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De Bluetooth® markering en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder 
licentie.

Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Volg de meegeleverde gebruiksaanwijzing en neem alle waarschuwingen in acht.

2.  Als u de meegeleverde gebruiksaanwijzing niet volgt, kan dit de veiligheid van uw product 
compromitteren en de garantie doen vervallen.

3. Gebruik alleen de meegeleverde 5V-autoaanstekeradapter met uw product.

4.  Installeer het product niet op een manier die het veilig besturen van het voertuig kan belemmeren 
of invloed kan hebben op de werking van airbags of andere veiligheidsvoorzieningen. Installeer 
de kabels en draden niet in de buurt van het stuur.

5. Plaats uw product niet op of in de buurt van warmte- of ventilatiebronnen in uw voertuig.

6.  Gebruik uw product niet op een manier die kan leiden tot onoplettend rijden of ervoor zorgt dat u 
uw voertuig niet meer goed kunt besturen.

7. Houd uw product droog en reinig alleen met een droge doek.

8. Stel uw product niet bloot aan open vuur.

9. Gebruik het product niet bij extreem hoge of lage temperaturen.

10.  Als u het product wilt bevestigen aan de achterkant van de hoofdsteun van uw voertuig, schakel 
dan alle stroom uit voordat u begint met het installeren van het product. Als u het product heeft 
geïnstalleerd, kunt u de stroom opnieuw aansluiten. Zie de handleiding van uw voertuig voor 
meer informatie.

11. Gebruik het product niet als het is beschadigd.

12. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel.

13. Omwille van uw rijveiligheid, bedien het product niet tijdens het rijden.

14.  SANGEAN is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door gebruik van het 
product tijdens het rijden.
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1 LCD-display

2 Info / Menu-knop

3 Back / Auto tune / SF (Service volgen)-knop

4 Afstemknop / Next / Previous / Select / 
Play / Pause / Call-knop

5 Bluetooth pairing / Preset-knop

6 Mode / Power On / Off-knop

7 Sleuf

8 Micro-USB-poort

9 Externe antenneaansluiting

10 Aux-ingang

11 Line out-aansluiting

12 Microfoon

Bedieningselementen en aansluitingen
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Meegeleverde accessoires
Bevestiging voor in de auto (zuignaphouder)

USB-kabel

5V-autoaanstekeradapter

Externe DAB / DAB+ antenne

Aan de slag

Uw GoTune installeren

Voordat u aan de slag kunt met uw GoTune, moet u eerst de volgende stappen uitvoeren:

1. Positioneer de antenne In uw voertuig.

2. Sluit de antenne aan op de GoTune.

3. Installeer de zuignaphouder en de GoTune.

4. Sluit uw GoTune aan op de adapter.

5. Sluit de GoTune aan op het audiosysteem van uw voertuig met een aux-kabel of via de FM-radio.

Eisen voertuig

1. Uitgerust met audiosysteem met aux-poort (3,5mm) port of FM-ontvanger.

2.  Standaard 12V negatief geaarde voeding. GoTune is niet geschikt voor gebruik met een 
24V-voeding.
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Een optimaal DAB-signaal ontvangen

De signaalontvangst is bij DAB-radio, net als bij FM-radio, afhankelijk van uw locatie. Als u de 
GoTune gebruikt in uw voertuig, dan komt u soms waarschijnlijk op plekken waar de DAB-dekking 
slecht is. Volg de onderstaande stappen om bij slechte dekking of een zwak signaal een zo goed 
mogelijk DAB-signaal te ontvangen:

 – Volg de installatie-instructies zorgvuldig.

 – Zorg ervoor dat de antenne is aangesloten op de GoTune.

 –  Gebruik de meegeleverde 5V-autoaanstekeradapter, omdat adapters van derden storingen 
kunnen veroorzaken.

 –  Schakel apparaten in uw auto die niet worden gebruikt uit. Apparaten zoals satellietnavigatiesystemen 
en dashboardcamera’s kunnen storingen veroorzaken.

Plaatsing GoTune bij installatie
 Het is belangrijk uw GoTune te installeren op een veilige plek in uw voertuig. Plaats geen 

onderdelen op plaatsen die het veilig besturen van het voertuig kunnen verhinderen of invloed 
kunnen hebben op de werking van airbags of andere veiligheidsvoorzieningen. Installeer de kabels 
en draden niet in de buurt van het stuur.

Weeg zorgvuldig af waar u de GoTune in uw auto installeert. De GoTune mag geen van de volgende 
zaken blokkeren of verhinderen:

 ● Uw zicht op de weg

 ● Alle bedieningselementen in uw auto

 ● Alle spiegels

 ● De airbag

Als de GoTune is geïnstalleerd in uw auto, moet u 
het apparaat eenvoudig kunnen bereiken zonder te 
leunen of te strekken. Het diagram toont waar de 
zuignaphouder en de Gotune veilig kunnen worden 
geïnstalleerd.
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Plaatsing DAB-antenne bij installatie
Wij adviseren u de DAB-antenne voor uw GoTune in 
de bovenhoek van de voorruit te installeren, aan de 
passagierszijde van uw voertuig.
Installeer de DAB-antenne zodanig dat deze zich 
niet binnen het wisvlak van de voorruit bevindt. Zorg 
ervoor dat de DAB-antenne en de GoTune het zicht 
van de bestuurder niet belemmeren. 

Als u een verwarmde voorruit heeft in uw voertuig of de vooruit metalen UV-filters bevat, kan 
dit storingen voor het DAB-signaal veroorzaken. Installeer de DAB-antenne op een deel van de 
voorruit dat geen verwarmingselementen of UV-filters bevat.

 OPMERKING

Voor meer informatie over het veilig en legaal installeren van uw GoTune in uw voertuig, raadpleeg 
de plaatselijke transportautoriteiten indien nodig.

De DAB-antenne plaatsen en aansluiten

1 Selecteer een positie voor de DAB-antenne, zo hoog mogelijk op de voorruit en minimaal 4 cm 
van de zijkant van de voorruit.

 OPMERKING
Zorg ervoor dat de DAB-antenne het zicht van de bestuurder niet belemmert.

2 Maak de gekozen plek op de vooruit schoon met een schoonmaakdoek en wacht tot het droog 
is.

3 Trek het velletje van de achterkant van de antenne 
en plak de antenne op uw voorruit.

4 Plaats de antennekabel zodanig dat de kabel een 
pad naar de GoTune volgt. Steek de kabel indien 
mogelijk achter de bekleding aan de zijkant van uw 
voorruit. Als alternatief kunt u de kabel ook aan uw 
voorruit en dashboard vastzetten met zelfklevende 
klemmen.
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5 Steek de antennekabel in de externe antenneaansluiting 
van de GoTune.

De zuignaphouder en GoTune installeren

1 Selecteer een plek op de voorruit van uw auto waar u de zuignaphouder en de GoTune wilt 
installeren. Maak de plek schoon met een schoonmaakdoek en wacht tot het droog is.

 OPMERKING
Zorg ervoor dat de zuignaphouder en de GoTune het zicht van de bestuurder niet belemmeren.

2 Trek de hendel op de zuignaphouder eerst open. Druk de zuignap stevig tegen de voorruit op 
de gekozen plek en druk de hendel daarna terug om de zuignap stevig vast te zetten op de 
voorruit.

3 Steek de gleuf op de achterkant van de GoTune in de zuignaphouder en schuif de GoTune 
tot u het apparaat op zijn plaats hoort klikken. Draai de moer tegen de klok in om de draaikop 
los te draaien, zodat het balhoofd 360 graden kan worden gedraaid en eenvoudig kan worden 
ingesteld voor een optimale kijkervaring. Draai de moer daarna met de klok mee vast om de 
GoTune vast te zetten.

2

1

FASTEN LOOSEN
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Uw GoTune voor het eerst gebruiken

1 Steek de USB-voedingskabel in de micro-USB-poort op de achterkant van de GoTune en steek 
het andere uiteinde in de meegeleverde 5V-autoaanstekeradapter, steek de adapter daarna 
in de sigarettenaansteker van de auto. Het display toont voor een paar seconden het bericht 
“Welcome to Digital Radio”. Uw GoTune voert een scan uit op de Band III DAB-kanalen en zal 
normaal gesproken de klok automatisch instellen met behulp van het DAB-signaal. Als er geen 
signalen worden gevonden, kan het nodig zijn uw antenne te verplaatsen naar een plek met 
betere ontvangst. De GoTune zal zijn klok in dat geval instellen als het apparaat opnieuw wordt 
ingeschakeld in de DAB-modus.

2 Kies hoe u uw GoTune wilt verbinden met het audiosysteem van uw voertuig.

 ● Als u uw GoTune verbindt met een aux-kabel, kies dan voor de Line out.

 ●  Als u uw GoTune verbindt via FM-radio, kies dan de ‘FM TX’-modus (FM-zender) en 
selecteer daarna een FM-frequentie. Zorg ervoor dat er geen radiozender is die gebruik 
maakt van dezelfde frequentie. Stem het audiosysteem van uw voertuig af op dezelfde 
FMfrequentie als uw GoTune. Sla de frequentie op als voorkeurzender in het audiosysteem 
van uw voertuig om in het vervolg eenvoudig af te stemmen op de frequentie.

Line out-aansluiting
Er zit een 3,5mm Line out-aansluiting op de achterkant van uw GoTune om het audiosignaal te 
versturen naar een externe versterker. Steek een audiokabel in deze aansluiting en steek het andere 
uiteinde in de aux-ingang van het audiosysteem van het voertuig. Stel het volume naar wens in met 
behulp van de volumeregeling van het audiosysteem van de auto.

Als u gebruik maakt van de Line outaansluiting om uw GoTune te verbinden met het audiosysteem 
van uw auto, kan er soms ruis optreden doordat niet alle auto’s gelijk zijn.

 OPMERKING

FM-zender (FM TX-modus)
1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2. Druk op Mode om de FM TX-modus te selecteren.

3.  Druk op Autotune om de FM-frequentie te scannen. Er worden automatisch 10 niet door 
radiozenders gebruikte frequenties opgeslagen in de voorkeurzenderlijst.
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4.  Druk op Preset om het menu voor het oproepen van voorkeurzenders te openen. Draai aan de 
Afstemknop om de gewenste voorkeurzenderfrequentie te selecteren. Druk op de Afstemknop.

5.  Stem het audiosysteem van uw voertuig af op dezelfde FM-frequentie als uw GoTune. Het 
audiosysteem van uw voertuig maakt nu verbinding met de GoTune. Druk op Mode om de 
gewenste afspeelmodus te selecteren (DAB / Bluetooth / Aux).

6.  Gebruik de volumeregeling van het audiosysteem van uw voertuig om het volume naar wens in te 
stellen.

7.  Schakel uw GoTune uit door Power On / Off ingedrukt te houden.

Handmatig afstemmen – FM-zender
1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2. Druk op Mode om de FM TX-modus te selecteren.

3.  Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een frequentie. De frequentie verandert met 
stappen van 100kHz. Zorg ervoor dat er geen radiozenders zijn die gebruik maken van de door u 
gekozen frequentie.

4.  Stem het audiosysteem van het voertuig af op dezelfde FM-frequentie als uw GoTune. Het 
audiosysteem van uw voertuig maakt nu verbinding met de GoTune. Druk op Mode om de 
gewenste afspeelmodus te selecteren (DAB / Bluetooth / Aux).

5.  Gebruik de volumeregeling van het audiosysteem van uw voertuig om het volume naar wens in te 
stellen.

De FM-zender uitschakelen / inschakelen
1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “Fm Tx Disable” te selecteren en druk op de Afstemknop om de 
instelling te openen.

4.  Draai aan de Afstemknop om “Fm Tx On” of “Fm Tx Off” te selecteren. U kunt de FM-zendfunctie 
inschakelen door “Fm Tx On” te selecteren en daarna ter bevestiging op de Afstemknop te 
drukken. U kunt de FM-zendfunctie uitschakelen door “Fm Tx Off” te selecteren en daarna ter 
bevestiging op de Afstemknop te drukken.

Als de GoTune gedurende 30 seconden geen audiosignaal ontvangt, wordt de zender 
uitgeschakeld. Als de GoTune weer een audiosignaal ontvangt, wordt de zender binnen 3 
seconden opnieuw gestart.

 OPMERKING
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Uw GoTune bedienen – DAB
1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Selecteer, zoals eerder beschreven, de manier waarop u de GoTune heeft verbonden met het 
audiosysteem van uw voertuig.

3.  Druk op Mode om de DAB-modus te selecteren.

4.  Als de GoTune voor het eerst wordt gebruikt, zal er een snelle scan op de Band III DAB-kanalen 
worden uitgevoerd. Als de GoTune eerder is gebruikt, zal de laatst gebruikte zender worden 
geselecteerd.

5.  Tijdens het automatisch afstemmen zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden 
opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de 
zenderlijst. Het display toont een balk die de voortgang van het automatisch afstemmen aangeeft.

6.  Als het automatisch afstemmen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 
0…9…A…Z) worden geselecteerd.

7.  Als de zenderlijst leeg is nadat het automatisch afstemmen is voltooid, uw GoTune de melding “No 
Station Found” tonen.

8.  Als er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn uw antenne te verplaatsen naar een 
plek met betere ontvangst.

Een zender selecteren – DAB
1.  Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Druk op Mode tot de DAB-modus is geselecteerd. Het display toont de naam van de 
geselecteerde radiozender.

3.  Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te scrollen.

4.  Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren. Het display toont mogelijk de melding 
“Connecting…” terwijl de GoTune afstemt op de nieuwe zender.

5.  Gebruik de volumeregeling van het audiosysteem van uw voertuig om het volume naar wens in te 
stellen.

Als u een zender selecteert en deze zender niet kan worden gevonden, kan het nodig zijn uw 
antenne te verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

 OPMERKING

Secundaire dienst – DAB
1.  Bepaalde radiozenders zijn verbonden met één of meer secundaire diensten. Als een zender is 

verbonden met een secundaire dienst wordt “>>” getoond naast de zendernaam in de zenderlijst. 
De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst verschijnen als u aan de Afstemknop 
draait.
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2.  Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren. De meeste secundaire diensten zenden niet 
continu uit en als de geselecteerde dienst niet beschikbaar is, zal de radio opnieuw afstemmen 
op de bijbehorende primaire dienst.

Weergavemodus – DAB
Uw GoTune heeft een reeks weergave-opties in de DABmodus:

1. Druk op Info / Menu om door de verschillende modi te bladeren.

a. Scrollende tekst (DLS) toont scrollende tekstberichten, zoals artiest / tracknaam, 
telefoonnummer, etc.

b. Signaalsterkte
toont de sterke van het ontvangen radiosignaal. De niet-gevulde 
rechthoeken geven het minimaal benodigde signaalniveau aan 
voor bevredigende ontvangst.

c. Programmatype toont het zendertype van de beluisterde zender bijv. Pop, Classic, 
Nieuws, etc.

d. Multiplexnaam toont de naam van de multiplex waartoe de huidige zender 
behoort.

e. Kanaal & frequentie toont het huidige kanaal en de frequentie.

f. Bitrate / audiotype toont de digitale bitrate en het audiotype voor de huidige 
DABzender.

g. Tijd toont de huidige tijd.

h. Datum toont de huidige datum.

Nieuwe zenders zoeken – DAB
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen. U kunt als volgt naar nieuwe zenders 
zoeken:

1.  Houd, in de DAB-modus, Autotune ingedrukt om een volledige scan op alle DAB Band III-
frequenties uit te voeren.

2.  Als er nieuwe zenders worden gevonden, zal de zenderteller aan de rechterkant van het display 
worden opgehoogd en de zenders worden toegevoegd aan de zenderlijst.

Handmatig afstemmen – DAB
Met handmatig afstemmen kunt u rechtstreeks op de verschillende DAB band III-kanalen afstemmen.

1.  Houd, in de DAB-modus, Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.  Draai aan de Afstemknop om “Manual Tune” te selecteren. Druk op de Afstemknop om de 
handmatige afstemmodus te openen.
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3.  Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. Druk op de Afstemknop 
om ervoor te zorgen dat de GoTune afstemt op het gekozen kanaal.

4.  Druk op Back om terug te keren naar de handmatige afstemmodus en daarna een ander DAB-
kanaal te selecteren.

Instellen Dynamic Range Control (DRC) – DAB
DRC kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw GoTune wordt gebruikt in een 
lawaaiige omgeving.

1. Houd, in de DAB-modus, Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.  Draai aan de Afstemknop om “DRC” te selecteren. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te 
openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRCinstelling te selecteren (standaard ingesteld op 
uit).
Off DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC zal worden genegeerd.
High DRC is ingesteld zoals verzonder door de uitzender.
Low DRC niveau is ingesteld op 1/2 van datgene wat de uitzender verzendt.

4. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als een uitzending geen gebruik 
maakt van DRC, dan zal het instellen van DRC op de radio geen effect hebben.

 OPMERKING

Onbeschikbare zenders verwijderen
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de 
zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen 
met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden 
of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De 
verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

1. Houd, in de DAB-modus, Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.  Draai aan de Afstemknop om “Prune Station” te selecteren. Druk op de Afstemknop om de 
instelmodus te openen. Draai daarna aan de Afstemknop om “Yes” of “No” te selecteren. 
Selecteer “Yes” om niet-beschikbare zenders te verwijderen en druk daarna ter bevestiging op de 
Afstemknop.

3.  Als u niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan “No” en druk daarna ter 
bevestiging op de Afstemknop.

Als u uw GoTune heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw naar 
zenders zoeken (zie de paragraaf ‘Nieuwe zenders zoeken’).

 OPMERKING
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De instelling verkeersbericht aan / uit
De GoTune kan worden ingesteld om, wanneer er een verkeersbericht (TA) wordt uitgezonden, 
automatisch over te schakelen van een zender die geen verkeersberichten uitzendt naar een zender 
binnen het omroepnetwerk die wel verkeersberichten uitzendt.

Zodra het verkeersbericht is afgelopen, schakelt de GoTune automatisch terug naar het 
oorspronkelijk beluisterde programma.

1. Houd, in de DAB-modus, Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.  Draai aan de Afstemknop om “Announcement” te selecteren en druk vervolgens op de 
Afstemknop om de instelling te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “On” of “Off” te selecteren. Als u de verkeerberichtfunctie wilt 
inschakelen, selecteer dan “On”. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Als 
u de functie wilt uitschakelen, selecteer dan “Off”. Druk op de Afstemknop om de instelling te 
bevestigen.  

De functie DAB-service volgen
Als de ontvangstkwaliteit van het programma dat wordt ontvangen afneemt, kan de GoTune 
automatisch afstemmen op het programma in een ander ensemble (indien beschikbaar). Om hier 
gebruik van te maken, moet de functie service volgen (service following) zijn geactiveerd.

Druk op SF om service volgen in / uit te schakelen. Het symbool “S/F” op het display geeft aan dat 
de functie service volgen is geactiveerd.

Als alternatief kunt u de functie ook instellen via het DAB-menu.

1. Houd, in de DAB-modus, Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.  Draai aan de Afstemknop om “Service Following” te selecteren. Druk op de Afstemknop om de 
instelling te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “On” of “Off” te selecteren. Als u service volgen wilt inschakelen, 
selecteer dan “On”. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Het symbool “S/F” 
verschijnt op het display. Als u de functie wilt uitschakelen, selecteer dan “Off”. Druk op de Afstemknop 
om de instelling te bevestigen. Het symbool “S/F” wordt niet langer getoond op het display.

Voorkeurzenders in DAB - en FM Tx-modus 
Er zijn voor DAB-radio en de FM-zender elk 10 voorkeurzenders. Zij worden op dezelfde manier 
gebruikt.

1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender / frequentie.
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3.  Houd Preset ingedrukt om het menu “Preset Store” te openen. Draai aan de Afstemknop om 
door de lijst met voorkeurzenders te scrollen tot u een ongebruikte voorkeurzender of een 
voorkeurzender die u wilt wijzigen heeft bereikt. Druk op de Afstemknop om de voorkeurzender 
op te slaan. De melding “Preset 1 Stored” (bijvoorbeeld) wordt getoond op het display. Het 
bijbehorende voorkeurzendernummer, bijv.“P1”, wordt getoond op het display. Herhaal deze 
procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurzenders.

4.  Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen worden overschreven door de 
bovenstaande procedure te volgen.

Een voorkeurzender oproepen in de DAB of FM Tx-modus
1.  Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Druk op Mode om de gewenste gebruiksmodus te selecteren.

3.  Druk op Preset om het menu ‘Preset Recal l’ weer te geven. Draai aan de Afstemknop om de 
gewenste voorkeurzender / frequentie te selecteren. Druk op de Afstemknop. Uw GoTune stemt 
nu af op de zender / frequentie die is opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen.

Luisteren naar muziek via Bluetooth-streaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw GoTune voordat u automatisch verbinding kunt 
maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw GoTune. Koppelen creëert een 'band' 
zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Voor het eerst koppelen en afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat

1.  Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen. Selecteer zoals eerder beschreven de 
manier waarop u uw GoTune heeft verbonden met het audiosysteem van uw voertuig. Druk op 
Mode om de Bluetooth-modus te selecteren. De melding “Pairing” knippert op het display van de 
GoTune.

2.  Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding van het apparaat om verbinding te 
maken met de GoTune. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de 
naam ‘FMT-02’ Bij sommige smartphones (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) 
moet u mogelijk het wachtwoord “0000”invoeren.

3.  Zodra de apparaten zijn verbonden, zal de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat 
worden getoond op het display. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen vanaf uw 
bronapparaat. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op het 
audiosysteem van het voertuig.

4.  Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de GoTune om het afspelen te 
starten / pauzeren en de gewenste track te selecteren.
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1.  Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste keer, naar uw GoTune zoeken, 
dan wordt de GoTune op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat 
verbinding maakt met de GoTune, zal het andere Bluetooth-apparaat de GoTune niet vinden in 
de lijst.

2.  Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de GoTune wordt verplaatst, 
dan zal de Bluetooth-verbinding met de GoTune tijdelijk worden verbroken. Uw GoTune zal 
automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik 
komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere 
Bluetoothapparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.

3.  Als ‘FMT-02’ wordt getoond in de lijst met Bluetooth- apparaten, maar u geen verbinding kunt 
maken met de GoTune, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals 
met de GoTune door de eerder beschreven stappen te volgen.

4.  Het effectieve bereik van het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 
voet). Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.

5.  De prestaties van Bluetooth -connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden 
Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u 
verbinding maakt met de GoTune. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op 
sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.

6.  Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-
audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt 
verbroken tijdens het maken / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere 
activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een 
functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw GoTune.

 OPMERKING

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus

Als u uw GoTune succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het 
afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth- 
apparaat.

1.  Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de 
Volumeregeling op het audiosysteem van uw voertuig of op uw Bluetooth-apparaat.

Als het volume van het ingangssignaal in de Bluetooth-modus te hoog is, kan de geluidsweergave
van het audiosysteem van het voertuig onstabiel zijn. Het wordt aanbevolen het volume op uw 
Bluetoothapparaat te verlagen.

 OPMERKING

2.  Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetoothapparaat om het afspelen te starten / pauzeren 
en de gewenste track te selecteren.

3.  Als alternatief kan het afspelen ook worden bediend met de Afstemknop op de GoTune.
Druk op de Afstemknop om het afspelen van de huidige track te starten of pauzeren.
Draai de Afstemknop met de klok mee om de volgende track af te spelen.
Draai de Afstemknop tegen de klok in om de vorige track af te spelen.
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Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.
 OPMERKING

4.  Als uw Bluetooth-apparaat het delen van informatie over de huidige track ondersteunt, druk dan 
op Info / Menu om de details over de trackstatus, tracknaam, artiest, album, tijd en datum weer te 
geven op het display. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is 
van het specifieke mediaformaat.

Afspelen vanaf een Bluetooth-bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld

The GoTune kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met 
meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, zal het bronapparaat waarmee het langst niet is gekoppeld 
worden overschreven in het geheugen. Als uw Bluetooth-bronapparaat al eerder met de GoTune 
is gekoppeld, zal het apparaat uw Bluetooth-bronapparaat onthouden en de proberen opnieuw 
verbinding te maken met het Bluetooth-bronapparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. 
Als het Bluetoothbronapparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt niet beschikbaar is, zal de 
GoTune proberen verbinding te maken met het Bluetooth-bronapparaat waarmee het eenna- laatst 
verbinding is gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Houd Bluetooth pairing ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken.

U kunt de verbinding ook verbreken door op Mode drukken en een willekeurige andere modus te 
selecteren of de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat uit te schakelen.

Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat in de Bluetooth-modus verbreekt, zal de melding 
“Pairing” op het display knipperen om aan te geven dat er opnieuw gekoppeld kan worden via 
Bluetooth.

De functie voor handfree bellen gebruiken

Uw apparaat kan worden gebruikt als een handsfree accessoire voor uw telefoon. Wanneer u muziek 
afspeelt via uw GoTune en het audiosysteem van uw auto, kan de GoTune de muziek automatisch 
pauzeren wanneer u een oproep ontvangt, zodat u de telefoon kunt beantwoorden.

1. Druk bij een binnenkomende oproep op Call op de GoTune om de oproep te beantwoorden.

2.  Spreek in de richting van de ingebouwde microfoon. Houd er rekening mee dat een zeer hoge 
volume-instelling de geluidskwaliteit kan verminderen.

3. Druk op Call om de oproep te beëindigen.

Aux-ingang
Er zit een 3,5mm stereo-aux-ingang op de achterkant van uw GoTune. Het geluidssignaal van een 
externe audiobron (zoals een iPod, MP3- of CD-speler) kan naar de radio worden gestuurd door de 
externe bron aan te sluiten op de aux-ingang.

1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.
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2.  Selecteer, zoals eerder beschreven, de manier waarop uw GoTune is verbonden met het 
audiosysteem van uw voertuig.

3.  Druk op Mode om de aux-modus te selecteren.

4.  Sluit uw externe geluidsbron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang.

5.  Stel het volume in op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg voor een adequaat geluidsniveau. 
Gebruik daarna de volumeregeling van het geluidssysteem van uw voertuig om het volume naar 
wens in te stellen.

Als het volume van het ingangssignaal in de aux-modus te hoog is, kan de geluidsweergave van 
het audiosysteem van het voertuig onstabiel zijn. Het wordt aanbevolen het volume op uw externe 
geluidsbron te verlagen.

 OPMERKING

Slaaptimer
Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De 
slaaptimer kan worden ingesteld op een waarde tussen 15 en 180 minuten.

1.  Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

4.  Draai aan de Afstemknop om “Sleep” te selecteren en druk op de Afstemknop om de instelling te 
openen.

5.  Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren (15,30,60,90,120,180 minuten). 
Selecteer de optie “Sleep Off” om de slaapfunctie te annuleren.

6.  Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Een actieve slaaptimer wordt in de 
afspeelweergave weergegeven met behulp van het symbool “S”. Uw radio schakelt nu uit nadat 
de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

7.  U kunt de resterende tijd van een actieve slaaptimer bekijken door de stappen 2-4 hierboven te 
volgen. De resterende tijd wordt getoond op het display. 

8.  Als u de slaaptimer wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken en de radio wilt 
uitschakelen, druk dan op Power om het apparaat handmatig uit te schakelen.

Taal instellen
Uw GoPro toont standaard alle menu’s en meldingen in het Engels. U kunt zelf een andere taal 
instellen.

1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
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3.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

4.  Draai aan de Afstemknop om “Language” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu 
voor het instellen van de taal te openen.

5.  Draai aan de Afstemknop tot de gewenste taal op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop 
om uw keuze te bevestigen. De informatie op het display wordt nu weergegeven in de gekozen 
taal. De gekozen taal wordt aangegeven met een asterisk.

Dimmer
De helderheid van het display kan worden ingesteld als de GoTune in gebruik is.

1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

4.  Draai aan de Afstemknop om “Dimmer” te selecteren en druk op de knop om de instelling te 
openen.

5.  Draai aan de Afstemknop om het gewenste helderheidsniveau te selecteren en druk op de 
Afstemknop om de instelling op te slaan.

Fabrieksreset
Als uw GoTune niet correct werkt of er cijfers ontbreken of onjuist worden getoond op het display, 
voer dan de volgende procedure uit.

1. Druk op Power On / Off om uw GoTune in te schakelen.

2.  Houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.

3.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 
systeeminstellingen te openen.

4.  Draai aan de Afstemknop om “Factory Reset” te selecteren en druk op de Afstemknop om de 
instelling te openen.

5.  Draai aan de Afstemknop om “Yes” of “No” te selecteren. Als u geen fabrieksreset wilt uitvoeren, 
selecteer dan “No” en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

6.  Als u de fabrieksreset wel wilt uitvoeren, selecteer dan “Yes” en druk ter bevestiging op de 
Afstemknop. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. Alle voorkeurzenders en zenderlijsten 
worden gewist. Alle instellingen worden ingesteld op de standaardwaarden. De GoTune start 
opnieuw op na het uitvoeren van een fabrieksreset. Het display toont de melding “Welcome to 
Digital Radio” en er wordt een scan op de DAB band III uitgevoerd. In geval van storing als gevolg 
van elektrostatische lading; reset het product om normaal gebruik te hervatten (het is mogelijk dat 
u de verbinding met de adapter hierbij moet verbreken en herstellen).
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Software updaten
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw GoTune worden ontwikkeld. Uw GoTune 
biedt u daarom de mogelijkheid om de interne software up te daten met behulp van de USB-poort.
U moet niet proberen om de software van uw GoTune te updaten, tenzij dit wordt aanbevolen 
door de klantenservice van Sangean. Het updaten van de software kan alle voorkeurzenders en 
instellingen van uw GoTune verwijderen.
Het is mogelijk dat er in de toekomst software-updates beschikbaar zijn voor uw GoTune. Als er 
software-updates beschikbaar zijn, dan kunnen deze updates en informatie over het updaten van uw 
GoTune worden gevonden op: http://www.sangean.com
Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar 
contact@sangean.com
1.  Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de USB-poort op de achterkant van uw GoTune 

te verbinden met uw PC.
2.  Zorg ervoor dat uw GoTune is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de 

huidige modus te openen.
3.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 

systeeminstellingen te openen.
4.  Draai aan de afstemknop om “Software Upgrade” te selecteren en druk op de Afstemknop om de 

instelling te openen.
5.  Draai aan de Afstemknop om “Yes” of “No” te selecteren. Als u de software niet wilt updaten, 

selecteer dan “No” en druk ter bevestiging op de Afstemknop.
6.  Als u de software wel wilt updaten, selecteer dan “Yes” en druk op de Afstemknop. Het display 

toont de melding “Waiting for PC wizard”.
7.  Ga naar de bovenstaande website om de meest recente software te downloaden. Volg de 

instructies die door de update-software worden getoond op de PC om het updaten van de 
software te voltooien.

Schakel uw GoTune niet uit voordat het updateproces is voltooid en de GoTune opnieuw is 
opgestart, anders kan het apparaat permanent beschadigd raken.

 OPMERKING

Softwareversie
De softwareversie kan niet worden gewijzigd en dient alleen ter referentie.
1.  Zorg ervoor dat uw GoTune is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de 

huidige modus te openen.
2.  Draai aan de Afstemknop om “System” te selecteren en druk op de Afstemknop om het menu met 

systeeminstellingen te openen.
3.  Draai aan de Afstemknop tot “SW Version” op het display verschijnt en druk daarna op de 

Afstemknop. De softwareversie wordt getoond op het display. Houd Info / Menu nogmaals 
ingedrukt om de weergave van de softwareversie te verlaten.

4. Druk op Back om de  weergave van de softwareversie te verlaten.
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Specificaties

Voeding
Voeding DC 5V-autoaanstekeradapter

Frequentiebereik
FM-zender: 88.1 – 107.9 MHz
DAB: 174.928 – 239.200 MHz

Bluetooth
Bluetooth-specificatie Bluetooth® Ver 4.1
Ondersteunde profielen A2DP, AVRCP1.4, HFP1.6
Bluetooth Audio-CODEC SBC, AAC
Zendvermogen Power Class 2
Bereik zonder obstakels 10meters / 30feet

De frequentie en het maximaal 
uitgezonden vermogen 2402MHz – 2480MHz: 3.25dBm (Bluetooth EDR)

Circuit kenmerken
Aux-Ingang 3,5mm diameter, stereo
Line out-aansluiting 3,5mm diameter, stereo

Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +65°C
Opslagtemperatuur: -40°C tot +85°C

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch 
afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel 
naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw 
plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn 
voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

Serienummer
Productiemaand
Productiejaar
Productcode
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