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1  Display
2 Aan/standby en keuze schakelaar
3 Informatie op het display
4 zoeken naar beneden
5 voorkeuze toets
6 bevestigen/opslaan
7 volume verlagen -
8 zoeken naar boven
9 volume verhogen +
10 Luidspreker



5.2  Apparaat inschakelen

	 Druk op de O/Mode-knop om de DIGITRADIO UP1 in te 
	 schakelen.

 Na de eerste keer inschakelen voert het apparaat 
 automatisch een volledige zoekopdracht uit in DAB-modus. 
 Tijdens het zoeken toont de display-informatie de 
 voortgang en het aantal gevonden digitale radiozenders. 
 Nadat het zoeken naar zenders is beëindigd, wordt het 
 eerste DAB + -programma afgespeeld.

4.2  Eigenschappen

De DIGITRADIO UP1 bestaat uit een DAB + / FM-ontvanger met de 
volgende functies: 
	 - U kunt maximaal 10 DAB + en 10 FM-zenders opslaan. 
 - De radio ontvangt op de frequenties FM 87,5–108 MHz (analoog) 
   en DAB + 174,9–239,2 MHz (digitaal). 
	 - Het apparaat heeft een tijd- en datumweergave. 
	 - Alarmfunctie en slaaptimer 
	 - Muziekweergave via Bluetooth.

5.2  Apparaat uitschakelen

	 U kunt het apparaat naar de stand-bymodus schakelen 
	 door de O /Mode-knop ingedrukt te houden. De melding 
	 Standby verschijnt kort op het display. De datum en tijd 
	 worden op het display weergegeven. U kunt de helderheid 
	 van het display in de standby-modus wijzigen zoals 
	 beschreven onder punt 11.2

5.3  Schakelen tussen DAB + / FM / Bluetooth-modus

	 Met de knop O/ Mode kunt u schakelen tussen DAB + 
	 (digitale radio), FM (VHF) en Bluetooth door kort op de 
	 knop te drukken.

5.4 Het volume aanpassen

	 Pas het volume aan met de Vol +/- knoppen. Het ingestelde 
	 volume wordt in het display weergegeven door middel van 
	 een staafdiagram.



5.5 Oproepen van de displays

	 Druk meerdere keren op de Info/ Menu-toets om door de 
	 beschikbare informatie te bladeren. 
	 U kunt ervoor kiezen om de volgende informatie weer te geven: 

In DAB + -modus (geselecteerde functie wordt gemarkeerd met een "*"): 
	 scrollende tekst
	  (door lopende tekst met aanvullende informatie die de stations 
	 kunnen leveren), 
	 -Signaalsterkte, -Programmatype, -Ensemble, -Frequentie,
	 -Signaalkwaliteit, -Bitrate en codec, -Tijd en -Datum. 

In FM / VHF-modus (geselecteerde functie is gemarkeerd met een "*"): 
	 Radiotekst indien uitgezonden, Programmatype,-(PTY),-Ps 
	 (programma servicenaam of zendernaam of frequentie),
	 audio-informatie , Tijd en datum.

6 Menubediening 

Via het menu heeft u toegang tot alle functies en instellingen van de 
DIGITRADIO UP1. 
De menu-navigatie vindt plaats met de knoppen Info/ Menu,
 <<, >> en Enter.
 
Het menu is onderverdeeld in submenu's en bevat verschillende menu-
items en functies die kunnen worden geactiveerd afhankelijk van het 
type modus (DAB + of FM). 
Om het menu te openen, houdt u gewoon de Info O/ Menu-knop 
ingedrukt. Om naar submenu's te gaan, drukt u eerst op de toets << of 
>> om een submenu weer te geven en vervolgens op de toets Enter 
om het submenu op te roepen. 
Een asterisk (*) geeft de huidige selectie aan. 

	 Het menu sluiten: Druk meerdere keren op de Info O/ Menu-knop 
	 (afhankelijk van het submenu waarin u zich bevindt) of wacht tot 
	 het huidige radioprogramma weer wordt weergegeven.

	 Instellingen worden alleen opgeslagen door op de Enter-toets te 
	 drukken. Als in plaats daarvan op de Info O/ Menu-knop wordt 
	 gedrukt, worden de instellingen niet geaccepteerd en opgeslagen 
 (de Info O/ Menu-knop fungeert hier als een “Terug” -knop). 

	 De in te drukken functies en knoppen worden in deze 
	 gebruiksaanwijzing vet weergegeven. Sommige tekstweergaven 
	 (bijv. Menu-items, zenderinformatie) kunnen te lang zijn om op het 
	 display te worden weergegeven. Deze worden dan na korte tijd 
	 als rollende tekst weergegeven.	



7 Die DAB+ (Digital Radio)-Funktie!

7.1 Wat is DAB +

DAB + is een nieuw digitaal formaat waarmee u kristalhelder geluid 
zonder ruis kunt horen. In tegenstelling tot conventionele analoge 
radiostations, zendt DAB + meerdere stations uit op dezelfde 
frequentie. Dit heet een ensemble of een multiplex. Een ensemble 
bestaat uit het radiostation en verschillende servicecomponenten of 
datadiensten die afzonderlijk door de radiostations worden 
uitgezonden. Info en faq https://digitalradio.nl/faq/

7.1.1 Datacompressie 

Digitale radio maakt gebruik van de effecten van het menselijk gehoor. 
Het menselijk oor neemt geen geluiden waar die onder een bepaald 
minimumvolume liggen. Gegevens die onder de zogenaamde stille 
gehoordrempel liggen, kunnen daarom worden uitgefilterd. Dit wordt 
mogelijk gemaakt doordat 
het bijbehorende relatieve volume ten opzichte van andere eenheden 
ook per informatie-eenheid wordt opgeslagen in een digitale 
datastroom . Bij een geluidssignaal worden de stillere delen bij een 
bepaalde grenswaarde door de luidere overlapt. Alle geluidsinformatie
in een muziekstuk dat onder de zogenaamde luisterdrempel valt, kan 
uit het te verzenden signaal worden gefilterd. Dit leidt tot een 
datareductie in de te verzenden datastroom zonder merkbaar verschil 
in geluid voor de luisteraar (HE AAC v2-methode als een aanvullende 
coderingsmethode voor DAB +).

7.1.2 Audiostream

Bij digitale radio zijn audiostreams continue datastromen die MPEG 1 
audiolaag 2 frames bevatten en dus akoestische informatie 
vertegenwoordigen. Hierdoor kunt u de gebruikelijke radioprogramma's 
uitzenden en aan de ontvangende kant beluisteren. Digitale radio levert 
niet alleen radio met een uitstekende geluidskwaliteit, maar ook 
aanvullende informatie. Deze kunnen betrekking hebben op het huidige 
programma of er onafhankelijk van zijn. 
(bijv. Nieuws, weer, verkeer, tips).

https://digitalradio.nl/faq/
https://digitalradio.nl/faq/


7.2 DAB + (digitale radio) ontvangst

 
Druk kort op de O/ Mode-toets totdat Digital radio op het display wordt 
weergegeven. 
Wanneer DAB + voor de eerste keer wordt gestart, wordt een volledige 
zenderzoekactie uitgevoerd. Nadat het zoeken is beëindigd, wordt de 
eerste zender in alfanumerieke volgorde afgespeeld.

7.2.1 Volledig zoeken
 
Het automatisch zoeken Volledig zoeken scant alle DAB + Band III-
kanalen en vindt zo alle stations die in het ontvangstgebied worden 
uitgezonden.
 
Als het zoeken is voltooid, wordt de eerste zender in alfanumerieke 
volgorde weergegeven. 

Om een volledige zoekopdracht uit te voeren, opent u het menu door 
de Info O/ Menu-knop ingedrukt te houden en selecteert u het menu-
item Volledige zoekopdracht met de <<, >> en Enter-knoppen.  

In het display verschijnt zoeken

Tijdens het zoeken wordt een voortgangsbalk en het aantal 
gevonden stations weergegeven. 

7.2 2 Zender zoeken
 
Om een DAB + -zender te selecteren, opent u de zenderlijst door op de 
knoppen << of >> te drukken. 
Bevestig de kanaalselectie met Enter. Het geselecteerde station wordt 
afgespeeld.



7.2.3 DAB + zenders op een geheugenlocatie opslaan.

Het programmageheugen kan maximaal 10 stations in het DAB + -
gebied opslaan. 

	 Selecteer eerst de gewenste zender (zie punt 7.2.2). 
	 Om deze zender op een geheugenlocatie op te slaan, houdt u de 
	 Preset-knop ingedrukt tijdens de weergave. 
	 Gebruik vervolgens de <<, >> knoppen om een zendergeheugen 
	 te selecteren (1 ... 10). Druk op de Enter-toets om op te slaan. 
	 Op het display verschijnt Programma opgeslagen 
	 Herhaal deze procedure om meer stations op te slaan.

7.2.4 DAB + -zenders oproepen vanuit een geheugenplaats 

Om een zender op te roepen die u eerder in het FAV-geheugen heeft 
opgeslagen, drukt u kort op de Preset-toets en kiest u met de toetsen 
<<, >> een zendergeheugen (1 ... 10). 
Druk op de Enter-knop om het station af te spelen. 
Als er geen station is opgeslagen op de geselecteerde 
programmapositie, verschijnt leeg op het display.

7.2.5 Een programmaplaats overschrijven / wissen 
 
Sla gewoon een nieuwe zender op zoals beschreven in geheugenplaats 
opslaan
Bij het oproepen van de fabrieksinstellingen worden alle opslaglocaties 
gewist.

7.2.6 Signaalsterkte 

Druk meerdere keren kort op de Info/ Menu-knop totdat de 
signaalsterkte in een staafdiagram op het display wordt weergegeven. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Huidige signaalsterkte

	 	 	 	 Minimale signaalsterkte 

Zenders met een signaalsterkte onder de vereiste minimale 
signaalsterkte zenden niet voldoende signaal uit.



7.2.7 Handmatig instellen 

Dit menu-item wordt gebruikt om de ontvangstkanalen te controleren 
en kan worden gebruikt om de antenne uit te lijnen. 
	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de knop 
	 << of >> om de invoer Handmatige instelling te selecteren en 
	 druk op de knop Enter. 

	 Gebruik de << of >> en Enter-toetsen om een kanaal te 
	 weergegeven. Als een DAB + -station op een kanaal wordt 
	 ontvangen, wordt de ensemblenaam van het station 
	 weergegeven. 
	 Zenders waarvan de signaalsterkte lager is dan de vereiste 
	 minimale signaalsterkte, zenden geen voldoende sterk signaal uit.

7.2.8 Volumeaanpassing (DRC) 

Met het menu Volumeaanpassing wordt de compressieverhouding 
ingesteld, die dynamische fluctuaties en de bijbehorende 
volumevariaties compenseert.
 
	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen
	  << of >> om de invoer Volumeregeling te selecteren. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Gebruik de knoppen << of >> om de compressieverhouding te 
	 selecteren: 
	 DRC hoog - Hoge compressie 
	 DRC laag -  Lage compressie
	 DRC uit    -  Compressie uitgeschakeld

	 Bevestig met de Enter-toets.

7.2.9 Inactieve zenders verwijderen 

Met dit menupunt verwijdert u oude zenders die niet meer te ontvangen 
zijn uit de zenderlijst. 
	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en selecteer met de 
	 knoppen << of >> de invoer Inactieve stations verwijderen. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Nu komt de vraag delete OK? of de inactieve zenders moeten 
	 worden verwijderd. 
	 Kies met de << of >> de vermelding Ja en bevestig met de 
	 Enter-toets.



8 FM (VHF) -bediening

8.1 FM-radiomodus inschakelen

	 Druk kort op de O/ Mode-toets tot FM in het display wordt 
	 weergegeven. 

Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is de 
frequentie ingesteld op 87,50 MHz. 

Als u al op een station heeft afgestemd of een station heeft opgeslagen, 
speelt de radio waarop het laatst station is afgesteld 

De zendernaam wordt weergegeven voor RDS-zenders.

8.2 FM (VHF) -ontvangst met RDS-informatie 

RDS is een methode voor het verzenden van aanvullende informatie via 
VHF-stations. Omroepen met RDS bijvoorbeeld hun zendernaam of het 
programmatype. Dit wordt op het display weergegeven. 

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

8.3 Automatisch station zoeken
 
 Houd de << of >> knoppen langer ingedrukt (± 2 tot 3 seconden) 
 om automatisch naar het volgende station met voldoende signaal 
 te zoeken. 
	 U kunt ook op de Enter-toets drukken. 
	
	 Als een FM-station met een voldoende sterk signaal wordt 
	 gevonden, stopt het zoeken en wordt het station afgespeeld. 
	 Als een RDS-zender wordt ontvangen, worden de zendernaam en, 
	 indien van toepassing, de radiotekst weergegeven. 

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



8.4 Handmatig zenders zoeken 

	 Druk meerdere keren kort op de toets << of >> om de gewenste 
	 zender of frequentie in te stellen. 
	
	 Het display toont de frequentie in stappen van 0,05 MHz.

8.5 Zoekinstelling
 
In dit menupunt kan de gevoeligheid van de zoekactie worden 
ingesteld . 
>	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de knop 
	 << of >> om het item Zoekinstellingen te selecteren en druk op 
	 de knop Enter. 
>	 Selecteer of het zoeken alleen moet stoppen voor sterke zenders 
	 Alleen sterke zenders 
	 of voor alle zenders dus ook voor zwakke zenders Alle zenders. 

	 Als u Alle stations selecteert, stopt het automatisch zoeken voor 
	 elk beschikbaar station. Dit kan ertoe leiden dat zwakke zenders 
	 met ruis worden weergegeven.

8.6 Audio-instelling 

	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de 
	 knoppen << of >> om de optie [Audio setting] te selecteren. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Gebruik << of >> om de invoer Stereo mogelijk 
	 of Alleen mono te selecteren. 
	 Bevestig met de Enter-toets. 

Aangezien de DIGITRADIO UP1 een mono-apparaat is, heeft deze 
instelling alleen invloed op de ontvangststerkte van de zender.



8.7 FM-stations op een geheugenlocatie opslaan 

Het programmageheugen kan maximaal 10 stations in het FM / VHF-
bereik opslaan. 
 
	 Om deze zender op een geheugenlocatie op te slaan, houdt u de 
	 Preset-knop ingedrukt tijdens het afspelen. Gebruik vervolgens 
	 de <<, >> knoppen om een zendergeheugen te selecteren 
	 (1 ... 10). Druk op de Enter-toets om op te slaan. 
	  Herhaal dit proces om meer stations op te slaan.

8.8 FM-zenders oproepen vanuit een geheugenplaats 

	 Om een zender op te roepen die u eerder in het FAV-geheugen 
	 heeft opgeslagen, drukt u kort op de Preset-toets en kiest u met 
	 de toetsen <<, >> een zendergeheugen (1 ... 10 ). 
	 Druk op de Enter-knop om het kanaal af te spelen. 

Als u geen station op de geselecteerde programmapositie heeft 
opgeslagen, verschijnt leeg op het display.

8.9 Overschrijven / wissen van een opslaglocatie voor een 
programma
 
	 Sla eenvoudig een nieuw station op de betreffende opslaglocatie 
	 op zoals beschreven. 

Bij het oproepen van de fabrieksinstellingen worden alle opslaglocaties 
gewist.

9 Bluetooth 

	 Druk kort op de O / Mode-knop tot Bluetooth wordt 
	 weergegeven op het display. 

Als de Bluetooth-modus voor de eerste keer wordt gestart, wordt een 
afspeelapparaat, bijv. B. een smartphone of tablet kan worden 
gekoppeld met de DIGITRADIO UP1. 

Als een afspeelapparaat al is gekoppeld en zich binnen ontvangstbereik 
bevindt, wordt het automatisch verbonden.



9.1 Het apparaat koppelen

	 Selecteer de Bluetooth-modus op de DIGITRADIO UP1. 	
	 Bluetooth Visible verschijnt op het display. 
	
	 Open de Bluetooth-instellingen van uw smartphone / tablet die u 
	 wilt koppelen met de DIGITRADIO UP1. 

	 Start het zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten op uw  
	 smartphone / tablet  en selecteer de naam DIGITRADIO UP 1 in 
	 de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten . 

	 Nadat het koppelen is gelukt , toont het display
	 Bluetooth connected. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone / tablet voor informatie 
over het gebruik van de Bluetooth-functie op uw smartphone / tablet.

9.2 Bluetooth-weergave
 
Nadat u uw smartphone / tablet succesvol hebt gekoppeld met de 
DIGITRADIO UP1, kunt u de weergave starten. Open een muziek-app op uw 
smartphone / tablet en start het afspelen. Afhankelijk van de smartphone / 
tablet wordt het geluid direct afgespeeld via de DIGITRADIO UP1, of moet u 
eerst de DIGITRADIO UP1 als afspeelapparaat selecteren. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van uw smartphone / tablet om erachter te komen hoe u 
via Bluetooth afspeelapparaten op uw smartphone / tablet selecteert. 

	 Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de Enter-knoppen of 
	 pauzeert u ze met de muziekapp op uw smartphone / tablet. 
	 Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
	
	 Om naar het volgende nummer te gaan, drukt u op de knop 
	 >> of selecteert u het volgende nummer in de muziek app op uw 
	 smartphone / tablet. 

	 Als u de titel die momenteel wordt afgespeeld wilt laten afspelen, 
	 drukt u eenmaal op de knop <<. Om naar het vorige nummer te 	gaan, 
	 drukt u twee keer op de << knop. Als alternatief kunt u de muziekapp 
	 op uw smartphone / tablet gebruiken. 

	 Het volume kan worden aangepast met de Vol +/- knoppen of met 
	 de volumeregeling op uw smartphone / tablet. 

De bediening van de smartphone / tablet via de DIGITRADIO UP1 werkt 
alleen met ondersteunde apparaten. 
Afhankelijk van de smartphone / tablet zijn ook ringtones of systeemtonen 
hoorbaar



10.1 Slaaptimer 

Als u wilt dat de DIGITRADIO UP1 na een bepaalde tijd automatisch naar 
stand-by schakelt, kunt u de slaaptimer activeren. 

	 Houd de Info O/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen
	 << of >> om de invoer Slaap te selecteren. 

	 Met de << of >> knoppen kunt u de tijd instellen in stappen van 
	 Uit, 15, 30, 45, 60 en 90 minuten waarna het apparaat in elke modus 
	 overschakelt naar stand-by. 

	 Druk na het selecteren van een tijd op de Enter-toets. 

Er verschijnt een kloksymbool in de linkerbovenhoek van het display om de 
actieve slaaptimer aan te geven. 
Als u het Sleeptimer-menu opnieuw oproept, wordt de resterende tijd 
weergegeven.

10 Overige Functies

10.2 Wekker 

	 Houd de Info/ Menu-toets ingedrukt en selecteer de invoer 
	 Wekker met de toetsen << of >>.



10.2.1 De wektijd instellen 

U kunt de wekfunctie alleen bedienen als de juiste tijd is ingesteld. 
Afhankelijk van de configuratie gebeurt dit automatisch of moet dit 
handmatig worden ingesteld. De tijd kan handmatig of via DAB / FM 
worden bijgewerkt. Meer informatie hierover onder punt 11.1. 

	 Kies een van de wekkergeheugens 1 of 2 met de toetsen << of >> en 
	 bevestig met Enter. 

	 Doorloop vervolgens alle punten op volgorde. 
	 Bevestig elke invoer met de Enter-toets: 

	 Wektijd Stel de tijd in waarop u gewekt wilt worden met de toetsen 
	 << of >> en druk op Enter. 
	
	 Duur Stel de duur van de wekker in met de << of>> knoppen en 
	 druk op Enter.

	 Bron> Selecteer de alarmtoon (zoemer of een radiobron) met de 
	 toetsen << of >> en druk op Enter. 

Als u digitale radio (DAB) of FM (VHF) als alarmbron heeft geselecteerd, 
kunt u een station uit de stationslijst of het laatst geselecteerde programma 
als afspeelbron selecteren. Druk vervolgens op Enter.

Herhalen
 	 Selecteer de dagen waarop de wekker actief moet zijn. U kunt kiezen 
	 tussen dagelijks, eenmalig, weekend (za en zo), werkdagen (ma - vr). 
	 Druk vervolgens op de Enter-toets. 

	 Als u eenmaal heeft gekozen, dan moet u vervolgens de datum 
	 invoeren waarop de wekker actief moet zijn.
 
Volume
	 Gebruik de toetsen << of >> om het volume te selecteren waarmee u 
	 gewekt wilt worden. Druk vervolgens op Enter. 

	 Als u de wekker nu wilt activeren, gebruikt u de knoppen << of >> om 
	 Aan te selecteren en drukt u nogmaals op Enter. 
	 De wekker is nu geactiveerd. 
	 Dit wordt aangegeven door een symbool in de rechterbovenhoek van 
	 het display.



10.2.2 De wekker uitschakelen na een alarmsignaal 

	 Houd de O/ Mode-toets ingedrukt om de wekker uit te schakelen. 
	 Druk op de Enter-toets om de sluimerfunctie in te schakelen. 
	 U kunt de lengte van de pauze tussen 5 of 10 minuten selecteren door 
	 herhaaldelijk op Enter te drukken. 
	 Nadat de sluimertijd is verstreken, begint de alarmtoon opnieuw.

10.2.3 De wekker deactiveren 

Als u de wekker wilt deactiveren, bewerk dan de wekker zoals beschreven 
onder 10.2.1 en selecteer na het invoeren van het volume Wekker> Uit. 
Druk op de Enter-toets om de instelling op te slaan. 
De wekker is nu uitgeschakeld.

10.3 Equalizer 

Om het geluid aan uw wensen aan te passen, is het mogelijk om treble en 
bass apart te regelen. 
	 Houd de Info/ Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen
	  << of >> om het item Equalizer te selecteren. 
	 Gebruik de toetsen << of >> om [Treble] of [Bass] te selecteren en druk 
	 op Enter. 
 	 U kunt de waarden tussen -5 en +5 instellen met de << of >> knoppen. 
	 Druk op de Enter-toets om op te slaan.

11 Systeeminstellingen 

Alle instellingen die onder dit punt worden uitgelegd, zijn in gelijke mate van 
toepassing op zowel de DAB + / FM- als de Bluetooth-modus.

11.1 Tijd- en datum instellingen



11.1.1 De tijd / datum handmatig instellen 

Afhankelijk van de instelling van de tijdupdate (punt 11.1.2), moet u de tijd 
en datum handmatig instellen. 
 
	 Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en selecteer het item Tijd met 
	 de knoppen << of >>.  
	 Druk op de Enter-toets. 

 	 Gebruik de toetsen << of >> om de invoer Tijd / datum instellen te 
	 selecteren en druk op Enter. 
 	 De eerste cijfers uren van de tijd knipperen en kunnen gewijzigd 
	 worden met de << of >> knoppen . 
	 De knop >> verhoogt de waarde, de knop << verlaagt de waarde. 
	 Druk op de Enter-toets om de instelling toe te passen.

	 De volgende cijfers (minuten) van de tijd knipperen en kunnen ook 
	 worden gewijzigd zoals hierboven beschreven. 
	 Druk na elke extra instelling op de Enter-toets om naar de volgende 
	 instelling te gaan. 

	 Ga bij het instellen van de datum te werk zoals hierboven beschreven. 
	 Nadat alle instellingen zijn gemaakt en de 
	 Enter- toets voor de laatste keer is ingedrukt, verschijnt
	 Tijd opgeslagen op het display.

11 Systeeminstellingen 

11.1.2 Tijdupdate 
In dit submenu kunt u aangeven of de tijdupdate automatisch moet 
plaatsvinden via DAB + of FM (VHF) of dat u deze handmatig wilt invoeren 
(punt 11.1.1). 

	 Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en selecteer het item Tijd met 
	 de knoppen << of >>. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Gebruik de toetsen << of >> om het item 
	 Update Settings te selecteren en druk op Enter. 

 	 Gebruik de << of >> en Enter-knoppen om de volgende opties te 
	 selecteren: 
	 Update from all (update via DAB + en FM) 
	 vanaf digitale radio (update alleen via DAB +) 
	 vanaf FM (update alleen via FM)
	 Geen update (tijd / datum moet handmatig worden ingevoerd, 
	 zie item 11.1.1).



11.1.4 Datumformaat instellen 

In het submenu Datumformaat instellen. u kunt het formaat instellen voor 
het weergeven van de datum. 

	 Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en selecteer het item Tijd met 
	 de knoppen << of >>. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Gebruik de toetsen << of >> om de invoer Set date format te 
	 selecteren en druk op Enter. 
	
	 Gebruik de toetsen << of >> om een van de volgende opties te 
	 selecteren: 
	 DD-MM-JJJJ (dag, maand, jaar) 
	 MM-DD-JJJJ (maand, dag, jaar) 
	 Druk om te accepteren Enter toets

11.2 Helderheid display 

U kunt de helderheid van het display instellen voor zowel bediening als 
stand-by. 

	 Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen 
	 << of >> om het item Verlichting te selecteren. 
	 Druk op de Enter-toets. 

	 Gebruik de knoppen << of >> en druk vervolgens op de 
	 knop Enter om een van de volgende functies te selecteren: 
	 Bediening regelt de helderheid in de normale, ingeschakelde 
	 toestand. U kunt kiezen tussen de helderheidsniveaus Hoog, 
	 Gemiddeld en Laag. Gebruik de << of >> toetsen om een 
	 helderheidsniveau te selecteren en 
	 druk op de Enter-toets om op te slaan. 

	 Stand-by regelt de helderheid in de stand-bymodus. U kunt kiezen 
	 tussen de helderheidsniveaus Hoog ,[Gemiddeld, Laag en Uit. 
	 Gebruik de << of >> toetsen om een helderheidsniveau te selecteren 
	 en druk op de Enter-toets om op te slaan. 
	 Als de optie Uit is geselecteerd, wordt de displayverlichting in 
	 stand-by na circa 10 seconden volledig uitgeschakeld.



11.3 Taal 
 
	 Houd de Info / Menu-toets ingedrukt en gebruik de toetsen 
	 << of >> om de invoer Taal te selecteren. 
 	 Druk op de Enter-toets. 
 	 Gebruik de toetsen << of >> 
	 om een van de beschikbare talen te selecteren en bevestig uw keuze 
	 met de Enter-toets.

11.4 Fabrieksinstelling 

Als u de locatie van het apparaat verandert, bijv. Als u bijvoorbeeld 
verhuist, is het mogelijk dat u de opgeslagen zenders niet meer kunt 
ontvangen. In dat geval kunt u door het resetten naar de 
fabrieksinstellingen alle opgeslagen zenders wissen en vervolgens een 
nieuwe zenderzoekactie starten. 
	 Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen
	 << of >> om de invoer Fabrieksinstelling te selecteren. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 Kies met de toetsen << of >> de invoer Ja om de fabrieksinstelling 
	 uit te voeren en druk op de Enter-toets. 
	 Alle eerder opgeslagen stations en instellingen worden verwijderd. 
	 Het apparaat is nu in de leveringstoestand.

	 Restart ... verschijnt op het display en het apparaat start. 
 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 beëindigd, wordt het eerste DAB + -
 programma afgespeeld.



11.5 SW-versie 
Onder SW-versie kunt u de momenteel geïnstalleerde SW-versie opvragen. 

Houd de Info / Menu-knop ingedrukt en gebruik de knoppen
	  << of >> om 	 het item SW-versie te selecteren. 
	 Druk op de Enter-toets. 
	 De huidige softwareversie wordt weergegeven. 

12 Reiniging 

	 Om het risico van elektrische schokken te vermijden, mag u het 
	 apparaat niet met een natte doek of onder stromend water 
	 schoonmaken. 
	
	 U mag geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals 
	 alcohol of benzine gebruiken. 

	 Gebruik geen van de volgende stoffen: zout water, insecticiden, 
	 chloor of zure oplosmiddelen (salmiak).

	 Maak de behuizing schoon met een zachte, droge doek. Gebruik 
	 geen alcohol, verdunners enz .; ze kunnen het oppervlak van het 
	 apparaat beschadigen. 

	 Reinig het display alleen met een zachte katoenen doek. Gebruik 
	 indien nodig een katoenen doek met een kleine hoeveelheid 
	 niet-	alkalisch, verdund zeepachtig water op basis van water of 
	 alcohol. 
	
	 Wrijf zachtjes over het oppervlak met de katoenen doek.



12 Reiniging 

Symptoom 	 Mogelijke oorzaak / oplossing 
Apparaat kan niet worden ingeschakeld. 	 Zorg ervoor dat het apparaat correct is 
	 aangesloten. 

Er is geen geluid te horen. 	 Zet het harder. Schakel het afspeelapparaat in of 
	 zet het volume hoger. Mogelijk. de verkeerde bron 
	 is gekozen. 

DAB / FM-ontvangst is slecht. 	 Controleer de positie van de antenne en verander 
	 deze indien mogelijk. 

Kan het apparaat niet verbinden / 
koppelen via Bluetooth. 	 Zorg ervoor dat het maximale bereik van de 
	 Bluetooth-verbinding niet groter is dan 10 meter. 

Drop-outs bij verbinding via Bluetooth.	 Verklein het bereik tussen de twee apparaten. Het 
	 optimale bereik is tussen 0 en 5 meter..

 

15 Installatie

De Digitradio UP1 bestaat uit de volgende componenten: 

1 inbouwdoos (niet bij de levering inbegrepen) 
2 radio-unit 
3 luidspreker 
4 frame 
5 luidsprekerafdekking 
6 radiobesturing



De DIGITRADIO UP1 kan zowel horizontaal als verticaal worden 
gemonteerd. Zorg ervoor dat de afstand tussen de inbouwdozen correct is 
zoals weergegeven in de volgende afbeelding: 

Luidsprekerkabels aansluiten: 
Sluit de blauwe kabel (+) van de luidspreker aan op de 
luidsprekeraansluiting gemarkeerd (+) op de radio-eenheid en draai deze 
vast met een geschikte kruiskopschroevendraaier. 
Sluit de bruine kabel (-) van de luidspreker aan op de met (-) gemarkeerde 
luidsprekeraansluiting op de radio-eenheid en draai deze vast met een 
geschikte kruiskopschroevendraaier.

 
Stroomaansluiting: 
Sluit de fase van de huisinstallatie (AC 100-240V, 50 / 60Hz) aan 
op de L op de radio-eenheid en draai deze vast met een schroevendraaier. 
Sluit de neutrale geleider aan op de klem gemarkeerd N op de radio-
eenheid en draai deze vast met een schroevendraaier. 

De antenne is verbonden met de aansluiting van de radio-eenheid 
gemarkeerd Antenna.



	 In plaats van de meegeleverde antenne kan de aardingskabel 
	 (indien aanwezig) ook als antenne worden gebruikt. 
	
	 Merk op dat alleen getrainde specialisten de elektriciteit op 
	 huisinstallaties mogen aansluiten. TechniSat aanvaardt geen 
	 aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onjuiste 
	 installatie.
	
	 Voordat u de radio-eenheid op het elektriciteitsnet of de 
	 huisinstallatie aansluit, moet u ervoor zorgen dat de leidingen 
	 spanningsvrij zijn en tegen inschakelen zijn beveiligd. 
	
	 Om de radio volledig uit te kunnen schakelen of de stekker uit het 
	 stopcontact te kunnen halen, dient deze via een extra schakelaar te 
	 worden bediend. De fase moet daarom schakelbaar zijn.



Vervolgens worden beide units (luidspreker en radio-unit) in de bestaande 
inbouwdozen gestoken en vastgeschroefd. Let op de positie van de 
stekkercontactstrip van de radio-eenheid voor de display-eenheid, 
afhankelijk van of de eenheden horizontaal of verticaal zijn geïnstalleerd. 
Vervolgens worden beide units (luidspreker en radio-unit) in de bestaande 
inbouwdozen gestoken en vastgeschroefd. Let op de positie van de 
stekkercontactstrip van de radio-eenheid voor de display-eenheid, 
afhankelijk van of de eenheden horizontaal of verticaal zijn geïnstalleerd. 
Horizontale opstelling:

insteekcontact



insteekcontact

Horizontale opstelling:



Na installatie van de radio-unit en de luidspreker wordt het frame bevestigd 
met behulp van de luidsprekerkap (Figuur 1 - 2). Druk de luidsprekerkap 
voorzichtig met lichte druk op de luidspreker totdat deze op zijn plaats klikt. 
De display-eenheid wordt vervolgens voorzichtig op de radio-eenheid 
gedrukt, rekening houdend met de oriëntatie van de connectorstrip, totdat 
deze vastklikt (Figuur 3). 
Horizontale opstelling:



Verikale opstelling:


