bij slecht weer kan de ontvangst van DAB/DAB+ slechts beperkt mogelijk zijn.
Via het icoon voor signaalsterkte in de statusbalk

kunt u eenvoudig zien hoe de

signaalsterkte reageert bij het verplaatsen van de antenne of het apparaat.
5.3.3 Externe antenne aansluiten
Met de montage sleutel (artikelnummer 0000/3445) kunt u de voorgemonteerde antenne verwijderen en een
andere geschikte externe antenne (zoals artikelnummer 0000/6022) aansluiten.
Let er op ten allen tijde de handleiding van de gebruikte externe antenne te volgen en/of neem indien
nodig contact op met de leverancier van de antenne of het antennesysteem.
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5.3.4 Batterijen plaatsen
>

Schuif de deksel van het batterij vak aan de achterzijde van de afstandsbediening open.

>

Plaats twee AAA batterijen (Micro), 1,5 V, volgens de aangegeven polarisering in het batterij vak. Een
set van twee batterijen wordt meegeleverd met apparaat.

>

Sluit het batterij vak zorgvuldig totdat de deksel volledig in het vak valt.

Wissel zwakker wordende batterijen tijdig om
Verwissel altijd beide batterijen tegelijk en gebruik batterijen van hetzelfde type.
Lekkende batterijen kunnen schade veroorzaken aan de afstandsbediening.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening indien u het apparaat lange tijd niet gebruikt.
Let op: Batterijen kunnen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. Gooi batterijen nooit bij het
normale huisvuil, maar gooi ze in de daarvoor bestemde milieucontainer zoals voorgeschreven in de
gemeentelijke bepalingen. Informatie over hoe en waar u batterijen kunt wegbrengen, vindt u bij uw
gemeente.
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5.4 Algemene functies
U kunt de instellingen wijzigen met de knoppen op het apparaat als ook met de afstandsbediening. In
deze handleiding wordt bediening beschreven aan de hand van de knoppen op de afstandsbediening.
5.4.1 Apparaat inschakelen
>

Via de POWER knop op het apparaat of de Aan/Stand-by knop op de
afstandsbediening kunt het apparaat inschakelen dan wel weer in stand-by zetten.
Nadat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt start u met de installatiewizard (Punt 16.8).
Hier kunt u aangeven hoe u datum en tijd wilt laten actualiseren, via DAB/FM, Internet of geen
(handmatig). Aansluitend zal het apparaat proberen een verbinding met een draadloos (WLAN of WiFi) netwerk te maken. Kies daarvoor het betreffende draadloze netwerk en geef met de
afstandsbediening het juiste Wi-Fi wachtwoord in.

5.4.2 Bedienen met de afstandsbediening
Met de infrarood afstandsbediening kunt u de belangrijkste functies van het apparaat eenvoudig vanaf uw
zitplaats bedienen. Let bij de bediening van het apparaat met de afstandsbediening op het volgende:
>

Richt de afstandsbediening op de voorkant van het apparaat.

>

Er moet een zichtbare verbinding zijn tussen zender en ontvanger.

>

Indien de reikwijdte van de afstandsbediening minder wordt, plaats nieuwe batterijen.
De maximale afstand bedraagt ongeveer 5 meter tot het apparaat.

5.4.3 Volume instellen
>
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Stel het volumen in met de Volume +/- knoppen op de afstandsbediening of VOLUME op het
apparaat. Het ingestelde volume wordt op het display weergegeven.

5.4.4 Mute inschakelen
>

U kunt het volume met één druk op de knop geheel uitschakelen door op de MUTE knop te
drukken. Deze modus wordt door een icoon op het display weergegeven.

>

Door nogmaals op de MUTE knop te drukken schakelt u het volume weer in.

5.4.5 Display informatie tonen
>

Door meermaals op de knop INFO te drukken tijdens het beluisteren van een specifieke
weergavebron, kunt de navolgende informatie weergeven en bekijken:
Internet radio:
Titel, artiest
Beschrijving
Genre
Betrouwbaarheid
Bitrate, Geluidsformaat
Buffer
Datum

Muziek afspelen (UPnP Media):
Artiest
Album
Bitrate, Geluidsformaat
Buffer
Datum

DAB/DAB+ weergave:
DLS: Doorlopende tekst met extra informatie die sommige zenders meezenden
Programma type
Ensemble/Multiplex (Groepsnaam) frequentie, kanaal
Signaalsterkte
Signaalfouten Bitrate in kbps Geluidsformaat
Datum
Zendernaam
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FM weergave:
RT Radiotekst (indien uitgezonden) PTY – Programma type
Frequentie, Datum
Spotify Connect:
Titel
Artiest
Album
Bitrate
Buffer
Looptijd

USB weergave:
Titel
Artiest
Album
Pad
Bitrate
Buffer
Datum
Looptijd

5.4.6 Display weergave
Actuele
Bron

Tijdsweergave

Informatie
Statusbalk

De displayweergave kan afwijken per gekozen bron of functie. Let op de aanwijzingen op het display.
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5.4.7 Apparaat uitschakelen
>

Met de knop Aan/Stand-by op de afstandsbediening kunt u het apparaat in stand-by zetten, datum
en tijd verschijnen in het display.

6 Menu navigatie
De navigatie door het menu gebeurt met name met de knoppen MENU, pqut en OK.
U kunt ook de SCROLL&SELECT knop op het apparaat gebruiken.
Het menu is onderverdeeld in een submenu voor de gekozen bron en het hoofdmenu. Om in de submenu’s
te navigeren, kunt u de OK knop drukken of de uknop.
* Markeert de actuele keuze
Door de MENU knop of de t, knop keert u weer een stap terug in het menu.
Menu afsluiten: Druk nogmaals op de MENU knop of wacht ca. 15 seconden.
6.1 Hoofdmenu
Via het hoofdmenu kunt u alle functies en instellingen van de DIGITRADIO 600 bedienen.
>

Druk op de MENU knop om het hoofdmenu op te roepen.
Indien u zich in de weergave modus van een bron bevindt, komt u met de MENU knop in het
submenu van de gekozen bron. Om in net hoofdmenu te geraken, kiest u in het submenu met de pof
qknoppen het item Hoofdmenu en drukt u op de OK knop.

6.2 Bronkeuze
>

Druk net zo vaak op de MODE knop, totdat de gewenste bron in het display wordt weergeven.

Of:
>

Druk op de MENU knop.
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Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder
punt 6.1.
>

Kies met de knoppen pof qde gewenste bron en bevestig uw keuze met OK.

7 Internet radio
De DIGITRADIO 600 kan tevens als internet radio worden gebruikt.
Om internet radio zenders te kunnen ontvangen, heeft u een internetverbinding op het apparaat nodig. U
kunt het apparaat per LAN/ethernetkabel of draadloos (WiFi of W-LAN) met uw router verbinden.
>

Druk zo vaak op de MODE knop, totdat de optie Internet Radio in het display verschijnt.

Of:
>

Druk op de MENU knop en kies in het hoofdmenu de optie Internet Radio.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.
Indien u de internet radio functie voor het eerst gebruikt zonder dat u een LAN of W-LAN verbinding
hebt geconfigureerd, verschijnt de Suchlauf Assistent (installatie assistent) Deze laat u alle beschikbare
draadloze netwerken in de nabijheid van uw apparaat zien. Ook de optie om per LAN/Ethernet Kabel
te verbinden, wordt weergegeven. Kies het gewenste netwerk met de OK knop en geef indien nodig
het wachtwoord in via de op het display weergegeven keyboard. Kies aansluitend
en druk op
de knop OK. Indien het wachtwoord correct was, is er een verbinding met uw netwerk gemaakt.
Om de invoer af te breken kiest u

en drukt u op de knop OK.

Indien u een typefout hebt gemaakt, kunt u het laatst ingegeven karakter wissen met
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7.1 Laatst beluisterd
>

Kies MENU > Zuletzt gehört, om een lijst met de laatst beluisterde zenders te tonen.

>

Kies met de knoppen qof peen zender en bevestig met OK. De zender wordt afgespeeld.

7.2 Internet radio zender kiezen
>

Druk op de knop MENU en kies Senderliste (zenderlijst).
Via de Senderliste (zenderlijst) worden alle Internet radio zenders in verschillende categorieën
weergegeven. Ook heeft u hier toegang tot uw favorieten.

>

Kies via Kategorie/Land/Genre een zender en druk op de knop OK.
Om een eigen zender toe te voegen, moet u zich registreren via de website:
www.wifiradio-frontier.com. Hier heeft u een toegangscode nodig die u op het apparaat
DIGITRADIO 600 vindt via Internet Radio > MENU > Senderliste > Hilfe > Zugriffscode.
Met de App MyDigitRadio-Pro heeft u tevens een Zoekfunctie voor het vinden van internet radio
zenders.

7.3 Internet radio zender opslaan
U kunt tot 12 internet radio zenders opslaan in het geheugen.
>

Om een zender aan uw favorieten toe te voegen, drukt u tijdens de weergave de knop Preset
op het apparaat ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het menu “Voreinst. speichern” (actuele zender
opslaan) verschijnt.

>

Kies nu door het draaien van de SCROLL&SELECT knop een gewenste geheugenplek en druk nogmaals
de SCROLL&SELECT knop om de zender op te slaan.
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Of:
>

Druk op een van de cijfertoetsen 1...12 op de afstandsbediening en houdt deze enkele seconden vast
om de zender onder het gewenste cijfer op te slaan.
De cijfertoetsen 1...12 komen overeen met de beschikbare 12 geheugenplekken, die direct via
het apparaat ter beschikking staan.

7.4 Opgeslagen zender kiezen
>

Druk op de gewenste cijfertoets 1...12 op de afstandsbediening.

Of:
>

Druk op de knop Preset op het apparaat en kies met de SCROLL&SELECT knop de gewenste zender.

>

Bevestig uw keuze door op de SCROLL&SELECT knop te drukken.

Heeft u geen zender opgeslagen op de gekozen geheugenplek, verschijnt "Speicherplatz leer" op het display.
7.5 Wissen van opgeslagen zenders
>

Sla een nieuwe zender op en overschrijf de eerder opgeslagen zender met de nieuwe zender.
Door de fabrieksinstellingen te herstellen, wist u ook alle reeds opgeslagen zenders.
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8 Muziek afspelen (UPnP & USB Media)
U heeft de mogelijkheid muziekbestanden vanaf een UPnP server (bijv. een NAS-Netwerk harde schijf) of USB
gegevensdrager (bijv, USB stick) afspelen via de DIGITRADIO 600 Hiervoor is of een netwerkverbinding via LAN
of W-LAN nodig in het geval van UPnP of een USB medium zijn aangesloten op de USB poort van het
apparaat. Voor het opzetten van een draadloze of bekabelde netwerkverbinding bekijk de aanwijzing onder
punt 16.2.
De UPnP Mediaserver dient zich in hetzelfde netwerk als de DIGITRADIO 600 bevinden.
>

Druk zo vaak op de MODE knop totdat Musik abspielen in het display verschijnt.

Of:
>

Druk op de MENU knop en kies vervolgens in het hoofdmenu Musik abspielen.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.
Indien u de internet radio functie voor het eerst gebruikt zonder dat u een LAN of W-LAN verbinding
hebt geconfigureerd, verschijnt de Suchlauf Assistent (installatie assistent) Deze laat u alle beschikbare
draadloze netwerken in de nabijheid van uw apparaat zien. Ook de optie om per LAN/Ethernet Kabel
te verbinden, wordt weergegeven. Kies het gewenste netwerk met de OK knop en geef indien nodig
het wachtwoord in via de op het display weergegeven keyboard. Kies aansluitend
en druk op
de knop OK. Indien het wachtwoord correct was, is er een verbinding met uw netwerk gemaakt.
Om de invoer af te breken kiest u

en drukt u op de knop OK.

Indien u een typefout hebt gemaakt, kunt u het laatst ingegeven karakter wissen met
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8.1 Media weergeven
>

Kies Gemeinsame Medien (gemeenschappelijke media) en aansluitend de gewenste server of USB
gegevensdrager waarop zich uw muziek bevindt.
De weergave van de map structuur is afhankelijk van de beschikbare map structuur op uw
mediaserver of uw USB gegevensdrager.
In het menu heeft u de weergave opties Zufallswiedergabe (Shuffle) en Wiederholen (herhalen) ter
beschikking. Het daarbij behorende symbool wordt in de statusbalk weergegeven.

8.1.1 Eigen afspeellijsten maken
Op het apparaat kan een eigen afspeellijst worden gemaakt van de bestanden die beschikbaar zijn op de
UPnP mediaserver en de USB gegevensdrager.
>

Markeer met behulp van de Pijltoetsen op de afstandsbediening of de SCROLL&SELECT knop op het
apparaat het gewenste bestand of de gewenste map.

>

Druk de knop OK of SCROLL&SELECT totdat de melding „Zur Wiedergabeliste
hinzugefügt“ (toevoegen aan afspeellijst) verschijnt.

8.1.2 Eigen afspeellijst afspelen
>

Druk op de MENU knop en kies Wiedergabeliste (afspeellijst).

>

Kies een willekeurige titel door op de knop OK, of SCROLL&SELECT te drukken.

De afspeellijst wordt nu afgespeeld.
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8.1.3 Muziek via Windows Media Player afspelen
Naast de beschikking over een aparte UPnP mediaserver heeft u de mogelijkheid audiobestanden aanwezig op
een PC af te spelen op het apparaat met behulp van Windows Media Player Versie 10 of later. Hiervoor moet in
Windows Media Player muziekweergave worden vrijgegeven.
>

Controleer of de Windows PC zich in hetzelfde netwerk bevindt als de DIGITRADIO 600 en beiden
zijn ingeschakeld.

>

Start Windows Media Player en activeer media streaming.

>

Kies in het navolgende overzicht van beschikbare apparaten de DIGITRADIO 600 en kies de optie
Zulassen (toestaan).
Deze werkwijze kan per Windows Media Player versie verschillen

8.2 UPnP Renderer (DMR)
De DIGITRADIO 600 kan ook dienst doen als UPnP MediaRender.
Tot op bepaalde hoogte kan het apparaat door bepaalde programma’s en andere apparaten vanaf
afstand bedient worden.
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9 Spotify Connect
Met Spotify Connect heeft u de mogelijkheid om miljoenen muzieknummers van uw favoriete artiesten via
de DIGITRADIO 600 tot uw beschikking. Hiervoor heeft u op uw smartphone, tablet of PC de Spotify App
nodig in combinatie met een Spotify Premium account. Een gratis proefversie voor één maand kunt u
verkrijgen via: http://www.spotify.com/freetrial
>

Controleer of uw DIGITRADIO 600 uw smartphone, tablet of PC zich in hetzelfde netwerk
bevinden.

>

Druk zo vaak op de MODE knop, totdat Spotify Steuerung in het display verschijnt.

>

Open de Spotify App op uw smartphone, Tablet of PC en speel een liedje af.

>

Als u de App op een smartphone gebruikt, drukt u linksonder in het beeldscherm op de
afbeelding van het liedje. Tablet en PC gebruikers moeten de navolgende stappen volgen.

>

Druk op het

>

Kies de DIGITRADIO 600 uit de lijst. Als dit apparaat niet wordt weergegeven, controleer dan of
de apparaten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

-symbool.

Voor meer informatie over Spotify Connect en de Spotify App, ga naar de website:
http://www.spotify.com/connect
De Spotify software is door derden gelicenseerd. De licentiebepalingen vindt u onder:
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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10 DAB radio
10.1 Wat is DAB+
DAB is een nieuw digitaal radio formaat met een kristalheldere weergave in CD kwaliteit. Zo heeft u zelfs in de
auto of trein een uitstekende ontvangst zonder ruis. DAB Broadcast gebruikt daarvoor een datastream met hoge
snelheid via radio frequenties. Anders dan bij normale analoge FM radiozenders worden bij DAB meerdere
zenders op één frequentie uitgezonden. Dit wordt ook wel Ensemble of Multiplex genoemd. Een Ensemble bevat
zowel het geluid van de radiozender als ook kan het verdere informatie- of datadiensten van deze individuele
zender bevatten. Meer info over DAB vindt u onder www.digitalradio.nl.
10.1.1 Data compressie
Digitale radio maakt gebruik van de effecten van het menselijk gehoor. Het menselijke oor neemt geluiden die
onder een bepaald minimaal geluidsniveau liggen niet waar. Geluid dat zich onder een bepaald hoor niveau
bevindt, kunnen zo worden uitgefilterd. Dit is bij een digitale datastream mogelijk doordat in elke stream
informatie ook de daarbij behorende relatieve geluidsterkte bevindt die ook in andere eenheden van de
desbetreffende stream is opgeslagen. In een geluidssignaal worden bij bepaalde grenswaarden de stille
geluiden door de luide overtroffen. Alle geluiden in een muziekstuk die zich onder een bepaalde gehoordrempel
bevinden, kunnen zo uit het uitgezonden signaal worden gefilterd. Dit leidt tot een reductie van de uitgezonden
datastream zonder merkbaar geluidsverschil voor de luisteraar (HE AAC v2 – toegevoegde codering voor DAB+).
10.1.2 Audio Stream
Audio streams zijn bij digitale radio een continue stroom van data in MPEG 1 Audio Layer 2 en zo akoestische
informatie bevatten. Hiermee kunnen bestaande radiozenders worden uitgezonden en beluisterd. Digitale radio
geeft u niet alleen radio in een uitstekende geluidskwaliteit maar ook additionele informatie. Deze kunnen
betrekking hebben op de actuele zender (bijv. titel, artiest, album etc.) of onafhankelijke informatie (bijv. nieuws,
weer, verkeer, tips etc.)..
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10.2 DAB radio ontvangst
>

Druk zo vaak op de knop MODE totdat DAB Radio in het display verschijnt.

Of:
>

Druk op de MENU knop en kies vervolgens in het hoofdmenu de optie DAB.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1
Indien DAB voor het eerst wordt gestart Indien DAB voor het eerst wordt gestart zal een
volledige zoektocht naar zenders worden gestart. Aansluitend wordt een lijst met alle
gevonden zenders getoond (zie punt 10.2.2).

10.2.1 Zenders zoeken
Het automatisch zoeken naar zenders scant alle DAB Band III kanalen zal zo alle zenders vinden die in
het ontvangst gebied ter beschikking staan.
Na afloop van de zoektocht zullen de zenders in alfabetische volgorde worden weergegeven.
>

Om een volledige zoektocht te starten drukt u op de knop SCAN. "Suchlauf" (zoeken) verschijnt in
het display. Het zoeken wordt gestart en in het display wordt een voortgangsbalk weergegeven.

>

Druk na afloop op de knoppen pof qen OK, om een zender te kiezen.

>

Of: druk op de knop MENU en kies met de knoppen pof qhet item Vollständiger Suchlauf
(volledige zoektocht) en bevestig met de knop OK.
Indien geen zender wordt gevonden, controleer dan de antenne en verander indien nodig de plek waar
de radio is opgesteld (Punt 5.3.2).
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10.2.2 Zender kiezen
>

Om een zender te beluisteren gebruikt u de knoppen pof q, dan wel de SCROLL&SELECT
knop en druk vervolgens op OK of de SCROLL&SELECT knop.

>

Druk op OK om een zender te kiezen.

Of:
>

Druk op de MENU knop en kies met de knoppen pof qhet item Senderliste (zenderlijst).

10.2.3 DAB zender opslaan
Het geheugen kan tot 12 DAB zenders opslaan speichern.
De opgeslagen zenders blijven ook na stroomuitval behouden.
>

Kies de gewenste zender.

>

Druk op een van de cijfertoetsen 1...12 en houdt deze enkele seconden vast. In het display
verschijnt de aanwijzing "gespeichert" (opgeslagen).

>

Herhaal deze procedure om verdere zenders op te slaan.

Of:
>

Houdt tijdens de weergave van de gewenste zender de knop Preset op het apparaat voor
ongeveer 5 seconden vast totdat het item “Voreinst. speichern” (zender opslaan) verschijnt.

>

Kies u door het draaien van de SCROLL&SELECT knop een vrije opslagplaats en druk op de
SCROLL&SELECT knop om deze op te slaan.
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10.2.4 Kiezen van een opgeslagen zender
>

Druk op de cijfertoets 1...12. Als er geen zender onder het gekozen nummer is opgeslagen verschijnt
"Speicherplatz leer" (geen zender gevonden) in het display.

Of:
>

Druk op de knop Preset op het apparaat en kies met de SCROLL&SELECT knop de gewenste zender.

10.2.5 Wissen van een zender
>

Sla gewoon een nieuwe zender op, op de plek van een niet meer gewenste zender.
Door het herstellen van de fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen zenders gewist.

10.2.6 Signaalsterkte
>

Druk meermaals op de knop INFO totdat de signaalsterkte verschijnt.

>

De weergave van de balk geeft de actuele ontvangststerkte weer.
Bij zenders die onder de minimale signaalsterkte liggen, richt de antenne opnieuw zoals beschreven
onder punt 5.3.2 .

Signaalsterkte

Minimale signaalsterkte
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10.2.7 Dynamic Label Plus
Als de radiozender Dynamic Label Plus ondersteunt kunt u extra informatie bekijken, zoals bijvoorbeeld de
naam van de actuele uitzending of de titel en uitvoerend artiest.
10.2.8 DRC instellen
De mate van compressie verzwakt dynamische verschillen en voorkomen de daarmee samenhangende
variaties in volume.
>

Druk op de MENU knop en kies Lautstärkeanpassung (volume aanpassing) om de gewenste mate
van compressie vast te leggen.

>

Kies vervolgens de gewenste mate van compressie:
DRC hoch DRC tief DRC aus -

>

Hoge compressie
Lage compressie
Compressie uitschakelen

Bevestig uw keuze door op OK te drukken.

10.2.9 Inactieve zenders wissen
>

Druk op de MENU knop en kies met de knoppen pof qInaktive Sender löschen (inactieve zenders
wissen).

>

Bevestig uw keuze door op OK te drukken.

>

Kies met de knoppen tof ude optie Ja en bevestig uw keuze door op OK te drukken.

10.2.10 Senderreihenfolge anpassen
>

Druk op de MENU knop en kies met de knoppen pof qSenderreihenfolge (zendervolgorde).

>

Kies een sortering met de knoppen pof qen bevestig uw keuze met OK.
U heeft de keuze tussen alfabetisch, aanbieder en geldig.
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11 FM radio
11.1 FM radio gebruiken
>

Druk zo vaak op de MODE knop totdat de optie FM-Radio in het display verschijnt.

Of:
>

Druk op de knop MENU en kies in het hoofdmenu de optie FM.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.
Bij het eerste gebruik wordt de frequentie 87,5 MHz weergegeven.
Heeft u al zenders ingesteld of opgeslagen zal de radio de laatst gespeelde zender weergeven.
Om de ontvangst te verbeteren, richt de antenne naar de best mogelijk ontvangst (zie punt 5.3.2).

11.2 FM ontvangst met RDS informatie
RDS is een techniek om additionele informatie via FM zenders weer te geven. Zenders die RDS gebruiken
sturen bijvoorbeeld hun zendernaam of type programma mee met het FM signaal. Deze informatie wordt in
het display weergegeven. Het apparaat ondersteund weergave van de volgende RDS informatie:
RT (Radio tekst),
PS (zendernaam),
PTY (Programma type)
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11.3 Handmatig zoekenl
>

Gebruik de knoppen q ,pof SCROLL&SELECT, om de gewenste zender in te stellen.
Het display geeft de gekozen frequentie weer in stappen van 0,05 MHz.

11.4 Automatisch zoeken
>

Druk op SCAN om automatisch zenders te zoeken. In het display loopt de frequentie op.

of
>

Houdt de knoppen pof qtijdens de FM weergave ongeveer 2 seconden ingedrukt om automatisch
naar de volgende beschikbare zender met voldoende ontvangst te gaan.

Indien een zender met voldoende sterke ontvangst wordt gevonden, stopt het zoeken automatisch en
wordt de zender weergegeven. Als de zender gebruik maakt van RDS zal de zendernaam of radio tekst
worden weergegeven.
Voor het instellen van zwakkere zenders gebruikt u a.u.b. de handmatige zoekfunctie.
U kunt in het menu via Menü > Suchlauf-Einstellung instellen of bij het zoeken alleen sterke
zenders gevonden moeten worden (Nur kräftige Sender). Druk hiervoor op de knop MENU, en
vervolgens Suchlauf-Einstellungen. Bevestig uw keuze met OK.
11.5 Mono/Stereo instellen
>

Druk op de knop MENU en kies met pof qhet item Audio Einstellung (audio instellingen).

>

Kies JA of NEIN (nee) om zenders met zwakkere ontvangst allen in Mono weer te geven.

>

Bevestig uw keuze met OK.
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11.6 FM zenders opslaan
Het geheugen kan tot 12 FM zenders opslaan.
>

Kies de gewenste zender.

>

Druk op een van de cijfertoetsen 1...12 en houdt deze enkele seconden ingedrukt. In het display
verschijnt de aanwijzing "gespeichert" (opgeslagen).

>

Herhaal deze procedure voor het opslaan van meer zenders.

Of:
>

Druk tijdens de weergave op de knop Preset op het apparaat en houdt deze voor ongeveer 5
seconden ingedrukt, totdat de melding “Voreinst. speichern” (zender opslaan) verschijnt.

>

Kies nu door het draaien van de knop SCROLL&SELECT een lege opslagplaats en druk de
SCROLL&SELECT knop om deze op te slaan.

11.7 Kiezen van een opgeslagen zender
>

Druk op de gewenste cijfertoets 1...12. Als er geen zender is op geslagen op het gekozen nummer
verschijnt "Speicherplatz leer" (geen zender) in het display.

Of:
>

Druk op de Preset knop op het apparaat en kies met de SCROLL&SELECT knop de gewenste zender.
Als er geen zender is op geslagen op het gekozen nummer verschijnt "Speicherplatz leer" (geen
zender) in het display..

11.8 Wissen van een opgeslagen zender
>
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Sla gewoon een nieuwe zender op, op de plek van een niet meer gewenste zender.

12 Bluetooth
12.1 Bluetooth modus activeren
>

Druk zo vaak op de MODE knop totdat Bluetooth in het display wordt weergegeven.

Of:
>

Druk op de MENU knop en kies in het hoofdmenu Bluetooth.
In de statusbalk van het display wordt door het knipperende symbool dat de koppel (pairing) modus is
geactiveerd.
Als de DIGITRADIO 600 al eens met een andere apparaat gekoppeld werd, en deze zich binnen de
Bluetooth reikwijdte bevindt, zal de verbinding automatisch worden gemaakt

12.2 Koppelen
>

Activeer Bluetooth op uw op uw muziekspeler, bijv. uw Smartphone of Tablet.
Raadpleeg de handleiding van uw muziekspeler om te weten hoe u Bluetooth moet gebruiken voor het
koppelen (pairen) van de DigitRadio.
Let op, er kan slechts één apparaat gelijktijdig met de DIGITRADIO 600 verbonden worden.

>

Let op dat u de maximale Bluetooth reikwijdte van 10 meter niet overschrijdt om een kwalitatief goede
werking van de audioweergave te garanderen.
Kies op uw muziekspeler uit de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten.

>

Zoek in de lijst naar DIGITRADIO 600 en kies deze.

>

Indien er om een pincode wordt gevraagd, vult u “0000” (4x nul) in.
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>

Als de koppeling succesvol tot stand is gebracht, stopt het symbool
van het display met knipperen.

in de statusbalk

12.3 Muziek afspelen
>
>

Kies een track op uw muziekspeler en geef deze weer.
Het geluid wordt nu via de DIGITRADIO 600 weergegeven.
Bij compatibele apparaten kunt u met de knoppen op de afstandsbediening van de DigitRadio
de weergave op uw muziekspeler bedienen.
Let er op dat het volume op uw muziekspeler niet te laag staat.

13 Bluetooth verbinding via NFC
U kunt ook NFC gebruiken om uw muziekspeler met de DIGITRADIO 600 verbinden, als uw muziekspeler bijv.
smartphone of tablet deze technologie ondersteunt.
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend in het hoofdmenu Bluetooth.

>

Activeer de NFC functie op uw muziekspeler.

>

Leg uw muziekspeler bijv. uw smartphone of tablet op de plek van het NFC logo op de bovenzijde van
de DIGITRADIO 600.

>

Volg aansluitend de aanwijzingen op uw muziekspeler om de verbinding te realiseren en uw muziek
via NFC weer te geven.
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14 Audio/MP3 CD’s afspelen
>

Schuif uw CD in de CD speler.

De DigitRadio wisselt nu automatisch naar de CD modus en zal de CD beginnen af te spelen.
>

Als er reeds een CD in de speler zit, druk zo vaak op de MODE knop, totdat de optie CD in het display
verschijnt.

Tijdens de weergave staan u de gewoonlijke besturingselementen ter beschikking.
Deze kunt u als volgt gebruiken:
> Weergave pauzeren of voortzetten
> Weergave stoppen
> Eject
> Drukken om naar de vorige track te gaan, vasthouden voor versneld terugspoelen
> Drukken om naar de volgende track te gaan, vasthouden voor versneld vooruit spoelen
> Weergave opies
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15 Geavanceerde functies
15.1 Sleep Fuctie
>

Druk op de MENU knop en kies vervolgens in het hoofdmenu Sleep.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

>

Met de knoppen pof q, dan wel de SCROLL&SELECT knop kunt u de gewenste uitschakeltijd
instellen. U heeft de keuze uit Sleep aus, 15, 30, 45, 60 minuten

Als de ingestelde tijd om is zal het apparaat automatisch in stand-by schakelen.
Of:
>

Druk op de SLEEP knop op het apparaat.
In de statusbalk van het display verschijnt een horloge symbool met de nog resterende tijd totdat de
radio zich in stand-by modus schakelt.

15.2 Wekker
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend het item Wecker (wekker)

Of:
>

Druk op de ALARM knop op het apparaat.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1
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15.2.1 Wekkertijd instellen
De wekker functie kunt u pas gebruiken als de juiste tijd is ingesteld. Dit kan naar wens automatisch
of handmatig worden gedaan.
De tijd kan handmatig of via het DAB/DAB+/FM signaal of via de internet verbinding automatisch
worden opgehaald. Zie hiervoor punt 16.4.
>

Kies een wekker Wecker 1 of Wecker 2 met de knoppen qof p, dan wel met de SCROLL&SELECT
knop en bevestig vervolgens met de knop OK.

>

Volg daarna de stappen in het display en bevestig elke invoer met OK:

>

Herhaling >

Aus, Täglich, Einmal, Wochenende, Werktage.
(uit, dagelijks, eenmalig, weekeinde, werkdagen

Uhrzeit >

Stel de gewenste wekkertijd in met de knoppen q/p ent/u.

Modus >

Summer, Internet radio, DAB, FM.

Programma >

Zuletzt gehört (laatst beluisterd) of een zender die is opgeslagen onder
een van de cijfertoetsen 1...12.

Volume >

Kies met de knoppen q/phet gewenste volume waarmee u gewekt
wilt worden.

Om de wekkerinstellingen op te slaan kiest u de optie Speichern (opslaan).
De wekker is pas ingesteld als u de herhalingsoptie heeft ingesteld op Täglich, Einmal,
Wochenende, of Werktage (dagelijks, eenmalig, weekeinde, werkdagen). In de statusbalk
verschijnt het wekker symbool met het cijfer van de actieve wekker (1 of 2) .
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15.2.2 Wekker uitschakelen bij alarm
>

Druk op de knop Aan/Stand-by, om de wekker uit te schakelen

>

Druk op de knop SNOOZE, om de sluimerfunctie te activeren.

Door herhaaldelijk op de SNOOZE knop te drukken of te draaien aan de SCROLL&SELECT knop de lengte
van de sluimertijd instellen op 5, 10, 15 of 30 minuten
In het display is het wekkersymbool blijvend zichtbaar als de herhaling is ingesteld op Täglich,
Wochenende, of Werktage (dagelijks, weekeinde of werkdagen).
15.2.3 Wekker uitschakelen
>

Kies in het menu van de betreffende ingestelde wekker de optie Wiederholung: Aus (herhaling: uit).

16 Systeem instellingen
16.1 Equalizer
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend de optie Systemeinstellungen > Equalizer
(systeeminstellingen > equalizer).
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1

Hier kunt u verschillende equalizer instellingen voornemen om de audioweergave naar wens aan te passen.
U heeft de keuze tussen:
Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, en Mein EQ.
(Normaal, middel, jazz, rock, soundtrack, klassiek, pop, nieuws, en eigen equalizer instellingen)
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16.1.1 Eigen EQ instelling
>

Kies in het menu Equalizer de optie Meine EQ-Einstellungen (Eigen equalizer instellingen)

>

Kies Bass (bastonen) om de basweergave te verhogen of verlagen of kies Höhen (toonhoogte) om de
toonhoogte te verhogen of verlagen.

>

Verander de waarden met de knoppen pof q, dan wel de SCROLL&SELECT knop en druk vervolgens
op de knop OK.
De gemaakte instelling kan ten allen tijde via Mein EQ worden geactiveerd.

16.2 Internet instellingen
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen >
Interneteinstellungen (systeeminstellingen > internet instellingen).
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

In dit menu item vindt u de instellingen en informatie over de internetverbinding van het apparaat.
>

Kies Netzwerkassistent (netwerk assistent) om een verbinding op te zetten.
De netwerk assistent geeft alle beschikbare draadloze netwerken weer binnen de reikwijdte van het
apparaat en daarnaast ook de optie Kabel. Kies het gewenste netwerk waarmee u wenst te verbinden en
bevestig met OK. Geef indien nodig het wachtwoord in via de Toetsenbord weergave. Kies aansluitend
in het display en druk op de knop OK. Indien het wachtwoord juist is ingegeven, zal er een
verbinding met het gekozen netwerk tot stand worden gebracht. Als er een verbiding tot stand is
gebracht ziet u in de statusbalk van het display een signaalindicator icoon
.
Om uw invoer af te breken, kiest u de optie
en drukt u vervolgens op de knop OK.
Heeft u een typefout gemaakt, kunt u de laatst ingevoerde letter wissen met de optie

.
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16.2.1 WPS verbinding
>

Kies WPS Aufbau (WPS verbinding) als uw router over een WPS functie beschikt. Met deze functie,
vaak een knopje op de router (indien geactiveerd), kunt u zonder wachtwoord in te geven een directe
verbinding tussen uw apparaat en uw router tot stand brengen.
Controleer de handleiding van uw router betreffende het gebruik en instellen van de WPS functie.

>

Starten WPS op uw router en druk vervolgens op de WPS knop.

>

Kies op de DigitRadio Taste drücken (knop drukken) en volg de aanwijzingen op het display.

>

Als uw router alleen WPS-PIN ondersteunt, kiest u op uw DigitRadio PIN en noteren de op het
display weergegeven PIN code, Deze PIN code moet u ook op uw router ingeven.
Om informatie over de actuele verbinding weer te geven, gaat in naar het menu item Einstellungen
anzeigen (instellingen weergeven).
Kies Manuelle Einstellung (handmatige instelling), als u de parameter van uw netwerk kent en deze
handmatig op de DigitRadio wilt instellen. Volg daarbij de aanwijzingen op het display.

16.3 Netwerkinstellingen wissen
>

Kies in het menu Netzwerkprofil löschen (netwerkprofiel wissen) om netwerkinstellingen te wissen.

16.4 Tijd instellingen
>

Druk op de knop MENU en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen > Zeiteinstellungen
(systeeminstellingen > tijd instellingen).
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

>
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Kies Zeit-/Datumseinstellung (Tijd en datum instellen) om de actuele tijd en datum in te stellen.

Met de knoppen tof ukiest u een waarde en met de knoppen pof qwijzigt u deze waarde.
>

Bevestig uw instelling met OK.

>

Kies Aktualisierungseinstellungen (aanpassen tijd) om vast te leggen of u de tijd automatisch wilt
laten bepalen via DAB, FM of Internet of dat u dit handmatig wilt doen.

>

Kies vervolgens Aktualisieren von DAB, Aktualisieren von FM, Aktualisieren von NET
of Keine Aktualisierung (geen).

>

Met de optie Format einstellen kunt het 12 of 24-uurs tijdformaat activeren.
Bevestig uw keuze met OK.

>

Kies met Zeitzone, de tijdzone waarin u zich bevindt.

>

Met Sommerzeit bepaalt u of op dit moment de zomertijd geldt.

16.5 Taal
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend de optie Systemeinstellungen > Sprache
(systeeminstellingen > taal)
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

>

Kies met pof q, dan wel de SCROLL&SELECT knop de gewenste taal en bevestig uw keuze met de
knop OK.

16.6 Fabrieksinstellingen
Als u uw radio verplaatst bijv. als gevolg van een verhuizing of tweedehands doorverkoop, kunnen opgeslagen
zenders mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Door het terugzetten van het apparaat naar de
Werkseinstellungen (fabrieksinstellingen) kunt u alle opgeslagen zenders in een keer wissen en aansluitend
opnieuw naar zenders zoeken.
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>

Druk op de knop MENU en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen >
Werkseinstellungen (systeeminstellingen > fabrieksinstellingen).

>
>

Bevestig uw keuze door op OK te drukken.
Kies met tof uJa en bevestig uw keuze door op OK te drukken.

Alle voorheen opgeslagen zenders en instellingen zullen worden gewist. Na deze reset van het
apparaat kunt u met de installatie assistent de radio opnieuw instellen of doorgaan zonder gebruik
van de assistent (Punt 16.8)..
16.7 Software Update
Van tijd tot tijd worden mogelijke software updates uitgegeven die de performance verbeteren of
eventuele fouten opheffen. Zo kan de DigitRadio naar de laatste versie worden gebracht.
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen > Software
update.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

>

Kies Auto-Update, indien u de DigitRadio periodiek naar nieuwe software wilt laten zoeken.

>

Kies Jetzt prüfen (nu controleren) om direct te controleren of er een nieuwere versie van de
DigitRadio software beschikbaar is
Als er een software update is gevonden, volgt u de aanwijzingen op het display.
Om software updates te vinden en te installeren moet de DigitRadio met internet verbonden zijn.
Schakel de DigitRadio NIET uit tijdens het installatie proces!
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16.8 Installatie assistent
>

Druk op de knop MENU en kies vervolgens in het hoofdmenu Systemeinstellungen >
Einrichtungsassistent (systeeminstellingen > installatie assistent).
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.
Bij het inschakelen voor de allereerste keer wordt de installatie assistent automatisch gestart.

>

Kies JA zodra Jetzt ausführen (nu uitvoeren) in het display wordt weergegeven.
Als u Nein (nee) kiest, zal de assistent worden beëindigd en moet u de noodzakelijke instellingen
handmatig voornemen. U wordt op deze wijze stap voor stap door alle nodige instellingen gevoerd.

>

Kies bij Datum/Zeit (datum/tijd) het gewenste formaat van de tijdsaanduiding (Punt 16.4).

>

In de volgende stap moet u kiezen via welke methode u de tijd wilt laten synchroniseren (Punt 16.4).

>

Kies aansluitend of u zich op het moment van instellen in de zomertijd bevindt.

Na het instellen van de datum en tijd, kunt u het netwerk instellen.
>

Controleer of het apparaat zich binnen de reikwijdte van het gewenste draadloze netwerk bevindt en
dat u alle gegevens betreffende het netwerk bij de hand heeft. Natuurlijk kunt u het apparaat ook per
netwerkkabel aansluiten. In sommige gevallen moet u bepaalde instellingen op uw router wijzigen.
Raadpleeg daarvoor de handleiding van de router.

Na het zoeken naar beschikbare netwerken krijgt u een lijst met alle gevonden netwerken te zien.
>

Kies het gewenste Draadloze netwerk, of Kabel en bevestig uw keuze met OK.
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Als het een beveiligd netwerk betreft, wordt u gevraagd het wachtwoord van het netwerk in te geven.
>

Markeer met de Pijltjestoetsen, of de SCROLL&SELECT knop het gewenste teken..

>

Druk op de OK knop of SCROLL&SELECT knop om het voorheen gemarkeerde teken in te voeren.

Herhaal deze stappen totdat het wachtwoord geheel is ingevoerd.
Markeer en bevestig het wissen van het laatst ingevoerde teken met de knop
Met de knop
>

annuleert u de gehele invoer.

Voor het afsluiten van de installatie assistent drukt u op OK of de SCROLL&SELECT knop nadat in het
display Einrichtungsassistent abgeschlossen (installatie voltooid) verschijnt.

16.9 Info
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen > Info.
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1.

>

Bevestig door het drukken op OK.

>

De actuele software versie wordt getoond.

>

Door op de MENU knop te drukken verlaat u dit menu.
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16.10 Display verlichting
U kunt de helderheid van het display instellen voor In gebruik als ook de Stand-by modus.
>

Druk op de MENU knop en kies aansluitend in het hoofdmenu Systemeinstellungen >
Beleuchtung (systeeminstellingen > verlichting).
Indien u zich in een submenu bevindt, kiest u het hoofdmenu zoals beschreven onder punt 6.1

>

Kies Betrieb (in gebruik) of Stand-by, om de instelling voor de betreffende modus te wijzigen.

>

U kunt de helderheid in drie sterktes instellen van Hoch, Mittel tot Niedrig (hoog, middel of laag).

>

Bevestig uw keuze met OK.

16.11 Multiroom
De DIGITRADIO 600 biedt ondersteuning voor Multiroom in samenwerking met de MyDigitRadio Pro-App
(Meer Info’s kunt u vinden in de MyDigitRadio Pro App en op de website www.technisat.de). Met de
MyDigitRadio Pro App is het mogelijk andere multiroom apparaten per afstand te bedienen of in groepen
synchroon met dezelfde muziek te voorzien.
Als één apparaat uit een groep aan of uit worden gezet, zullen alle apparaten in de groep tevens aan of uit
worden gezet.
De configuratie van groepen kan via het Menu onder het item Hauptmenü > Systemeinstellungen >
Multiroom (hoofdmenu > systeem instellingen > Multiroom) worden ingesteld.
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16.11.1 Details tonen
Dit menu item geeft de actuele indeling in groepen weer.
Hier kunt u onder andere zien of uw DIGITRADIO 600 als Server of Client in een groep is opgenomen.
16.11.2 Nieuwe groep maken
>

Voer eerst een groepsnaam in.

>

Kies aansluitend uit de lijst met beschikbare apparaten, de apparaten die aan de groep
moeten worden toegevoegd.

Een * kenmerkt de reeds aan de groep toegevoegde apparaten.
16.11.3 Aan de groep toevoegen
Gebruik dit menu om apparaten aan een bestaande groep toe te voegen.
Een * kenmerkt de reeds aan de groep toegevoegde apparaten.
Om apparaten aan een groep toe te kunnen voegen, moet er eerst een groep aangemaakt zijn.
16.11.4 Clients tonen
Dit menu item laat u alle apparaten die tot de groep (clients) behoren zien.
16.11.5 Groep verlaten
Gebruik dit menu item om de huidige groep te verlaten.
16.11.6 Groep wissen
Met dit menu item wist u de actuele groep en geeft alle apparaten die tot de groep behoren weer vrij.
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17 Reinigen
Om het gevaar van een elektrische schok te vermijden, mag u het apparaat niet met een natte doek of
onder stromend water reinigen. Voordat u begint met reinigen eerst de stekker uit het stopcontact
halen!
U mag geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine gebruiken.
Gebruik geen van de volgende substanties: zoutwater, insectenverdelger, chloor of zuurhoudende
oplosmiddelen (Salmiak) schuurmiddelen.
Reinig de behuizing van het apparaat uitsluitend met een zachte, met water licht bevochtigde doek.
Gebruik geen oplosmiddelen, spiritus, verdunners etc.. Hiermee kunt u de behuizing onherstelbaar
beschadigen.
Reinig het display uitsluitend met een katoenen doek, eventueel bevochtigt met kleine hoeveelheden,
niet alkalische, verdunde zeep op water- of alcoholbasis.
Met de katoenen doek licht over de oppervlakte wrijven totdat deze volledig droog is.

57

18 Probleemoplossing
Indien het apparaat niet naar behoren functioneert, controleer eerst deze tabel om het probleem op te lossen.
Probleem

Mogelijke oorzaak/oplossing

Apparaat kan niet worden
ingeschakeld.

Het apparaat krijgt geen stroom.
Controleer of de netstroom adapter
juist is aangesloten en ingestoken.
Verhoog het volume. Schakel het
externe apparaat in of verhoog het
volume. Mogelijkerwijs is de
verkeerde geluidsbron gekozen.

Er is geen geluid te horen.

Het display gaat niet aan.

Schakel het apparaat via
POWER uit en weer aan.

De afstandsbediening functioneert
niet.

Controleer of de batterijen juist zijn
geplaatst. Batterijen mogelijk te
zwak, verwissel de batterijen.
Infrarood verbinding is onderbroken.
Verwijder objecten die zich voor de
infrarood ontvanger op het apparaat
bevinden en het signaal blokkeren.
Afstand te groot. Maximale
afstand is ongeveer 5 Meter
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Probleem

Mogelijke oorzaak/oplossing

DAB/FM ontvangst is slecht.

Draai de antenne of verplaats
het apparaat om de ontvangst
te verbeteren.

Verbinding met de router mislukt.

Controleer of het signaal van de
router sterk genoeg is.
Controleer de instellingen van de
router en of deze nieuwe
apparaten toelaat.
Controleer het wachtwoord van het
draadloze netwerk en geef het
nogmaals in.

Neem contact op met de fabrikant indien met bovenstaande oplossingen het probleem niet kan worden
opgelost.
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19 Technische gegevens
Onder voorbehoud van technische veranderingen en eventuele. De afmetingen zijn bij benadering.
Ontvangstmogelijkheden

Internet, DAB/DAB+, FM, USB, CD, Netwerk

Stroomvoorziening

AC Input: 110-240V, 50-60Hz
DC Output: 18V, 3300mA

Frequenties

FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz

Stroomverbruik

In gebruik: maximaal 59,4W, In Stand-by: < 1W

Afemetingen

400mm x 215mm x 175mm

Recycling:
Verwijderen van de verpakking:
Uw nieuwe apparaat werd op de weg naar de nieuwe eigenaar door de verpakking
beschermd. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Help mee en
sorteer de verpakking naar afvalsoort. Actuele informatie over afvalstoffen vindt u bij uw
dealer of gemeente.
Geef de verpakking en al haar onderdelen niet aan kinderen. Er bestaat gevaar op
verstikking door plastic en ander verpakkingsmateriaal.
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Recyclen van het apparaat
Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Door verschillende technieken kunnen deze apparaten weer
in bruikbare grondstoffen worden omgezet. Vraag uw gemeente hoe u dit soort apparaten het beste kunt
verwijderen. Voordat u het apparaat weggooit dient u de batterijen te verwijderen.
Het apparaat is volgens de EU richtlijn 2002/96/EG betreffende elektrische apparaten (WEEE)
geproduceerd en ingevoerd.
Dit product mag aan het einde van de levensduur niet met het gewone afval worden weggegooid, maar
moet worden aangeboden bij een recyclingverzamelpunt voor elektrische apparaten. Het symbool op het
product, de handleiding of de verpakking geeft dit aan. De gebruikte materialen zijn herbruikbaar. Door
het juist afvoeren van de verpakking, de onderdelen en het apparaat draagt u bij aan het verbeteren van
ons milieu.
Levensgevaar! Verwijder de stekker van apparaten die niet worden gebruikt.
Knip indien nodig de kabel door en gooi beide weg volgens de geldende afvalregels.
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