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Belangrijke veiligheidsinstructies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte
produceren.
Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van
brand of elektrische schok te voorkomen.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof
op het apparaat worden geplaatst.
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte
zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij verantwoordelijk voor naleving kunnen ertoe leiden
tot de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen
en de garantie komen te vervallen.

LET OP
Explosiegevaar indien batterij wordt vervangen door een batterij
van een onjuist type.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
8.
9.

Stel uw radio niet bloot aan water, stoom of zand.
Laat uw radio niet achter op plaatsen waar
extreme warmte schade kan veroorzaken.

10. Indien veiligheid relevant is, moet de volgende informatie worden
opgenomen voor zover van toepassing:

●	minimale afstanden rond het apparaat voor voldoende
ventilatie;
●	de ventilatie mag niet worden belemmerd door ventilatieopeningen
te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen,
etc.;
●	er mogen geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat worden geplaatst;
●	er moet aan het milieu worden gedacht bij de verwijdering van
batterijen;
●	het gebruik van het apparaat in tropische en / of gematigde
klimaten.

11.
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LET OP
Explosiegevaar indien de batterij onjuist wordt vervangen.
Vervang alleen door hetzelfde of soortgelijk type.

Belangrijke veiligheidsinstructies
12. Indien

een apparaat wordt geleverd met een vervangbare
lithiumbatterij, geldt het volgende:
●	als de batterij door de gebruiker moet worden vervangen,
moet er een waarschuwing dicht bij de batterij of in zowel de
gebruiksinstructies als de onderhoudsinstructies staan;
●	als de batterij niet moet worden vervangen door de gebruiker,
moet er een waarschuwing dicht bij de batterij of in de
onderhoudsinstructies staan.
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Bedieningselementen
Vooraanzicht
1

2 3

4

5
6
9

8

7

1

Luidspreker

2

Batterij-indicator

3

Bluetooth-indicator

4

LCD-display

5

Volume hoger-knop

6

Volume lager-knop

7

Afstemknop / Select / Info / Menu-knop

8

Mode-knop

9

Power-knop
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Bedieningselementen
Achteraanzicht

12
11

13

10

10

DC IN 5V / 1A USB-oplaadpoort

11

Aux-ingang

12

Externe antenneaansluiting

13

Passieve luidspreker
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De radio opladen
De radio werkt op een ingebouwde lithium-ionbatterij die kan worden
opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of met behulp
van een USB-netadapter (niet meegeleverd) met een nominale
uitgangsspanning / -stroom van DC 5V, 1000mA. Een verminderd
vermogen, ‘stotterende’ geluiden of een batterij-indicator die aangeeft
dat de batterij bijna leeg is
zijn allemaal tekenen dat de batterij
moet worden opgeladen.
Voordat u de radio voor het eerst gebruikt moet de batterij volledig
worden opgeladen.

OPMERKING
U kunt de radio beginnen te gebruiken tijdens het opladen.
Zorg er echter wel voor dat u in dit geval gebruik maakt van een
USB-voedingsbron die een elektrische stroom van 5V 1A
levert. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade aan de
USB-voedingsbron.
●	Sluit de (meegeleverde) micro-USB-stekker aan op de
micro-USB-oplaadpoort op de achterkant van het apparaat.
●	Sluit het uiteinde met de standaard USB-stekker van de
(meegeleverde) kabel aan op een stroom leverende USB-poort
van een computer of ander USB-oplaadapparaat. Als de batterij
wordt opgeladen, zal de batterij-indicator continu rood branden.
De rode batterij-indicator zal uitschakelen nadat de batterij
volledig is opgeladen.
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Uw radio bedienen – DAB
1.

Steek de stekker van de (meegeleverde) externe antenne in de
aansluiting voor de externe antenne op de achterkant van uw radio.

2.

Druk op Power om uw radio in te schakelen.

3.

Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt er een

4.

5.
6.

snelle scan op de Band III-DAB-kanalen uitgevoerd. Als de radio al
eerder is gebruikt, wordt de laatst gebruikte zender geselecteerd.
Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er
zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan
de lijst die is opgeslagen in de radio. De weergegeven balk geeft de
voortgang van de scan aan.
Als het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke
volgorde 0...9...A....Z) worden geselecteerd.
Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, zal uw radio de melding
“No Service” tonen. Als er geen signalen worden gevonden, dan moet
u uw radio mogelijk verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.
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Een zender selecteren – DAB
1.

Druk op Power om uw radio in te schakelen.

2.

Druk op Mode om de DAB-radiomodus te selecteren.

3.
4.
5.

Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders
te bladeren.
Druk op Select om de gewenste te selecteren en af te stemmen op
de zender.
Gebruik Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar
wens in te stellen. U kunt de zenderlijst ook met behulp van het
DAB-menu openen. Dit doet u door Menu ingedrukt te houden en
daarna aan de Afstemknop te draaien om het item 'Station List' te
selecteren. Druk vervolgens ter bevestiging op Select.

OPMERKING
Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de
zender, dan is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie
moet plaatsen voor betere ontvangst.

Secundaire diensten – DAB
Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Als
een radiozender secundaire diensten heeft, dan zullen deze onmiddellijk
na de hoofdzender verschijnen als u aan de Afstemknop draait. Druk op
Select om af te stemmen op de geselecteerde dienst.
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Nieuwe zenders zoeken – DAB
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen of u bent
mogelijk met uw radio verhuisd In een ander deel van het land. In dit
geval moet u uw radio mogelijk laten scannen naar nieuwe zenders.

1.
2.
3.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het DAB-menu te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Full Scan” te selecteren.
Druk op Select. Uw radio voer nu een scan uit op de Band III-DABkanalen.
Als er nieuwe radiozenders worden gevonden, zal de zenderteller op
het display worden opgehoogd en de radiozender wordt toegevoegd
aan de lijst die is opgeslagen in de radio.
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Handmatig afstemmen – DAB
U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen
op de verschillende Band III-DAB-kanalen (5A tot 13F).

1.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.

Draai aan de Afstemknop om “Manual tune” te selecteren.

3.

Druk op Select om de optie handmatig afstemmen te openen.

4.
5.
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Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te
selecteren.
Druk op Select om de radio af te laten stemmen op het
geselecteerde kanaal.

De zendervolgorde instellen – DAB
Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit u kunt
kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn alphanumeric
(alfanumeriek), ensemble en valid (geldig).

1.
2.
3.
4.

5.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het DAB-menu te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Station order” te selecteren.
Druk op Select om de instelmodus voor de zendervolgorde te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Alphanumeric”, “Ensemble” of
“Valid” te selecteren.
“Alphanumeric” - sorteert de lijst alfanumeriek 0...9 A...Z.
“Ensemble” - sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
“Valid” - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan worden
gevonden.
Druk op Select ter bevestiging van de gewenste zendervolgorde.
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Instellen Dynamic Range Control –
DAB
Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachte geluiden eenvoudiger
hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige
ruimte door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verlagen.

1.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.

Draai aan de Afstemknop om “DRC Value” te selecteren.

3.

Druk op Select om de DRC-instelmodus te openen.

4.

5.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te
selecteren (standaard ingesteld op Off (uitgeschakeld)).
Off - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.
Low - DRC-niveau is ingesteld op 1/2 van het niveau uitgezonden
door de zender.
High - DRC is ingesteld zoals verzonden door zender.
Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

OPMERKING
Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie.
Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de
DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.
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Niet – beschikbare zenders
verwijderen – DAB
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.

Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het DAB-menu te openen.

2.

Draai aan de Afstemknop om “Prune Station” te selecteren.

3.

Druk op Select om de instelmodus te openen.

4.

U kunt de functie voor het verwijderen van niet beschikbare
zenders activeren door aan de Afstemknop te draaien om “Yes”
(Ja) te selecteren en vervolgens ter bevestiging op Select te
drukken. Als u niet beschikbare zenders niet wilt verwijderen,
selecteer dan “No” (Nee) of “Back” (Terug) om terug te gaan
naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om
uw keuze te bevestigen.

OPMERKING
Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan
moet u ook opnieuw een scan naar nieuwe zenders uitvoeren (zie de
paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken').
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Uw radio bedienen – FM
1.

Steek de stekker van de (meegeleverde) externe antenne in de
aansluiting voor de externe antenne op de achterkant van uw radio.

2.

Druk op Power om uw radio in te schakelen.

3.

Druk op Mode om de FM-band te selecteren.

4.

Houd Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.

5.

6.
7.
8.
9.
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Draai aan de Afstemknop om “SCAN” te selecteren. Druk op Select
om uw radio van een lage frequentie naar een hoge frequentie te
laten zoeken. Als de radio een zender met een voldoende sterk
signaal vindt, zal de frequentie 6 seconden knipperen op het display.
Na deze 6 seconden zal de radio doorgaan met scannen. Als u af
wilt stemmen op een zender of het scannen wilt stoppen, druk dan
op Select.
Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het
signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan
geeft de radio de zendernaam weer.
Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal uw radio verder
gaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.
Druk op Volume hoger/Volume lager om het geluidsniveau naar
wens in te stellen.
U kunt de radio uitschakelen door op Power te drukken.

Handmatig afstemmen – FM
1.
2.

Draai in de FM-modus aan de Afstemknop om af te stemmen op een
zender.
Druk op Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar
wens in te stellen.

Instellen scangevoeligheid – FM
Uw radio heeft een optie voor het zoeken naar lokale / verre zenders met
de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op lokaal scannen
(“Local”), kunnen zwakkere signalen van zenders die verder weg zijn
worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen eenvoudiger
gevonden kunnen worden.

1.
2.
3.
4.

Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en houd Menu
ingedrukt om het FM-menu te openen.
Draai aan de Afstemknop om “FM Scan Zone” te selecteren. Druk op
Select om de modus voor het instellen van de scangevoeligheid te
openen. De huidige instelling is gemarkeerd met een asterisk.
Draai aan de afstemknop om “Local” (lokaal, alleen zenders met
sterk signaal) of “Distant” (ver, alle zenders) te selecteren. De
optie “Distant” zorgt ervoor dat de radio ook zenders met zwakkere
signalen kan vinden tijdens het scannen.
Druk op Select om uw keuze te bevestigen. De instelling wordt
opgeslagen in de radio en blijft van kracht totdat deze wordt
veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.
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Voorkeurzenders instellen in
DAB – en FM – modus
De radio beschikt over 10 voorkeurzenders voor elk DAB- en FM-radio.
Voorkeurzenders worden op dezelfde manier gebruikt in de beide
gebruiksmodi.

1.

Druk op Power om uw radio in te schakelen.

2.

Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.

3.
4.
5.
6.

Houd Menu ingedrukt. Draai vervolgens aan de Afstemknop om
“Favorite Station” te selecteren. Druk op Select om de instelling te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Preset Station” te selecteren. Druk op
Select.
Draai aan de Afstemknop om door de lijst met voorkeurzenders te
bladeren tot u een ongebruikte voorkeurzender of voorkeurzender
die u wilt wijzigen heeft bereikt.
Druk op Select om de voorkeurzender op te slaan. Er wordt nu een
melding, bijv. 'Preset 2 saved', weergegeven op het display.
Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende
voorkeurzenders. U kunt opgeslagen voorkeurzenders overschrijven
door de bovenstaande procedure te volgen.

OPMERKING
De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard als de radio
wordt uitgeschakeld.
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Een voorkeurzender oproepen in
DAB – en FM – modus
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op Power om uw radio in te schakelen.
Selecteer de gewenste gebruiksmodus met behulp van de knop
Mode.
Houd Menu ingedrukt. Draai vervolgens aan de Afstemknop om
“Favorite Station” te selecteren. Druk op Select om de instelling te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Recall Station” te selecteren. Druk op
Select.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste voorkeurzender te
selecteren. Druk op Select. Uw radio stemt nu af op de zender
die is opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen. Het gekozen
voorkeurzendernummer wordt tevens getoond op het display, bijv. “P2”.
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Weergave – opties – DAB / FM /
Bluetooth
Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FM- en
Bluetooth-modus:
●● Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

DAB – weergaveopties
Uw radio kan de volgende informatie weergeven in de DAB-modus:
Scrollende tekst, Programmatype, Multiplex-naam, Tijd / Datum,
Frequentie, Bitrate en audiotype, Coderingsinformatie, DL Plus-tekst,
Signaalsterkte.
Sommige zenders bieden met DL Plus-tekst aanvullende, gerelateerde
informatie die kan worden weergegeven. Als er geen informatie
beschikbaar is, wordt de melding ‘no info’ weergegeven.

Weergave – opties FM – modus
Uw radio kan in de FM-modus gebruik maken van het Radio Data
System (RDS) om de zendernaam en aanvullende tekst weer te geven
indien deze worden verstrekt door de zender en het radiosignaal
voldoende sterk is.
Uw radio kan de volgende informatie tonen in de FM-modus:
Radiotekst, Programtype, Tijd / Datum, Frequentie.

Weergave – opties Bluetooth – modus
Als het apparaat waarmee u bent verbonden informatie kan verstrekken
over de track die wordt afgespeeld, kan uw radio de volgende informatie
tonen in de Bluetooth-modus:
Apparaatnaam, Titel, Artiest, Album.
Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk
is van het specifieke mediaformaat.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch
verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw
DDR-7. Koppelen creëert een ‘band’, zodat twee apparaten elkaar kunnen
herkennen.

Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth –
apparaat en afspelen van het apparaat

1.

2.

3.
4.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk vervolgens op
Mode om de Bluetooth-functie te selecteren. De melding “Bluetooth
Pairing” wordt getoond op het display. De Bluetooth-indicator op de
radio knippert snel blauw om aan te geven dat de radio kan worden
gedetecteerd.
Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgends de handleiding
van dit apparaat. Ga op het bronapparaat naar de lijst met
Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam ‘DDR-7’.
(Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie
ouder dan Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt
gevraagd. Als dit het geval is, voer dan ‘0000’ in).
Zodra de apparaten zijn verbonden, klikt er een bevestigingstoon en
de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat wordt getoond op het
display. De Bluetooth-indicator blijft continue blauw branden. U kunt
nu simpelweg muziek selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat.
Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of
rechtstreeks op de radio. Gebruik de bedieningselementen op uw
Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / stoppen
of om de gewenste track te selecteren.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth –
apparaat en afspelen van het apparaat
OPMERKING
●	Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetoothapparaten naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide
apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat
verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat
de radio niet meer vinden in de lijst.
●	Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de
radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met
de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio 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.
●	Als ‘DDR-7’ wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten,
maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het
item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio
door de eerder beschreven stappen te volgen.
●	Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde
apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels
tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth –
apparaat en afspelen van het apparaat
OPMERKING
●	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 radio. Het is mogelijk dat niet alle
functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetoothapparaten.
●	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 verzenden / 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
DDR-7.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
Audiobestanden afspelen in de Bluetooth – modus
Als u uw radio 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.
2.

Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens
instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw
Bluetooth-bronapparaat.
Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om
het afspelen te starten / pauzeren en naar de gewenste track te gaan.
Als alternatief kunt u het afspelen bedienen met behulp van de
Afstemknop op uw radio.
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.

OPMERKING
Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren
op alle bedieningselementen.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth –
bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld
De DDR-7 kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder
is gekoppeld. Als er met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal
het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in
het geheugen.
De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder
is gekoppeld en zal automatisch proberen om te koppelen met het
apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet
beschikbaar is, probeert de DDR-7 verbinding te maken met het apparaat
waarmee het een-na-laatst verbinding is gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth – apparaat
verbreken

1.
2.
3.

Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Cancel Pairing” te selecteren en druk
vervolgens op Select.
Draai om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken aan
de Afstemknop om “Yes” (Ja) te selecteren en druk daarna op Select.
Er klinkt een bevestigingstoon en de Bluetooth-indicator op de radio
knippert snel blauw om aan te geven dat de radio weer gedetecteerd
kan worden voor koppelen.U kunt ook “No” (Nee) of “Back” (Terug)
selecteren om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande
menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
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Luisteren naar muziek via
Bluetooth – streaming
De verbinding met uw Bluetooth – apparaat
verbreken

4.

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

Het geheugen met apparaten waarmee eerder is
gekoppeld verwijderen

1.
2.
3.

Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Clear Pairing” te selecteren en druk
vervolgens op Select.
Draai, om het geheugen van alle apparaten waarmee eerder is
gekoppeld te wissen, aan de Afstemknop om “Yes” (Ja) te selecteren
en druk daarna op Select.
U kunt ook “No” (Nee) of “Back” (Terug) selecteren om terug te gaan
naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om uw
keuze te bevestigen.
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Slaaptimer
Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat een
vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimerinstelling kan in stappen
worden ingesteld op een waarde tussen 15 en 120 minuten.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt
om het menu voor de huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk
vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Sleep” te selecteren. Druk op Select
om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren.
De slaaptimer kan worden ingesteld op een waarde tussen 15 en
120 minuten, of op “Sleep off” (Slaaptimer uitschakelen). Druk op
Select om uw keuze te bevestigen.
Een actieve slaaptimer wordt op de afspeelschermen getoond met
behulp van een slaaptimer-indicator. U kunt de resterende tijd van
een actieve slaaptimer bekijken door Menu ingedrukt te houden,
vervolgens aan de Afstemknop te draaien om “System Setup” te
selecteren en op Select te drukken. Draai aan de Afstemknop om
“Sleep” te selecteren en druk daarna op Select om de resterende tijd
van een actieve slaaptimer weer te geven op het display.
U kunt een slaaptimer annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd
is verstreken door de radio uit te schakelen. Druk op Power om de
radio handmatig uit te schakelen.
Als u de slaaptimer wilt annuleren, maar het afspelen wilt
voortzetten, ga dan opnieuw naar de slaaptimerinstellingen (stappen
1 tot en met 3 hierboven) en selecteer vervolgens de optie “Sleep
off” (Slaaptimer uitschakelen) in step 4. Druk op Select om uw keuze
te bevestigen.
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Contrast
Het contrast van het display kan worden aangepast.

1.
2.

3.
4.

128

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt
om het menu voor de huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk
vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Contrast” te selecteren en druk op
Select om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om het contrast aan te passen. De indicatie
van het contrastniveau op het display verandert terwijl u het contrast
aanpast. Druk op Select om de instelling te bevestigen wanneer u de
beste instelling, of de instelling die de beste leesbaarheid geeft op
uw huidige locatie, heeft gevonden.

De klok automatisch bijwerken
Telkens als u uw radio inschakelt en afstemt op een DAB+ zender
of FM-zender die de tijd uitzendt via RDS, zal uw radio de klok
automatisch bijwerken. De tijd zal een paar seconden als 00:00 worden
weergegeven en knipperen en daarna de klok instellen op de tijd die
wordt ontvangen van het DAB+ of FM-RDS-signaal. U kunt instellen dat
de radio de klok instelt met behulp van DAB- of FM-uitzendingen.

1.
2.

3.
4.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt
om het menu voor de huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk
vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te
openen.
Draai aan de Afstemknop om “Time update” te selecteren en druk op
Select om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om een optie voor het bijwerken te
selecteren. U kunt de optie naar wens instellen op “DAB”, “FM” of
“Any (beide). Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
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Selecteren taal
Uw radio zal standaard alle menu’s en berichten in het Engels
weergeven. U kunt uw voorkeurstaal kiezen.

1.
2.
3.
4.
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Schakel de radio in en houd Menu ingedrukt om het menu van de
huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren. Druk op
Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Language” te selecteren. Druk op
Select om het instellingenmenu te openen.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste taal te selecteren. Druk
op Select om de instelling te bevestigen. De tekst op het display
wordt nu getoond in de gekozen taal.

Fabrieksreset
Als u uw radio volledig wilt resetten naar de oorspronkelijke staat, dan
kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen. Alle door de
gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist door het uitvoeren van
een fabrieksreset.

1.
2.
3.
4.

5.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt
om het menu voor de huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren. Druk op
Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Factory Reset” te selecteren. Druk op
Select om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren.
Als u geen fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan “No” (nee) en
druk ter bevestiging van de instelling op Select. Of selecteer “Back”
(Terug) om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande
menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
Druk, als “Yes” (Ja) is geselecteerd, op Select om de radio te
resetten. De radio wist nu alle opgeslagen instellingen en het
voorkeurzendergeheugen. Alle instellingen worden hersteld naar de
fabrieksinstellingen.
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Weergave softwareversie
De weergave van de softwareversie is bedoeld voor referentie en
klantenondersteuning en kan niet worden gewijzigd.

1.
2.
3.
4.

Schakel de radio in en houd Menu ingedrukt om het menu van de
huidige modus te openen.
Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren. Druk op
Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
Draai aan de Afstemknop om “SW Version” te selecteren. Druk op
Select om de softwareversie weer te geven.
Druk indien gewenst op Menu om te verlaten.

Aux-ingang
Er zit een 3,5mm aux-ingang op de achterkant van uw radio die
het mogelijk maakt een audiosignaal te ontvangen van een extern
audioapparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.

1.
2.
3.
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Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk op Mode tot “Aux
In” wordt weergegeven.
Sluit een externe audiobron (bijv. iPod, MP3- of CD-speler) aan op
de aux-ingang.
Stel het volume in op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg ervoor dat
uw radio een adequaat signaalniveau ontvangt van het apparaat.
Stel vervolgens het volume naar wens in op de radio om comfortabel
te kunnen luisteren.

Specificaties
Frequentiebereik

FM 87.5-108 MHz
DAB 174.928-239.200 MHz

Versterker
Vermogen:

1,6W 10%T.H.D. @ 100Hz

Aux-ingang
Ingangsgevoeligheid:

IN 400mV Output 1.6W @100Hz

Luidspreker
Luidspreker:

40mm 4ohm x 1

Passieve luidspreker:

74,2X36,7 mm

Bluetooth
Bluetooth-specificatie

Bluetooth® Ver 4.1

Ondersteund profiel

A2DP

Bluetooth-audiocodec

SBC

Zendvermogen

Specificatie Vermogensklasse 2

Bereik in rechte lijn

10meter / 30voet

De frequentie en het
maximale uitgezonden
vermogen:

2402MHz ~ 2480MHz:
3.81dBm (bluetooth EDR)
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Specificaties
Ingebouwde batterij
Batterij:

Oplaadbare lithium-ionbatterij 18650
3,63V 2600mAh

Batterijduur:

Bij gebruik luidspreker 10mW, is de
batterijduur ca.20 uur bij gebruiksperiode
van 4 uur per dag op normaal volume.

Algemeen
DC-IN:

Micro-USB-aansluiting 5V 1A

Laadstroom:

500mA

Laadtijd:

ca. 6,0uur

Bedrijfstemperatuurbereik:

0°C tot +35°C
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien,
houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten
niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle
indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel
voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur)

※

De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

Serienummer
Productiemaand
Productiejaar
Productcode
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