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1. Introductie 

Hartelijk dank dat u de Albrecht DR865 digitale radio hebt gekocht. 

We hebben een radio ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op de basisfuncties die nodig zijn om van 

digitale radio te genieten. Daarom is hij heel gemakkelijk te gebruiken. U kunt de radio intuïtief 

bedienen met de knoppen op de radio zelf of de afstandsbediening. 

Bovendien is de indeling van het scherm helemaal opnieuw ontworpen. Het vernieuwde scherm 

toont alleen echt relevante informatie, die nu in een groter lettertype en duidelijker kunnen worden 

weergegeven. 

 
2. Eerste stappen 

Schuif de antenne volledig uit voor de beste ontvangst van DAB+/FM-radio. 

Sluit de kleine stekker van de netadapter aan op de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het 

apparaat en steek de netadapter in een stopcontact. Zet de ON/OFF-schakelaar op ‘ON’ om het 

apparaat aan te zetten. 

Wanneer u de radio voor het eerst aanzet, zoekt het apparaat automatisch naar alle beschikbare 

DAB/DAB+-zenders in uw regio. 

In de stand-bymodus worden de datum en tijd automatisch ingesteld zodra de radio een DAB-zender 
vindt. 

 
3. Basisfuncties 

• Druk op de knop   om de radio aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om de radio in de 
slaapstand (stand-by) te zetten. 

• Draai aan de knop  om het volume te wijzigen. 
• In elk menu kunt u uw keuze bevestigen door op de draaiknop (OK) te drukken. 

• Druk op de knop HOME  om naar het hoofdmenu te gaan. Hier kunt u bijvoorbeeld de 
ontvangstmodus selecteren (DAB+/FM). 

• As u een zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-6 op de 

afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt. Als u later een favoriet wilt oproepen, 

drukt u kort op de betreffende favorietenknop. 
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4. Bediening radio 
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Nr. Beschrijving Functies 

1 

 

 Modus wijzigen: FM, DAB+, BT, AUX-IN 

2 

 

 De radio in- of uitschakelen (stand-by) 

3 

 

 Het hoofdmenu openen 

4 ▲/▼ Omhoog of omlaag bladeren door menu’s 

5 
 

 Het DAB- of FM-menu openen 

6 OK Selectie bevestigen 

7 

 

 
Het menu met favorieten openen 

8 

 

 Volume verlagen 

9 

 

 Radio dempen 

10 

 

 Volume verhogen 

11 1 - 6 Opslaglocaties favorieten 1 - 6 

 

Nr. Beschrijving Functies 

1 Scherm Geeft alle informatie weer over de huidige zender/nummer 

2 Infraroodsensor Richt de afstandsbediening op de sensor 

3 
  /   

Draai aan de knop om het volume te wijzigen  

Druk op de knop om in/uit te schakelen (stand-by) 

4 INFO De huidige zenderinformatie wijzigen 

5 ALARM Het menu met instellingen voor de wekker openen 

6 PRESET Opslaan in favorietenlijst/favorietenlijst openen 

7 HOME Het hoofdmenu openen 

8 MENU Gebruik deze knop voor verschillende instellingen 

9 BACK Teruggaan naar het vorige menu 

10 OK / SCAN / TUNE Selectie bevestigen/naar zenders zoeken of handmatig instellen 

11 Antenne Schuif de telescoopantenne uit voor de beste ontvangst 

12 ON/OFF De radio in- of uitschakelen 

13 12V DC IN Aansluiting voor de voeding 

14 

 

 Koptelefoonaansluiting 

15 Aux-ingang Aansluiting voor externe audiobronnen (bijv. MP3-speler) 

16 Alleen onderhoud Aansluiting voor updates (alleen voor gespecialiseerde dealers) 

 

5. Afstandsbediening 
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6. Scherm 
 

Naam zender 

Huidige artiest/nummer 

Type ontvangst 

Signaalsterkte/favoriet/volume 

Seniormodus geactiveerd 

 

7. Inhoud product 

• ALBRECHT DR 865 digitale radio 

• Netadapter 

• Afstandsbediening incl. 2x AAA-batterijen 

• Handleiding 

 
 

 
 

8. Hoofdmenu 

Druk op de knop HOME of op  op de afstandsbediening om het hoofdmenu te openen. In dit 

menu hebt u toegang tot verschillende modi van het apparaat, roept u favorieten op, configureert 

u instellingen en de wekker en activeert u de Seniormodus. U kunt de modus ook wijzigen met de 

knop  op de afstandsbediening. 
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9. DAB+ digitale radiomodus 
 

9.1. DAB+-zenders zoeken 

Wanneer u de radio voor de eerste keer inschakelt, wordt 

automatisch naar alle zenders gezocht. 

Als u op een later tijdstip (bijvoorbeeld na een verplaatsing) 

opnieuw naar zenders wilt zoeken, houdt u de draaiknop 

SCAN/TUNE ongeveer 2 seconden ingedrukt. 
 

9.2. Zenderlijst 

Wanneer de zoekopdracht is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders in de 

zenderlijst bekijken. Hiervoor draait u aan de knop SCAN/TUNE of drukt u op de pijltjesknoppen 

▲/▼ op de afstandsbediening. Bevestig uw keuze met OK. 

9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen 

As u de huidige DAB+-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u de knop PRESET ongeveer 2 

seconden ingedrukt. Kies nu een vrije geheugenlocatie en bevestig uw keuze met OK. Ook kunt u 

een van de cijferknoppen 1-6 op de afstandsbediening ingedrukt houden. 

 
Als u een favoriet later weer wilt oproepen, drukt u op de betreffende favorietenknop op de 
afstandsbediening of kiest u een zender via het menu PRESET. U kunt dit menu openen via de 

knop PRESET op het apparaat, de knop  op de afstandsbediening of het hoofdmenu. 

9.4. DAB+-diaweergave 

Als de huidige zender een zenderlogo of albumhoes heeft, kunt u het logo of de hoes vergroten 

tot volledig scherm door op OK te drukken. Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar 

het afspeelscherm. 

9.5. DAB+-menu 

Druk in de DAB+-modus op de knop MENU of houd de knop    op de afstandsbediening 

ingedrukt om het DAB+-menu te openen. In dit menu kunt u een zenderlijst bekijken of een 

nieuwe zenderzoekactie starten. U kunt de zenderlijst ook sorteren op multiplex, naam of huidige 

beschikbaarheid. De DRC-functie (Dynamic Range Compression) verkleint het volumeverschil 

tussen zachte en luide onderdelen van een programma en kan op twee intensiteiten worden 

ingesteld. Kies in het menu de optie ‘Clear station list’ om op dit moment niet beschikbare DAB+-

zenders uit de zenderlijst te verwijderen. Vanuit dit menu kunt u ook direct naar het hoofdmenu 

gaan. 

 
10. FM-radiomodus 

Het balkje in het midden van het scherm geeft aan hoe sterk het FM-signaal is dat door het apparaat 
wordt ontvangen. 

10.1. FM-zenders zoeken 

Wanneer u de radio voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch naar alle zenders gezocht. 

Als u op een later tijdstip (bijv. na het verplaatsen) opnieuw naar zenders wilt zoeken, houdt u de 

draaiknop SCAN/TUNE ongeveer 2 seconden ingedrukt. 

10.2. Zenderlijst 

Nadat de zoekopdracht is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders in de zenderlijst 

bekijken. Selecteer in het hoofdmenu de optie ‘Station list’. Hiervoor gebruikt u de knop MENU op 

het apparaat of houdt u de knop   op de afstandsbediening ingedrukt. 

Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen ▲/▼ op de 

afstandsbediening en bevestig uw keuze met OK. 
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10.3. De FM-frequentie handmatig instellen 

Gebruik de knoppen ▲/▼ op de afstandsbediening om de FM-frequentie met stappen van 0,05 

MHz te wijzigen. Houd een van de pijltjesknoppen ingedrukt om automatisch naar de volgende 

beschikbare zender te zoeken. U kunt ook de knoppen op de radio zelf gebruiken om naar 

zenders te zoeken. Druk kort op de draaiknop SCAN/TUNE. Het zoekproces stopt automatisch bij 

de volgende beschikbare zender. 

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, draait u aan de knop SCAN/TUNE op de radio om de 

FM-frequentie met stappen van 0,05 MHz te wijzigen. 

 

 

 

10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen 

FM-zenders kunnen ook als favorieten worden opgeslagen en snel weer worden opgeroepen. De 

procedure hiervoor is hetzelfde als bij DAB-zenders, zie ‘Favoriete zenders bewaren/oproepen’ op 

pagina 19. DAB+- en FM-zenders kunnen samen in de favorieten worden opgeslagen. 

10.5. FM-menu 

Druk in de FM-modus op de knop MENU of houd de knop    op de afstandsbediening 

ingedrukt om het FM-menu te openen. In dit menu kunt u de zenderlijst bekijken of een nieuwe 

zenderzoekactie starten. Via de menu-optie ‘Search sensitivity’ stelt u in of alleen de sterke 

zenders of alle herkende zenders moeten worden opgenomen in de zoekresultaten. Met de menu-

optie ‘Audio settings’ wordt ingesteld of de radio stereozenders gebruikt, of dat alleen 

monozenders worden afgespeeld. Vanuit dit menu kunt u ook direct naar het hoofdmenu gaan. 

 
11. Draadloos muziek streamen 

U kunt audiocontent draadloos afspelen via een mobiele telefoon met Bluetooth. Hiervoor moet u 

de modus ‘Bluetooth’ activeren via het hoofdmenu. Zodra dit is gebeurd, selecteert u het apparaat 

‘ALBRECHT DR 865’ op uw mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon 

voor meer informatie over de bediening van dit apparaat. 

 
12. Aux-ingang 

In deze modus wordt audiocontent afgespeeld via een bedrade verbinding. Sluit hiervoor een 

audioapparaat aan op de AUX IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat met behulp van 

een 3,5 mm audiokabel. 

 

13. Instellingen 

Instellingen kunnen in verschillende modi worden opgeroepen vanuit het hoofdmenu 

of afzonderlijke menu's. Hier vindt u de volgende instellingen: 

• De slaaptimer instellen 

• Equalizer instellen: Er zijn acht vooraf ingestelde configuraties beschikbaar 

• Helderheid van het scherm in de bedienings- en stand-bymodus aanpassen 
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• Taal instellen: kies tussen Duits, Engels, Frans en Italiaans 

• Radio terugzetten naar de fabrieksinstellingen 

• Huidige softwareversie bekijken 

 

Druk weer op de knop MENU om het hoofdmenu te verlaten zonder iets te selecteren. 
 

 
 

14. Seniormodus 

In de Seniormodus wordt de bediening van de Albrecht DR865 radio vereenvoudigd. In de 

Seniormodus kunt u vrijwel geen verkeerde knop indrukken, omdat bijna alle opties/knoppen zijn 

uitgeschakeld. Het is niet meer mogelijk om de instellingen van de radio onbedoeld te wijzigen. 

 
In deze modus zijn alleen de volgende functies ingeschakeld: 

• In-/uitschakelen 

• Volumeregeling 

• Favoriete zenders (cijferknoppen 1 - 6) 

 
Als u de Seniormodus wilt activeren, opent u het hoofdmenu met de knop HOME of de knop  

op de afstandsbediening en selecteert u de Seniormodus. Wanneer u de selectie hebt bevestigd, 

wordt een slotsymbool    weergegeven op het display. U schakelt de modus uit door op het 

apparaat of op de afstandsbediening snel na elkaar op de cijferknoppen 1 en 3 te drukken. 

 
Opmerking: Er zijn slechts zes opgeslagen favoriete zenders beschikbaar zijn wanneer de 

Seniormodus is ingeschakeld. Andere zenders of afspeelmodi kunnen niet meer worden 

gebruikt. Zorg er daarom voor dat u de gewenste zenders van tevoren in de favorieten 

opslaat. 
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15. Technische gegevens 
 

Modelnummer DR 865 

Beschrijving DAB/DAB+/FM-radio 

Display 4,0-inch/480 x 320 TFT-kleurenscherm 

FM 87,5 tot 108,0 MHz, ondersteunt RDS 

DAB/DAB+ 174 – 240 MHz (Band III) 

Bluetooth 2,4 GHz - 2,48 GHz 

Max. zendvermogen 0 dBm 

Aansluitingen DC-IN 

Hoofdtelefoon (3,5 mm)  

AUX IN (3,5 mm) 
Poort voor software-updates (alleen voor 
gespecialiseerde dealers) 

Luidsprekers 2 x 7 Watt RMS 

Gebruikstemperatuur 0 °C ~ +35 °C 

Afmetingen (L x B x H) 132 x 235 x 129 mm 

Gewicht 1640 g 

 
Netadapter: 

Ingang 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,5 A 

Uitgang 12,0 V 1,5 A 18,0 W  

Beveiligingsklasse II 

Gemiddeld rendement bij activiteit 85,19 % 

Efficiëntie bij lage belasting (10%) 81,55 % 

Energieverbruik in stand-by 0,06 W 

 
 

16. Veiligheidsinstructies 

• Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en vochtigheid. Dompel het apparaat niet onder 

in water of andere vloeistoffen! Als er per ongeluk vloeistof in het apparaat komt, kan dit 

ernstige schade veroorzaken. Als dit het geval is, trek de stekker van het apparaat dan 

onmiddellijk uit het stopcontact. Verwijder de stekker en neem contact op met uw dealer. 

• Als u het apparaat gebruikt in kamers of omgevingen met een hoge luchtvochtigheid en 

hoge temperaturen, kan er condensatie in het apparaat ontstaan. Door condensatie kan het 

apparaat onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken. 

• Als u het apparaat in een stoffige omgeving gebruikt, kan dit leiden tot schade aan de 

interne elektronische componenten en kan het apparaat defect raken. 

• Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst en mag niet worden 
blootgesteld aan trillingen. 

• Verwijder de schroeven niet om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Het 

apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat 

alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd personeel. 

• Gebruik alleen de netadapter die met het apparaat is meegeleverd. 

• Vermijd zowel extreem hoge als extreem lage temperaturen. Plaats het apparaat niet in 

de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische fornuizen. 

• Raak de stekker of het apparaat zelf nooit met natte handen aan. Haal de netadapter nooit 

uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. 

• Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken 
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(bijvoorbeeld als u op vakantie gaat). 

• Houd er bij het gebruik van een hoofdtelefoon rekening mee dat een te hoge geluidsdruk 

of een hoog volume van hoofdtelefoons of oortelefoons uw gehoor kan beschadigen. Zet 

het volume altijd op een aangenaam, niet te luid niveau. Als u gedurende langere tijd een 

hoofdtelefoon gebruikt die te luid is, kan uw gehoor beschadigd raken. 

• Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u het apparaat reinigt. 

• Gooi batterijen en oplaadbare batterijen nooit in vuur, omdat dit een explosie kan 

veroorzaken. Recycle lege batterijen en gooi ze niet bij het normale huisvuil. 

• Gebruik geen schuursponzen of schurende reinigingsmiddelen, omdat hierdoor het 

oppervlak van het apparaat beschadigd kan raken. 

 
17. Probleemoplossing 

 

Probleem Oplossing 

Het apparaat gaat niet aan 1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten 

op het stopcontact en de radio. 

Geen geluid of laag volume 
1. Is het volume van de radio gedempt  ? Druk 

nogmaals op de knop Mute. 
2. Zet het volume hoger. 

Geen signaal of ruis in DAB/FM-
modus. 

1. Verplaats de antenne. Controleer of de antenne 

volledig is uitgeschoven. 
2. Verplaats het apparaat. 

Sommige knoppen/functies kunnen 

niet meer worden gebruikt 

1. Staat de radio in de Seniormodus? De Seniormodus 

is te herkennen aan het symbool van een slot op het 

display. Zet de Seniormodus uit door snel achter 

elkaar op de knoppen 1 en 3 te drukken. 

2. Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen (zie 
‘13. Instellingen’ op pagina 21). 

 

18. Informatie over garantie en recycling 

In verschillende landen zijn wij verplicht bij het apparaat informatie over verwijdering, wettelijke 

garantiebepalingen en EG-conformiteitsverklaringen mee te leveren met de gebruiksaanwijzing. 

Deze informatie vindt u hieronder. 

18.1. Wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum 

De verkoper van dit apparaat verleent u een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de 

aankoopdatum van het apparaat. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door 

defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van 

slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en 

defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe 

voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Daarnaast worden defecten die het gevolg 

zijn van oneigenlijk gebruik van het apparaat uitgesloten van de garantie. Neem bij een 

garantieclaim onmiddellijk contact op met de dealer waar u het apparaat heeft gekocht of met 

onze servicepartner. De dealer vervangt of repareert uw apparaat, of verwijst u door naar een 

gespecialiseerd servicecentrum. 

Als u uw apparaat opstuurt, stuur dan ook uw aankoopbewijs mee als bewijs van de 

aankoopdatum en beschrijf het opgetreden defect zo nauwkeurig mogelijk. 
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19. Wetgeving over elektronisch afval en recycling 

Onder de Europese wetgeving is het weggooien van defecte of onbruikbare 

apparaten met het huisvuil verboden. Als u uw apparaat wilt weggooien, moet u het 

voor recycling inleveren bij een van de gemeentelijke inzamelpunten. Deze 

inzamelpunten worden gefinancierd door de industrie, zodat het apparaat op een 

milieuvriendelijke manier wordt verwijderd en dat waardevolle grondstoffen worden 

gerecycled. 

 

 
19.1. CE-conformiteitsverklaring 

Normen en richtlijnen 

Alan Electronics GmbH verklaart hierbij dat het model DR 865-radio voldoet aan 

de regelgeving 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 

is beschikbaar op deze website: 

www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere 

 
19.2. Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen 

De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het 

milieu. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke wetten en voorschriften om het milieu te 

beschermen. Gooi batterijen niet bij het normale huisvuil. 

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel waar u het product heeft 

gekocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drukfouten voorbehouden. 

© 2020 Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Duitsland 

http://www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere
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