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3  Voorwoord

Voor  uw  eigen  veiligheid  dient  u  de  veiligheidsmaatregelen  aandachtig  te  lezen  voordat  u  uw  Transita  

30  gaat  gebruiken.  De  fabrikant  aanvaardt  geen  aansprakelijkheid  voor  schade  veroorzaakt  door  

ondeskundig  gebruik  en  het  niet  naleven  van  veiligheidsmaatregelen.

Open  het  apparaat  nooit!

3.1  De  doelgroep  van  deze  gebruiksaanwijzing  De  

gebruiksaanwijzing  is  bedoeld  voor  iedereen  die  het  apparaat  opstelt,  bedient,  reinigt  of  afvoert.

Het  apparaat  mag  alleen  in  gematigde  klimaten  worden  gebruikt.

Het  apparaat  is  ontworpen  om  DAB+/FM-radio-uitzendingen  te  ontvangen.  Het  apparaat  is  ontworpen  

voor  privégebruik  en  is  niet  geschikt  voor  commerciële  doeleinden.

Let  op  -  Geeft  een  belangrijke  opmerking  aan  die  u  in  acht  moet  nemen  om  

apparaatdefecten,  gegevensverlies/misbruik  of  onbedoelde  bediening  te  voorkomen.

Het  aanraken  van  spanningvoerende  delen  is  levensgevaarlijk!
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Tip  -  Geeft  een  opmerking  aan  over  de  beschreven  functie  en  een  gerelateerde  

functie  die  mogelijk  moet  worden  nageleefd,  met  een  verwijzing  naar  het  relevante  punt  in  de  

instructies.

3.3  Belangrijke  informatie  

Neem  de  onderstaande  informatie  in  acht  om  veiligheidsrisico's  te  minimaliseren,  schade  aan  het  

apparaat  te  voorkomen  en  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  bescherming  van  het  milieu.

Eventuele  noodzakelijke  ingrepen  mogen  alleen  door  geschoold  personeel  worden  
uitgevoerd.

Deze  gebruiksaanwijzing  helpt  u  om  uw  radio-apparaat  veilig  en  zoals  bedoeld  te  gebruiken,  hierna  

DIGITALE  RADIO  of  apparaat  genoemd.

Lees  alle  veiligheidsinstructies  aandachtig  door  en  bewaar  ze  voor  latere  vragen.  Volg  altijd  alle  

waarschuwingen  en  instructies  in  deze  handleiding  en  op  de  achterkant  van  het  apparaat.

NL

NL

3.2  Beoogd  gebruik
3.4  Beveiliging
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Wanneer  u  de  voedingsadapter  uit  het  stopcontact  haalt,  trekt  u  aan  de  stekker  -  niet  aan  het  snoer.

Laat  kinderen  dit  apparaat  nooit  zonder  toezicht  gebruiken.

Het  apparaat  mag  alleen  met  de  netvoeding  op  een  netspanning  van  100V-240V~,  50/60  Hz  worden  

aangesloten.

Als  het  power  pack  defect  is  of  als  het  apparaat  andere  tekenen  van  schade  vertoont,  mag  het  niet  in  gebruik  

worden  genomen.

Probeer  nooit  zelf  een  defect  apparaat  te  repareren.  Neem  dan  altijd  contact  op  met  een  van  onze  
klantenservicepunten.

Het  apparaat  blijft  ook  in  uitgeschakelde/standby-stand  aangesloten  op  het  stroomnet.
Probeer  het  apparaat  nooit  met  een  andere  spanning  te  gebruiken.

Gebruik  het  apparaat  niet  in  de  buurt  van  een  badkuip,  zwembad  of  opspattend  water.

Er  mogen  geen  vreemde  voorwerpen  in  het  apparaat  vallen,  bijv.  naalden,  munten  etc.  Raak  de  

aansluitcontacten  niet  aan  met  metalen  voorwerpen  of  met  uw  vingers.  Het  resultaat  kan  kortsluiting  zijn.

Stel  het  apparaat  niet  bloot  aan  druppelend  of  opspattend  water.  Als  er  water  in  het  apparaat  is  gekomen,  

schakel  het  dan  uit  en  neem  contact  op  met  de  servicedienst.
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Het  powerpack  mag  pas  worden  aangesloten  nadat  de  installatie  conform  de  voorschriften  is  voltooid.

Bij  langdurig  transport  in  de  kou  en  daarna  verhuizing  naar  een  warme  ruimte  niet  direct  inschakelen;  Wacht  

tot  de  temperatuur  gelijk  is.

Trek  de  stekker  uit  het  stopcontact  als  u  het  apparaat  langere  tijd  niet  gebruikt.  Trek  alleen  aan  de  

stekker,  niet  aan  het  snoer.

Bij  onweer  dient  u  het  apparaat  uit  het  stopcontact  te  halen.  Overspanning  kan  het  apparaat  beschadigen.

Er  mogen  geen  open  vuurbronnen,  zoals  brandende  kaarsen,  op  het  apparaat  worden  geplaatst.
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Stel  het  apparaat  niet  bloot  aan  warmtebronnen  die  het  apparaat  naast  normaal  gebruik  verwarmen.

Schakel  bij  een  waarneembaar  defect  aan  het  apparaat,  geur-  of  rookontwikkeling,  

significante  storingen,  schade  aan  de  behuizing  het  apparaat  uit  en  neem  contact  op  met  de  

servicedienst.
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Kinderen  moeten  onder  toezicht  staan  om  ervoor  te  zorgen  dat  ze  niet  met  het  apparaat  
spelen.

Luister  niet  naar  muziek  of  de  radio  op  hoog  volume.  Dit  kan  leiden  tot  blijvende  
gehoorschade.

Beschadigde  apparaten  of  beschadigde  accessoires  mogen  niet  meer  gebruikt  worden.

Hierbij  verklaart  TechniSat  dat  het  radiosysteem  type  Nordmende  Transita  30  voldoet  aan  
Richtlijn  2014/53/EU.  De  volledige  tekst  van  de  EU-conformiteitsverklaring  is  beschikbaar  op  
het  volgende  internetadres:
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Het  is  verboden  om  wijzigingen  aan  het  apparaat  aan  te  brengen.

Dit  apparaat  is  niet  bedoeld  om  te  worden  gebruikt  door  personen  (waaronder  
kinderen)  met  beperkte  lichamelijke,  zintuiglijke  of  geestelijke  vermogens  of  gebrek  
aan  ervaring  en/of  kennis,  tenzij  ze  onder  toezicht  staan  van  een  persoon  die  verantwoordelijk  
is  voor  hun  veiligheid  of  er  een  van  hen  hebben  gekregen.  over  het  gebruik  van  het  apparaat.

TechniSat  is  niet  aansprakelijk  voor  productschade  door  invloeden  van  buitenaf,  slijtage  of  

onoordeelkundig  gebruik,  ongeautoriseerde  reparaties,  modificaties  of  ongevallen.

Elektronische  apparaten  horen  niet  thuis  bij  het  huisvuil,  maar  moeten  volgens  Richtlijn  
2002/96/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  27  januari  2003  betreffende  
afgedankte  elektrische  en  elektronische  apparatuur  op  de  juiste  manier  worden  afgevoerd.  
Lever  dit  apparaat  aan  het  einde  van  zijn  levensduur  in  bij  de  daarvoor  bestemde  openbare  
inzamelpunten.

3.5  Verwijdering

3.6  Juridische  mededelingen

NL

NL
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Julius-Saxler-Strasse  3

Als  u  het  apparaat  moet  opsturen,  gebruik  dan  alleen  het  volgende  adres:

TechniSat  Digital  GmbH Kennisgeving!

NORDMENDE  is  een  handelsmerk  van  Technicolor  of  gelieerde  bedrijven,  gebruikt  onder  licentie  van  TechniSat  

Digital  GmbH.

Dit  product  is  op  kwaliteit  getest  en  heeft  een  wettelijke  garantieperiode  van  24  maanden  vanaf  de  

aankoopdatum.  Bewaar  de  kassabon  als  aankoopbewijs.  Neem  voor  garantieclaims  contact  op  met  

de  verkoper  van  het  product.

www.technisat.de

Wijzigingen  en  drukfouten  voorbehouden.  Staat  02/19.

Uw  apparaat  is  voorzien  van  de  CE-markering  en  voldoet  aan  alle  vereiste  EU-normen.

TechniSat  Digital  GmbH  
Servicecentrum  

Nordstr.  4a  39418  

Stasfurt

D-54550  naar  beneden

Voor  vragen  en  informatie  of  als  er  een  probleem  is  met  dit  apparaat,  is  onze  technische  hotline:

Namen  van  de  genoemde  bedrijven,  instellingen  of  merken  zijn  handelsmerken  of  geregistreerde  handelsmerken  

van  hun  respectieve  eigenaars.

Transita  30  en  TechniSat  zijn  geregistreerde  handelsmerken  van:

Bereikbaar  ma  -  vr  8.00  -  18.00  uur  

op  tel.:  06592/712  1500.
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www.nordmende-ce.de/

Transcriptie  en  reproductie  alleen  met  toestemming  van  de  uitgever.  De  actuele  versie  van  de  handleiding  is  

beschikbaar  in  pdf-formaat  in  het  downloadgedeelte  van  de  Nordmende-homepage  op  https://www.norrdmende-

ce.de/.

3.7  Service-instructies

NL

NL
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>

Gebruik  een  geschikte,  goed  bereikbare  netaansluiting  en  vermijd  het  gebruik  van  meerdere  stopcontacten!

>

Als  u  het  apparaat  van  een  koude  naar  een  warme  omgeving  brengt,  kan  er  vocht  in  het  apparaat  

condenseren.  Wacht  in  dat  geval  ongeveer  een  uur  voordat  u  het  apparaat  gebruikt.
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Als  het  apparaat  langere  tijd  niet  wordt  gebruikt,  b.v.  B.  Trek  voor  het  begin  van  een  lange  reis  de  stekker  uit  
het  stopcontact  en  verwijder  de  batterijen.

Zorg  ervoor  dat  het  netsnoer  of  de  voedingsadapter  altijd  gemakkelijk  toegankelijk  is,  zodat  u  het  apparaat  

snel  kunt  loskoppelen!

Om  op  het  lichtnet  aan  te  sluiten,  steekt  u  de  netstekker  volledig  in  het  stopcontact.

De  locatie  mag  niet  in  ruimtes  met  een  hoge  luchtvochtigheid  zijn,  b.v.  keuken  of  sauna,  aangezien  

neerslag  door  condensatie  het  apparaat  kan  beschadigen.  Het  apparaat  is  bedoeld  voor  gebruik  in  

een  droge  omgeving  en  in  een  gematigd  klimaat  en  mag  niet  worden  blootgesteld  aan  druppel-  of  

spatwater.

>
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Plaats  geen  voorwerpen  op  het  apparaat.

Gevaar!:

Een  te  hoog  volume,  vooral  met  een  hoofdtelefoon,  kan  uw  gehoor  beschadigen.

Plaats  het  apparaat  op  een  stevige,  veilige  en  vlakke  ondergrond.  Zorg  voor  een  goede  ventilatie.

Trek  bij  storingen  of  rook  of  stank  uit  de  behuizing  direct  de  stekker  uit  het  stopcontact!

>

Plaats  het  apparaat  niet  op  zachte  oppervlakken  zoals  tapijten,  dekens  of  in  de  buurt  van  gordijnen  

en  wandkleden.  De  ventilatieopeningen  kunnen  worden  afgedekt.  Dit  kan  de  noodzakelijke  

luchtcirculatie  onderbreken.  Dit  kan  mogelijk  leiden  tot  brand  in  het  apparaat.

>

>

Leg  het  netsnoer  zo  neer  dat  niemand  erover  kan  struikelen.

Het  stopcontact  moet  zich  zo  dicht  mogelijk  bij  het  apparaat  bevinden.

>

Houd  er  rekening  mee  dat  de  voetjes  van  het  apparaat  gekleurde  vlekken  kunnen  achterlaten  op  bepaalde  
meubeloppervlakken. >

>

Plaats  het  apparaat  niet  in  de  buurt  van  warmtebronnen  zoals  radiatoren.  Vermijd  direct  zonlicht  en  plaatsen  

met  veel  stof.

Gebruik  bescherming  tussen  je  meubels  en  het  apparaat.

Houd  de  Transita  30  uit  de  buurt  van  apparaten  die  sterke  magnetische  velden  genereren.

>

>

>

>

>

Raak  de  stekker  niet  met  natte  handen  aan,  gevaar  voor  elektrische  schokken!

4  Het  apparaat  instellen

>

>

>
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Voor  stroomvoorziening  sluit  u  de  meegeleverde  power  pack  aan  op  de  ingang  DC-IN  (13)  aan  
de  achterkant  van  de  Transita  30.  Sluit  vervolgens  de  power  pack  aan  op  het  lichtnet.

Vervolgens  kunt  u  de  bedieningstaal  selecteren.  Gebruik  hiervoor  de  Tune/Select  -draaiknop  om  een  van  

de  beschikbare  talen  te  selecteren  en  bevestig  uw  keuze  door  op  de  Tune/Select  -draaiknop  te  drukken.  

Er  wordt  dan  voor  het  eerst  een  zenderzoekactie  uitgevoerd  via  DAB+.

Na  de  eerste  keer  aansluiten  op  het  stroomnet  verschijnt  "Nordmende"  op  het  display.

Controleer  voor  de  inbedrijfstelling  of  de  levering  compleet  is:

-
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De  radio  ontvangt  VHF  87,5-108  MHz  (analoog)  en  DAB+  Band  III  174-240  MHz  (digitaal)  frequenties.

>

U  kunt  maximaal  10  DAB+-  en  10  FM-zenders  opslaan.

Zorg  ervoor  dat  de  bedrijfsspanning  van  de  voeding  overeenkomt  met  de  plaatselijke  

netspanning  voordat  u  de  stekker  in  het  stopcontact  steekt.

De  Transita  30  bestaat  uit  een  DAB+/FM-ontvanger  met  de  volgende  functies:

Wekker  en  slaaptimerfunctie.
-

Bluetooth-weergave.

1x  Transita  30  

1x  voeding  1x  

gebruiksaanwijzing

Het  apparaat  heeft  een  tijd-  en  datumweergave.

-
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-

5  Beschrijving  van  de  Transita  30
5.3.1  Het  powerpack  aansluiten

5.3  De  Transita  30  bedrijfsklaar  maken

5.1  Leveringsomvang

5.2  De  bijzondere  kenmerken  van  de  Transita  30

NL

NL

Machine Translated by Google



NL

NL

>

Plaats  de  batterijen  (C-cellen)  met  inachtneming  van  de  polariteit  die  in  het  batterijvak  staat  vermeld.

Til  de  telescopische  antenne  op  en  schuif  hem  in  de  lengte  uit.
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Gehoorbeschadiging!

Steek  de  koptelefoonstekker  in  de  koptelefoonaansluiting  (14)  aan  de  achterkant  van  het  apparaat.  

Het  geluid  wordt  nu  uitsluitend  via  de  hoofdtelefoon  weergegeven,  de  luidspreker  is  gedempt.

Start  de  eerste  scan  bij  een  raam  in  de  richting  van  de  zendmast.

Vervang  zwakke  batterijen  tijdig.

Als  u  de  luidsprekers  weer  wilt  beluisteren,  koppelt  u  de  hoofdtelefoon  los  van  de  

hoofdtelefoonaansluiting  op  het  apparaat.

De  exacte  uitlijning  van  de  telescoopantenne  is  vaak  belangrijk,  vooral  in  de  randgebieden  van  

de  DAB+-ontvangst.  Op  internet  kun  je  b.v.  Zo  vindt  u  bijvoorbeeld  snel  de  locatie  van  de  dichtstbijzijnde  

zendmast  op  “www.dabplus.de” .

Sluit  het  deksel  van  het  batterijvak  weer.

Luister  niet  met  een  koptelefoon  naar  de  radio  op  een  hoog  volume.  Dit  kan  leiden  tot  blijvende  

gehoorschade.  Voordat  u  een  hoofdtelefoon  gebruikt,  zet  u  het  apparaatvolume  op  het  minimum.

Raak  de  telescopische  antenne  niet  aan  tijdens  het  afspelen  van  een  zender.  Dit  kan  leiden  tot  

ontvangstproblemen  en  geluidsonderbrekingen.

Open  het  batterijvak  (11)  aan  de  achterkant  van  het  apparaat  door  beide  lipjes  in  de  richting  van  

de  pijl  in  reliëf  te  drukken.  Verwijder  vervolgens  het  deksel.

5.3.2  Uitlijnen  van  de  telescopische  antenne  

Het  aantal  en  de  kwaliteit  van  de  te  ontvangen  zenders  is  afhankelijk  van  de  ontvangstomstandigheden  op  de  

installatieplaats.  Met  de  telescopische  antenne  kan  een  uitstekende  ontvangst  worden  bereikt.

Gebruik  alleen  een  koptelefoon  met  een  3,5  mm  jackplug.
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Bij  slecht  weer  kan  DAB+-ontvangst  slechts  in  beperkte  mate  mogelijk  zijn.

5.3.3  Batterijen  plaatsen

5.3.4  Gebruik  een  koptelefoon

>

>

>

>

>
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5.4  Algemene  apparaatfuncties

5.4.1  Schakel  het  apparaat  in

5.4.2  Schakel  het  apparaat  uit

>

Op  het  display  verschijnt  kort  de  melding  [Power  off] .  De  datum  en  tijd  worden  hier  niet  weergegeven.

Bij  batterijvoeding  wordt  het  apparaat  altijd  uitgeschakeld  door  op  de  Standby  -knop  te  drukken .

U  kunt  het  apparaat  in  de  stand-bymodus  zetten  door  kort  op  de  stand  -byknop  te  drukken.  Op  het  display  

verschijnt  kort  de  melding  [Standby] .  De  datum  en  tijd  worden  weergegeven  op  het  display.  U  kunt  de  helderheid  

van  het  display  in  de  stand-bymodus  wijzigen,  zoals  beschreven  onder  punt  9.2 .
Maak  eerst  de  Transita  30  klaar  voor  gebruik  zoals  beschreven  in  de  punten  5.3.1  en  5.3.4.

Om  een  goede  DAB+/FM  (UKW)-ontvangst  te  garanderen,  dient  u  de  telescoopantenne  volledig  uit  

te  trekken.  Let  ook  op  punt  5.3.2.

Bij  batterijgebruik  zijn  de  stand-bymodus  en  de  alarmfunctie  niet  beschikbaar.

Nadat  u  het  apparaat  voor  de  eerste  keer  hebt  ingeschakeld,  moet  u  eerst  de  [Taal]  instellen .  Gebruik  hiervoor  

de  Tune/Select  -draaiknop  om  een  van  de  beschikbare  talen  te  selecteren  en  bevestig  uw  keuze  door  op  de  

Tune/Select  -draaiknop  te  drukken.  Het  apparaat  voert  dan  automatisch  een  volledige  zoekopdracht  uit  in  de  DAB-

modus.  Tijdens  het  zoeken  toont  de  display-informatie  de  voortgang  en  het  aantal  gevonden  digitale  radiozenders.  

Nadat  het  zoeken  naar  zenders  is  voltooid,  wordt  het  eerste  DAB+-programma  afgespeeld.

>

Schakel  de  Transita  30  in  door  op  de  stand  -byknop  (4)  aan  de  bovenzijde  van  het  apparaat  te  drukken.

Bij  netvoeding:

>
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In  batterijmodus:

>

>
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[Status]  (apparaatnaam),  [Tijd]  en  [Datum].Frequentie,

>

"*"
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In  FM/VHF-modus  (geselecteerde  functie  wordt  aangegeven  met  een

>

station  naam,

advertenties  weergeven,

zendernaam  of  frequentie),  [Audio-informatie],  [Tijd]  en  [Datum].

"*"

gemarkeerd):  

[Radiotekst]  (indien  uitgezonden),  [Programmatype]  (PTY),  [Ps]  (Programmaservicenaam  of

In  de  DAB+  -modus  (geselecteerde  functie  wordt  aangegeven  met  een

[Scrollende  tekst]  (scrollende  tekst  met  aanvullende  informatie  die  omroepen  kunnen  verstrekken),  

[signaalsterkte],  [programmatype],  [ensemble],  [frequentie],  [signaalkwaliteit],  [bitsnelheid  en  codec],  

[tijd]  en  [ Datum].

Afhankelijk  van  de  geselecteerde  functie  of  optie  wordt  de  volgende  informatie  op  het  display  weergegeven :

menu  naam

volume

gemarkeerd):

In  Bluetooth-modus  (geselecteerde  functie  is  gemarkeerd  met  een  "*" ):

Druk  meermaals  kort  op  de  Menu/Info-knop.  U  heeft  de  keuze  om  de  volgende  informatie  weer  te  geven:

>

menu  opties,
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Met  de  Mode  -  knop  (5)  kan  worden  geschakeld  tussen  DAB+  (digitale  radio),  FM  (VHF)  en  Bluetooth .

Pas  het  volume  aan  door  aan  de  knop  Volume/Sluimer/Slaap  (8)  te  draaien .  Het  ingestelde  volume  wordt  in  

het  display  weergegeven  door  middel  van  een  staafdiagram.  Let  ook  op  punt  5.3.4  voor  gebruik  met  aangesloten  

hoofdtelefoon.

5.4.6  Displays  oproepen5.4.3  Schakelen  tussen  DAB+/FM/Bluetooth-modus

5.4.4  Volume  aanpassen

5.4.5  Weergave

NL

NL
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7.2  DAB+  (digitale  radio)  ontvangst

7.3  Voer  een  volledige  scan  uit

7.1  Wat  is  DAB+

7  De  DAB+  (Digitale  Radio)  functie6  menubediening

DAB+  is  een  nieuw  digitaal  formaat  waarmee  u  kristalhelder  geluid  zonder  ruis  kunt  horen.  In  tegenstelling  

tot  conventionele  analoge  radiozenders,  zendt  DAB+  meerdere  zenders  uit  op  één  en  dezelfde  frequentie.  Dit  

wordt  een  ensemble  of  multiplex  genoemd.  Een  ensemble  bestaat  uit  het  radiostation  en  meerdere  

dienstonderdelen  of  datadiensten.  info  b.v.  B.  op  www.dabplus.de  of  www.dabplus.ch.

>Instellingen  worden  alleen  opgeslagen  door  op  de  Tune/Select  -knop  te  drukken.  Als  in  plaats  

daarvan  op  de  Menu/Info  -  knop  wordt  gedrukt,  worden  de  instellingen  niet  geaccepteerd  en  

opgeslagen  (de  Menu/Info  -knop  werkt  hier  als  een  "terug"-knop).

Het  menu  is  onderverdeeld  in  submenu's  en  bevat  verschillende  menu-items  of  functies  die  kunnen  worden  

geactiveerd,  afhankelijk  van  het  modustype.  Om  het  menu  te  openen,  houdt  u  gewoon  de  knop  Menu/Info  
ingedrukt.  Om  naar  submenu's  te  schakelen,  draait  u  eerst  aan  de  Tune/Select  -knop  om  een  submenu  weer  

te  geven  en  drukt  u  vervolgens  op  de  Tune/Select  -knop  om  het  submenu  weer  te  geven.  Een  asterisk  (*)  
markeert  de  huidige  selectie.
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Sluit  het  menu:  Druk  meermaals  op  de  Menu/Info-  knop  (afhankelijk  van  welk  submenu

Wanneer  het  zoeken  is  voltooid,  wordt  het  eerste  station  in  alfanumerieke  volgorde  afgespeeld.

Bij  de  eerste  start  van  DAB+  wordt  een  volledige  zenderzoekactie  uitgevoerd.

Sommige  tekstweergaven  (bijv.  menu-items,  zenderinformatie)  kunnen  te  lang  zijn  om  op  het  

display  te  worden  weergegeven.  Deze  worden  dan  na  korte  tijd  als  scrollende  tekst  weergegeven.

waar  u  bent)  totdat  het  huidige  radioprogramma  weer  wordt  weergegeven.

Functies  en  knoppen  die  moeten  worden  ingedrukt,  worden  in  deze  handleiding  vetgedrukt  
weergegeven .  Geeft  indicaties  weer  tussen  [vierkante  haken].

Menunavigatie  gebeurt  met  de  Menu/Info  -knoppen  (6)  en  de  Tune/Select  -knop  (3).

Druk  op  de  Mode  -  knop  (5)  totdat  [DAB]  op  het  display  verschijnt.

pagina  28

De  automatische  zoekfunctie  compleet  zoeken  scant  alle  DAB+  Band  III-zenders  en  vindt  zo  alle  

zenders  die  in  het  ontvangstgebied  worden  uitgezonden.

Het  menu  brengt  u  naar  alle  functies  en  instellingen  van  de  Transita  30.

NL

NL
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7.4  Zender  selecteren

7.6  Roep  DAB+  zenders  op  van  een  voorkeurzender

7.5  Sla  DAB+  zenders  op  een  geheugenlocatie  op

Als  er  geen  zender  is  opgeslagen  op  de  geselecteerde  programmapositie,  verschijnt  [(leeg)]  in  het  

display.

Selecteer  eerst  de  gewenste  zender  (zie  punt  7.4).

Als  er  geen  zender  wordt  gevonden,  controleer  dan  de  telescopische  antenne  en  verander  de  

installatieplaats  indien  nodig  (punt  5.3.2).

>

>
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>
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Om  deze  zender  op  een  geheugenlocatie  op  te  slaan,  houdt  u  de  Preset  -knop  (9)  ingedrukt  tijdens  het  

afspelen .  Kies  vervolgens  met  de  Tune/Select  -draaiknop  een  zendergeheugen  [Favorietengeheugen.  

1...10].  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  op  te  slaan.
>

In  het  favorietengeheugen  kunnen  maximaal  10  zenders  in  het  DAB+  bereik  worden  opgeslagen.

Om  een  zender  op  te  roepen  die  u  eerder  in  het  favorietengeheugen  heeft  opgeslagen,  drukt  u  

kort  op  de  Preset  -  toets  en  selecteert  u  een  zendergeheugen  (1...10)  met  de  Tune/Select  

-draaiknop.  Druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  zender  af  te  spelen.

[Zoeken...]  verschijnt  op  het  display .

>

Om  een  volledige  zoekopdracht  uit  te  voeren,  opent  u  het  menu  door  de  Menu/Info  -knop  ingedrukt  te  

houden  en  gebruikt  u  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Volledig  zoeken]  te  selecteren .  Druk  

op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

Tijdens  het  zoeken  worden  een  voortgangsbalk  en  het  aantal  gevonden  zenders  weergegeven.

Draai  de  Tune/Select  -draaiknop  naar  rechts  of  links  om  een  DAB+-zender  te  selecteren.  De  zender  wordt  

na  korte  tijd  afgestemd  en  afgespeeld.

Wanneer  het  zoeken  is  voltooid,  wordt  het  eerste  station  in  alfanumerieke  volgorde  afgespeeld.

Herhaal  dit  proces  om  andere  zenders  op  te  slaan.>

>
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7.9  Handmatig  instellen

7.8  Signaalsterkte

7.7  Overschrijven/wissen  van  een  opgeslagen  programmalocatie

>

>

Sla  gewoon  een  nieuwe  zender  op  een  favoriete  geheugenplaats  op  zoals  

beschreven.

Bij  het  oproepen  van  de  fabrieksinstellingen  worden  alle  geheugenplaatsen  gewist.
Open  het  menu  door  de  Menu/Info-  knop  ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -knop  

om  het  menu-item  [Manual  tuning]  te  selecteren .  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

Druk  herhaaldelijk  kort  op  de  Menu/Info  -knop  tot  de  signaalsterktebalk  op  het  display  verschijnt.
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Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  een  kanaal  te  kiezen  (5A  tot  13F).  De  signaalsterkte  wordt  nu  

weergegeven  op  het  display.  Als  op  een  kanaal  een  DAB+-zender  wordt  ontvangen,  wordt  de  ensemblenaam  

van  de  zender  weergegeven.  De  antenne  kan  nu  worden  uitgelijnd  voor  maximale  signaalsterkte.

Dit  menupunt  wordt  gebruikt  om  de  ontvangstkanalen  te  controleren  en  kan  worden  gebruikt  om  de  antenne  

uit  te  lijnen.  Nieuwe  zenders  worden  in  de  zenderlijst  opgeslagen.

>

Zenders  met  een  signaalsterkte  onder  de  vereiste  minimale  signaalsterkte  (gemarkeerd)  zenden  

geen  adequaat  signaal  uit.  Richt  indien  nodig  de  telescoopantenne  uit  zoals  beschreven  in  punt  5.3.2.

Zenders  met  een  signaalsterkte  onder  de  vereiste  minimale  signaalsterkte  (gemarkeerd)  zenden  

geen  adequaat  signaal  uit.  Richt  indien  nodig  de  telescoopantenne  uit  zoals  beschreven  in  punt  5.3.2.

>
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8  FM  (VHF)  werking

7.10  Volumeregeling  (DRC)

8.1  FM-radio  inschakelen

7.11  Wis  inactieve  zenders
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Dit  menu-item  wordt  gebruikt  om  oude  zenders  die  niet  meer  ontvangen  kunnen  worden  uit  de  zenderlijst  te  
verwijderen.

DRC  hoog  -

Bevestig  door  op  de  Tune/Select  -knop  te  drukken.

Bij  RDS-zenders  verschijnt  de  zendernaam.

Open  het  menu  door  de  Menu/Info  -knop  ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  

menu-item  [Delete  inactive  stations]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

Druk  op  de  Mode  -  knop  (5)  totdat  [FM]  op  het  display  wordt  weergegeven.

DRC  diep  -

Om  de  ontvangst  te  verbeteren,  richt  u  de  telescopische  antenne  (punt  5.3.2).

>

Het  menu-item  Volumeregeling  wordt  gebruikt  om  de  compressieverhouding  in  te  stellen,  die  

dynamische  fluctuaties  en  de  bijbehorende  volumevariaties  compenseert.  Open  het  menu  door  de  Menu/Info-  knop  

ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Volume-aanpassing]  te  

selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

Als  u  al  op  een  zender  hebt  afgestemd  of  deze  hebt  opgeslagen,  speelt  de  radio  de  laatst  afgestemde  

zender  af.

DRC  uit  -

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  de  compressieverhouding  te  kiezen:

U  krijgt  de  vraag  [Verwijderen?]  of  de  inactieve  zenders  moeten  worden  verwijderd.

Bij  de  eerste  keer  inschakelen  staat  de  frequentie  op  87,5  MHz.

>

Hoge  compressie  Lage  

compressie  Compressie  

uit.
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Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  [Ja]  te  selecteren  en  bevestig  door  op  de  Tune/Select  -knop  te  

drukken.

>

>

>

>
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8.2  FM  (VHF)-ontvangst  met  RDS-informatie  RDS  is  een  

methode  om  aanvullende  informatie  via  FM-zenders  te  verzenden.

8.5  Zoekloop  instellen  In  dit  

menupunt  kan  de  gevoeligheid  van  de  zoekloop  worden  ingesteld.

8.3  Automatisch  zoeken  naar  zenders

8.4  Handmatig  zoeken  naar  zenders

Omroepen  met  RDS  zenden  b.v.  B.  hun  kanaalnaam  of  het  programmatype.  Dit  wordt  weergegeven  in  het  display.  

Het  apparaat  kan  de  RDS-informatie  RT  (radiotekst),  PS  (zendernaam),  PTY  (programmatype)  weergeven.

Open  het  menu  door  de  Menu/Info  -knop  ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  

om  het  menu-item  [Search  tuning]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

Selecteer  of  het  zoeken  alleen  moet  stoppen  voor  sterke  zenders  [Alleen  sterke  zenders]  of  voor  alle  

zenders  (ook  zwakke)  [Alle  zenders].

Het  display  toont  de  frequentie  in  stappen  van  0,05  MHz.

Als  er  een  FM-zender  met  een  voldoende  sterk  signaal  wordt  gevonden,  stopt  het  zoeken  en  wordt  

de  zender  afgespeeld.  Als  een  RDS-zender  wordt  ontvangen,  verschijnt  de  zendernaam  en  

eventueel  de  radiotekst.

> Druk  op  de  scanknop  ( 10)  om  automatisch  naar  het  volgende  station  met  voldoende  signaal  te  zoeken.

> Draai  aan  de  Tune/Select  -knop  om  de  gewenste  zender  of  frequentie  in  te  stellen.

Gebruik  de  handmatige  zenderzoekfunctie  om  af  te  stemmen  op  zwakkere  zenders.

>

Bij  de  instelling  Alle  zenders  stopt  het  automatisch  zoeken  bij  elke  beschikbare  zender.  Hierdoor  kunnen  

zwakke  zenders  met  ruis  worden  afgespeeld.  Bij  de  eerste  inbedrijfstelling  en  nadat  de  fabrieksinstellingen  

zijn  uitgevoerd,  is  het  menupunt  [Alle  zenders]  vooraf  ingesteld.
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8.6  8.6  Audio-instelling

8.7  FM-zenders  opslaan  op  een  geheugenplaats

8.8  FM-zenders  ophalen  uit  een  preset

8.9  Overschrijven/wissen  van  een  opgeslagen  programmalocatie

Herhaal  dit  proces  om  andere  zenders  op  te  slaan.

>

>

Om  een  zender  op  te  roepen  die  u  eerder  in  het  favorietengeheugen  heeft  opgeslagen,  drukt  u  kort  

op  de  Preset  -  toets  en  selecteert  u  een  zendergeheugen  (1...10)  met  de  Tune/Select  -draaiknop.  Druk  

op  de  Tune/Select  -knop  om  de  zender  af  te  spelen.
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>

Sla  gewoon  een  nieuwe  zender  op  de  betreffende  geheugenplaats  op,  zoals  beschreven.

In  het  programmageheugen  kunnen  maximaal  10  zenders  in  het  FM/VHF-bereik  worden  opgeslagen.

>

Stel  eerst  de  gewenste  zenderfrequentie  in.

>

Bij  het  oproepen  van  de  fabrieksinstellingen  worden  alle  geheugenplaatsen  gewist.

Bevestig  door  op  de  Tune/Select  -knop  te  drukken.

Als  u  geen  zender  op  de  geselecteerde  programmapositie  heeft  opgeslagen,  verschijnt  [(leeg)]  in  het  

display.

>

Gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  om  de  invoer  [Stereo  mogelijk]  of  [Alleen  mono]  te  selecteren  om  

in  stereo  of  alleen  in  monogeluid  bij  zwakke  FM-ontvangst  af  te  spelen.

>
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Om  deze  zender  op  een  geheugenlocatie  op  te  slaan,  houdt  u  de  Preset  -knop  (9)  ingedrukt  tijdens  het  afspelen .  

Kies  vervolgens  met  de  Tune/Select  -draaiknop  een  zendergeheugen  [Favorietengeheugen.  1...10].  Druk  op  

de  Tune/Select  -encoder  om  op  te  slaan.

Open  het  menu  door  de  Menu/Info  -knop  ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-

item  [Audio-instellingen]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

>
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9.1  Schakel  de  Bluetooth-werking  in

9.2  Extern  apparaat  koppelen
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Afhankelijk  van  het  Bluetooth-protocol  van  uw  externe  apparaat,  kunt  u  het  afspelen  van  muziek  regelen  met  de  

Tune/Select  -draaiknop  van  de  Transita  30 .  Draai  de  controller  naar  rechts  om  naar  het  volgende  nummer  te  gaan.  

Draai  naar  links  om  het  huidige  nummer  opnieuw  af  te  spelen  of  ga  naar  het  vorige  nummer.  Druk  op  de  scanknop  

om  het  afspelen  te  pauzeren/af  te  spelen .

Hoe  u  de  Bluetooth-functie  op  uw  externe  apparaat  kunt  activeren  en  hoe  u  kunt  zoeken,  leest  u  in  de  

gebruiksaanwijzing  van  uw  externe  apparaat.

Als  het  koppelingsproces  met  succes  is  voltooid,  klinkt  er  een  bevestigingstoon  uit  de  luidspreker  van  de  

Transita  30  en  verschijnt  [Connected]  op  het  display.

Het  item  Transita  30  zou  nu  moeten  verschijnen  in  de  lijst  met  Bluetooth-apparaten  die  op  uw  externe  

apparaat  zijn  gevonden .  Tik  erop  om  het  koppelingsproces  te  voltooien.

Mogelijk  moet  u  eerst  de  Bluetooth-functie  op  uw  externe  apparaat  activeren.

Start  de  Bluetooth-modus  zoals  beschreven  in  punt  9.1.

In  de  Bluetooth-modus  kunt  u  muziek  van  een  aangesloten  smartphone  of  tablet  afspelen  via  de  Transita  30-

luidsprekers.  Hiervoor  moeten  beide  apparaten  eerst  met  elkaar  worden  "gekoppeld".

>

Als  het  koppelingsproces  wordt  afgebroken  of  als  op  het  display  "Pairing  mode"  niet  wordt  weergegeven,  houdt  u  

de  scanknop  ingedrukt  tot  "Pairing  mode"  op  het  display  verschijnt.  Een  gekoppeld  apparaat  kan  op  deze  manier  

ook  worden  ontkoppeld.

>

[Bluetooth]  verschijnt  op  het  scherm .

Om  een  extern  apparaat  aan  te  sluiten,  b.v.  B.  om  een  smartphone  of  tablet  met  de  Transita  30  te  koppelen,  gaat  u  als  volgt  

te  werk:

>

[Bluetooth]  en  [Koppelingsmodus...]  verschijnen  op  het  display .

Schakel  over  naar  de  Bluetooth-modus  door  op  de  MODE  -knop  te  drukken.
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Start  nu  het  zoeken  naar  Bluetooth-apparaten  in  de  buurt  op  uw  externe  apparaat.

>

Als  er  al  een  extern  apparaat  is  gekoppeld  en  binnen  bereik  is,  wordt  de  verbinding  automatisch  tot  

stand  gebracht.  Afhankelijk  van  het  aangesloten  apparaat  kan  het  afspelen  van  muziek  automatisch  starten.

Bij  de  eerste  keer  inschakelen  moet  eerst  een  extern  apparaat  (smartphone/tablet)  worden  gekoppeld.

>

Tijdens  het  koppelingsproces  moeten  beide  apparaten  zich  binnen  10  cm  van  elkaar  bevinden.

9Bluetooth

>

NL

NL
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10  slaaptimers

11  Systeeminstellingen

>

9.3  Ontkoppelen  Om  een  actieve  

koppeling  te  ontkoppelen,  houdt  u  de  Scan-knop  ingedrukt.  Merk  op  dat  het  te  ontkoppelen  apparaat  verbonden  

moet  zijn  met  de  Transita30  als  u  het  wilt  ontkoppelen.

De  Transita  30  heeft  2  wektimers.

>

Open  het  menu  door  de  Menu/Info-  knop  ingedrukt  te  houden  en  gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  

menu-item  [System]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .
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De  slaaptimer  wordt  onmiddellijk  geactiveerd.  In  de  rechterbovenhoek  van  het  display  verschijnt  een  "S"  

met  de  resterende  tijd  tot  het  uitschakelen.

Kies  een  tijd  waarna  de  Transita  30  moet  uitschakelen  door  herhaaldelijk  op  de  Volume/Snooze/Sleep  
-draaiknop  (8)  te  drukken.  U  kunt  kiezen  tussen  Uit,  10,  15,  30,  45  en  60  minuten.

U  kunt  dan  een  nieuw  apparaat  koppelen  zoals  beschreven  onder  punt  9.2.

Bij  alle  hieronder  beschreven  functies  wordt  ervan  uitgegaan  dat  het  submenu  Systeem  al  geopend  is.

U  kunt  ook  de  afspeelknoppen  van  de  muziekapp  op  uw  externe  apparaat  gebruiken.

De  alarmfunctie  is  alleen  beschikbaar  bij  netvoeding.  Open  

het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

>

Met  de  slaaptimer  schakelt  de  Transita  30  na  de  ingestelde  tijd  automatisch  naar  stand  -by  (netvoeding)  of  uit  

(batterijvoeding).
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Als  u  een  actieve  slaaptimer  weer  wilt  deactiveren,  drukt  u  herhaaldelijk  op  de  knop  Volume/Snooze/

Sleep  totdat  [Off]  op  het  display  verschijnt.

Ga  als  volgt  te  werk  om  het  submenu  Systeem  op  te  roepen :

>

Gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  om  het  menu-item  [Wekker]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  

-encoder  om  te  bevestigen .

Alle  instellingen  die  onder  dit  punt  worden  uitgelegd,  gelden  zowel  voor  DAB+  als  voor  FM-  en  Bluetooth-

gebruik.

>

NL

NL
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duur  >

tijd  >

volume  >

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  een  van  de  alarmtijdgeheugens  Alarm  1  of  Alarm  2  te  
selecteren  en  druk  vervolgens  op  de  Tune/Select  -knop.

In  de  standby-modus  verschijnt  naast  de  tijd  en  datum  nu  ook  een  belsymbool  van  het  
actieve  alarm.

Als  u  eenmalig  heeft  gekozen ,  moet  u  daarna  de  datum  invullen.

De  tijd  kan  handmatig,  via  DAB  of  FM  worden  bijgewerkt.  Meer  informatie  hierover  onder  
punt  11.2.

Alarminstellingen:
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>

Onlangs  beluisterd  of  een  programma  waar  u  in  zit

Ga  dan  achtereenvolgens  door  elk  punt.  Bevestig  elke  invoer  door  op  de  Tune/Select  -  
knop  te  drukken.  Hij  springt  dan  automatisch  naar  de  volgende  instelling.  U  kunt  de  
respectieve  waarden  of  opties  wijzigen  door  aan  de  Tune/Select  -knop  te  draaien.

programma  >

herhaal  >

Selecteer  het  volume  waarop  u  gewekt  wilt  
worden.

Om  de  wekker  met  de  door  u  gemaakte  instellingen  op  te  slaan,  drukt  u  nog  een  
laatste  keer  op  de  Tune/Select  -draaiknop.  [Alarm  opgeslagen]  verschijnt .

15,  30,  45,  60,  90,  120  minuten,  hier  wordt  
de  duur  van  de  wektimer  ingesteld.

Selecteer  de  bron  waarmee  u  wakker  wilt  
worden.  Zoemer,  DAB,  FM  kan  worden  geselecteerd .

bron  DAB+  of  FM)
opgeslagen  favorieten  geheugen  (alleen  met

Stel  de  tijd  in  waarop  u  gewekt  wilt  worden.

U  kunt  de  wekfunctie  pas  bedienen  als  de  juiste  tijd  is  ingesteld.  Afhankelijk  van  de  
configuratie  gebeurt  dit  automatisch  of  moet  dit  handmatig  worden  ingesteld.

>

om  de  wektimer  te  activeren  of  deactiveren.Wekker  >  Uit/Aan  >

bron  >

Dagelijks,  eenmalig,  weekend  (za+zo),  werkdagen  
(ma  t/m  vr).

11.1.1  Alarmtijd  instellen

>
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Druk  op  de  Standby-  knop  (4)  om  de  wekker  uit  te  schakelen.

Druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  instelling  te  accepteren .

Open  het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

De  volgende  cijfers  (minuten)  van  de  tijd  knipperen  dan  en  kunnen  ook  gewijzigd  worden  zoals  hierboven  

beschreven.

Ga  te  werk  zoals  hierboven  beschreven  om  de  datum  in  te  stellen.

>

>

>

>

>

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Set  time/date]  te  selecteren.

Druk  op  de  knop  Volume/Snooze/Sleep  (8)  om  de  sluimerfunctie  in  te  schakelen.

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Time]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  

om  te  bevestigen .

11.2.2  Tijdupdate  In  dit  submenu  

kunt  u  aangeven  of  de  tijdupdate  automatisch  moet  plaatsvinden  via  DAB+  of  FM  (UKW)  of  dat  u  deze  handmatig  

wilt  invoeren  (punt  11.2.1).  Open  het  submenu  [Systeem]  >  [Klok]  zoals  eerder  beschreven.

De  eerste  cijfers  (uren)  van  de  tijd  knipperen  en  kunnen  worden  gewijzigd  met  de  Tune/Select  -  

knop.

>

>

>

>

Open  het  submenu  [Systeem]  >  [Klok]  zoals  eerder  beschreven.

Nadat  alle  instellingen  zijn  uitgevoerd  en  de  Tune/Select  -draaiknop  voor  de  laatste  keer  is  

ingedrukt ,  verschijnt  [Time  saved]  op  het  display.

>

Druk  na  elke  extra  instelling  op  de  Tune/Select  -knop  om  naar  de  volgende  instelling  te  gaan.
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Of:

>

Als  u  de  wekker  helemaal  wilt  uitschakelen,  selecteert  u  [Wekker  >  Uit]  in  de  wekkerinstellingenwizard  

voor  de  betreffende  wekker.

Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

11.2.1  Tijd/datum  handmatig  instellen  Afhankelijk  

van  de  tijdupdate-instelling  (punt  11.2.2)  moet  u  de  tijd  en  datum  handmatig  instellen.

11.1.2  Wekker  uitschakelen  na  alarm

11.2  Tijd-  en  datuminstellingen

>

>
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Open  het  submenu  [Systeem]  >  [Klok]  zoals  eerder  beschreven.

Stel  de  datumnotatie  in  het  submenu  in .  u  kunt  het  formaat  specificeren  voor  het  weergeven  van  de  datum.

Druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  instelling  te  accepteren .

>

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  de  volgende  opties  te  selecteren:

Open  het  submenu  [Systeem]  >  [Klok]  zoals  eerder  beschreven.

>

[MM-DD-JJJJ]  (maand,  dag,  jaar)

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Set  12/24  hours]  te  selecteren.

[stel  12  uur  in]

Gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  om  het  menu-item  [Time  update]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  

-encoder  om  te  bevestigen .

[Update  van  DAB]  (Alleen  updaten  via  DAB+)
Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Set  date  format]  te  selecteren .

>

>

[Geen  update]  (tijd/datum  moet  handmatig  worden  ingevoerd,  zie  punt  11.2.1.)

>

>

In  het  submenu  12/24  uur  instellen  kunt  u  het  12-  of  24-uurs  formaat  activeren .

[dd-mm-jjjj]  (dag,  maand,  jaar)

U  kunt  de  helderheid  van  het  display  aanpassen  voor  zowel  gebruik  als  stand-by  (alleen  beschikbaar  als  de  radio  

is  aangesloten  op  het  lichtnet).  Open  het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

[stel  24  uur  in]

Druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  instelling  te  accepteren .

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  de  volgende  opties  te  selecteren:>

Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

>

[Alle  bronnen]  (Update  via  DAB+  en  FM) >
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[Update  van  FM]  (Alleen  updaten  via  FM)

Druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  instelling  te  accepteren .

Druk  op  de  Tune/Select  -encoder  om  te  bevestigen .

>

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  de  volgende  opties  te  selecteren:
Gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  om  het  menu-item  [Lighting]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  

-encoder  om  te  bevestigen .

11.2.3  Tijdformaat  instellen

11.3  Helderheid  weergeven

11.2.4  Datumformaat  instellen

>

>

>
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[Bediening]  regelt  de  helderheid  in  de  normale,  ingeschakelde  toestand.  Hier  kunt  u  kiezen  tussen  

de  helderheidsniveaus  [High],  [Medium]  en  [Low] .  Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  een  

helderheidsniveau  te  selecteren  en  druk  op  de  Tune/Select-knop  om  op  te  slaan .  De  instelling  geldt  

zowel  voor  netvoeding  als  voor  batterijvoeding.

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  een  van  de  beschikbare  talen  te  selecteren  en  bevestig  uw  keuze  

door  op  de  Tune/Select  -  knop  te  drukken.

> Open  het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Language]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  

-encoder  om  te  bevestigen .

[Standby]  regelt  de  helderheid  in  de  stand-bymodus  (alleen  relevant  als  de  radio  op  het  lichtnet  is  

aangesloten).  Hier  kunt  u  kiezen  tussen  de  helderheidsniveaus  [High],  [Medium]  en  [Low] .  Gebruik  de  

Tune/Select  -knop  om  een  helderheidsniveau  te  selecteren  en  druk  op  de  Tune/Select-knop  om  op  te  

slaan .

>

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  [Yes]  te  selecteren  en  druk  op  de  Tune/Select  -knop  om  de  

fabrieksinstellingen  te  herstellen .

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  de  volgende  opties  te  selecteren:

>

Gebruik  de  Tune/Select  -knop  om  het  menu-item  [Fabrieksinstelling]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/

Select  -encoder  om  te  bevestigen .

11.5  Fabrieksinstelling  Als  u  

de  locatie  van  het  apparaat  verandert,  b.v.  Als  u  bijvoorbeeld  verhuist,  is  het  mogelijk  dat  de  opgeslagen  

zenders  niet  meer  beschikbaar  zijn.  In  dit  geval  kunt  u  door  het  resetten  naar  de  fabrieksinstellingen  alle  

opgeslagen  zenders  wissen  en  vervolgens  een  nieuwe  zenderzoekopdracht  starten.

>
Alleen  de  instellingen  Operation  en  Auto  dim  zijn  relevant  voor  werking  op  batterijen .  De  stand-

bymodus  (na  het  uitschakelen  worden  datum  en  tijd  in  het  display  weergegeven)  is  alleen  beschikbaar  als  

het  apparaat  op  het  lichtnet  is  aangesloten.

Open  het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

[Auto  Dim]  dimt  het  display  automatisch  (als  de  optie  [On]  is  geselecteerd)  na  10  seconden  

zonder  bediening  van  de  radio,  naar  de  helderheidswaarde  Laag.  Als  de  optie  [Uit]  is  geselecteerd,  

licht  het  display  continu  op  met  de  helderheid  die  is  geselecteerd  onder  de  functie  [Bediening] .  Druk  

op  de  Tune/Select  encoder  om  een  instelling  op  te  slaan.

11.4  Taal>

>
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12  schoon
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Het  apparaat  voert  dan  automatisch  een  volledige  zoekopdracht  uit  in  de  DAB-modus.  Tijdens  het  zoeken  

toont  de  display-informatie  de  voortgang  en  het  aantal  gevonden  digitale  radiozenders.  Nadat  het  zoeken  naar  

zenders  is  voltooid,  wordt  het  eerste  DAB+-programma  afgespeeld.

Onder  SW-versie  kunt  u  de  momenteel  geïnstalleerde  SW-versie  opvragen.
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Gebruik  hiervoor  de  Tune/Select  -draaiknop  om  een  van  de  beschikbare  talen  te  selecteren  en  bevestig  

uw  keuze  door  op  de  Tune/Select  -draaiknop  te  drukken.

Gebruik  geen  schuursponzen,  schuurpoeder  of  oplosmiddelen  zoals  alcohol  of  benzine.

> Open  het  submenu  [System]  zoals  beschreven  onder  punt  11.

>

Reinig  het  display  alleen  met  een  zachte  katoenen  doek.  Gebruik  indien  nodig  een  katoenen  doek  met  kleine  

hoeveelheden  niet-alkalisch,  verdund  zeepwater  op  water-  of  alcoholbasis.

Alle  eerder  opgeslagen  zenders  en  instellingen  worden  gewist.  Het  apparaat  bevindt  zich  nu  in  de  

leveringstoestand.

Wrijf  zachtjes  over  het  oppervlak  met  de  katoenen  doek.

>

Reinig  de  behuizing  met  een  zachte  doek  die  is  bevochtigd  met  water.  Gebruik  geen  alcohol,  verdunners  

enz.;  ze  kunnen  het  oppervlak  van  het  apparaat  beschadigen.

Gebruik  de  volgende  stoffen  niet:  zout  water,  insecticiden,  chloor  of  zure  oplosmiddelen  (ammoniak).

Gebruik  de  Tune/Select  -draaiknop  om  het  menu-item  [SW  Version]  te  selecteren.  Druk  op  de  Tune/Select  

-encoder  om  te  bevestigen .

[Restart...]  verschijnt  op  het  display  en  het  apparaat  start  met  de  taalkeuze  [Language].

> De  huidige  SW-versie  wordt  weergegeven.

Trek  voor  het  reinigen  de  stekker  uit  het  stopcontact  en  schakel  het  apparaat  uit!

11.6  SW-versie
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Als  het  apparaat  niet  werkt  zoals  bedoeld,  gebruik  dan  de  onderstaande  tabel  om  dit  te  controleren.

Er  is  geen  geluid  te  horen.

Het  beeldscherm  gaat  niet  aan.

in  bedrijf  max.:  6  W

Overschrijd  het  maximale  bereik  van  10  meter  via  Bluetooth  niet.

energieverbruik

Koppel  het  apparaat  los  van  het  stroomnet/verwijder  

de  batterijen  kort  en  voorzie  het  apparaat  weer  van  stroom.

DAB/DAB+,  FM,  Bluetooth

2  x  2W  RMSAudio-uitgangsvermogen

DC  5,9  V/1  A  via  de  meegeleverde  voeding  

VHF:  87,5-108  MHz  DAB/DAB+:  Band  III  

174-240  MHz  Bluetooth  (V4.1):  2,402-2,480  

GHz  Zendvermogen:  Klasse  2/max.  +4dBm  

HFPV1.5,  A2DPV1.2,  AVRCPV1.4,  GAVDP1.2,  

AVDTP1.2,  SPP1.2,  AVCTP1.3.

Toestel  kan  niet  worden  bediend.
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Slechte  Bluetooth-verbinding  en

DAB+/FM-ontvangst  is  slecht.

opvang  paden

frequenties
Toestel  kan  niet  worden  ingeschakeld.

Het  volume  hoger  zetten.

Stand-by:  <0,6  W

Als  u  de  storing  ook  na  de  beschreven  controles  niet  kunt  verhelpen,  neem  dan  contact  op  met  de  technische  
hotline.

870  g  (zonder  batterijen)

Mogelijke  oorzaak/oplossing  

Het  apparaat  wordt  niet  van  stroom  voorzien.  Sluit  de  

voedingsadapter  goed  aan  op  het  stopcontact  en  op  het  apparaat.

Strek  de  antenne  volledig  uit.  Verander  de  positie  van  
de  antenne  of  de  Transita  30.

Gewicht

Afmetingen  (BxHxD)  mm 218x131x106

Plaats  nieuwe  batterijen.

Bluetooth-profielen

stroomvoorziening

Koppel  het  apparaat  los  van  het  stroomnet/verwijder  

de  batterijen  kort  en  voorzie  het  apparaat  weer  van  stroom.
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uitvallers

13  Elimineer  fouten 14  Specificaties
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model  identificatie

AC-ingangsfrequentie

ingangsspanning

TechniSat  Digital  GmbH  
Julius-Saxler-Str.  3  D-54550  

Daun/Eifel
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Wisselstroom  100-240V

uitgangsstroom

uitgangsspanning

OBL-0591000E

1.0A

Fabrikant

uitgangsvermogen

Specificaties  van  de  meegeleverde  power  pack

Gelijkstroom  5.9V

50/60  Hz

76,3%

Stroomverbruik  onbelast  0,06  W  Technische  wijzigingen  en  

fouten  voorbehouden.

Gemiddelde  operationele  efficiëntie

noordelijke  uiteinde

5,9  W
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