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Micro CD-systeem met DAB+ 

MC-148 DAB+ 

 
HANDLEIDING 

www.lenco.com 

Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u het apparaat aansluit of 
gebruikt. Bewaar hem om hem later te kunnen raadplegen. 
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ACCESSOIRE 

• 1 apparaat 

• 2 luidsprekers 

• 1 afstandsbediening (met batterijen) 

• 1 gebruiksaanwijzing 
 
 
 

 

OPMERKING: Dit apparaat is ontworpen om automatisch naar de 
STANDBY-modus te gaan, nadat het apparaat (ongeveer) 15 
MINUTEN niet actief is geweest. Druk op de STANDBY-toets om 
het apparaat te activeren. 

 
OPMERKING: Als u het apparaat vanuit stand-by inschakelt, wordt de laatst 
gebruikte modus hervat. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

 
• Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten de algemene 

voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid altijd worden opgevolgd. 
• Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief 

kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of 
gebrek aan kennis of ervaring. Zij moeten onder toezicht staan en 
aanwijzingen krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. 

• Zorg ervoor dat u de apparatuur uit te buurt houdt van apparaten die hitte 
uitstralen en plaats hem niet in direct zonlicht. 

• Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de op het 
typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met die van het lokale 
lichtnet. 

• Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl het is aangesloten op de 
stroomvoorziening. 

• Dompel het apparaat niet onder in water of enige andere vloeistof. Het is 
noodzakelijk om de stekker uit het stopcontact te halen, nadat de 
apparatuur is gebruikt, voordat het wordt schoongemaakt en terwijl het 
wordt gerepareerd. 

• Wanneer de apparatuur in de buurt van kinderen wordt gebruikt, moet er 
direct toezicht zijn. 

• Laat de apparatuur nooit binnen het bereik van kinderen. 
• Reparaties aan elektrische apparatuur mogen uitsluitend door 

gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onjuist uitgevoerde 
reparaties kunnen de gebruiker en/of de apparatuur blootstellen aan 
ernstige risico's. 

• Deze apparatuur is uitsluiten bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag 
niet voor industriële of commerciële doeleinden worden gebruikt. 

• Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde stekker of kapot snoer, 
niet na een storing of nadat het is gevallen of op andere wijze is 
beschadigd. 

• Gebruik deze apparatuur niet anders dan waarvoor hij is bestemd. Dit 
apparaat moet op een stabiele, hittebestendige ondergrond worden 
geplaatst. 

• Duw geen voorwerpen in de openingen, omdat dit schade aan de 
apparatuur en/of elektrische schokken kan veroorzaken. 

• Gebruik dit product niet in natte of slechte weersomstandigheden. Dit 
product is geen speelgoed. 

LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE 

SCHOKKEN 
OPEN HET APPARAAT NIET 

HET VERMINDEREN VAN HET RISICO OP  
ELEKTRISCHE SCHOKKEN 

VERWIJDER DE AFDEKKING (OF ACHTERKANT) NIET



 

3 

• Speel geen muziek op overmatige geluidsniveaus af, in het bijzonder in 
de buurt van kinderen. 

• De normale functie van het product kan worden verstoord door sterke 
elektromagnetische interferentie. Als dat gebeurt, volg dan de instructies 
van de handleiding om het product te resetten, zodat de normale werking 
wordt hervat. 

 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
• Laat alle service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld 
als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof of een voorwerp 
in het apparaat is terechtgekomen of wanneer het apparaat werd 
blootgesteld aan regen of vocht. 

• Zet het apparaat in een goed geventileerde omgeving. 

• Deze service-instructies zijn uitsluitend bestemd voor gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. Om het risico van elektrische schokken te 
voorkomen, mag u geen ander onderhoud plegen dan in de handleiding 
staat vermeld, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent. 

• De stekker wordt gebruikt als schakelaar en moet gemakkelijk 
bereikbaar blijven. 

• Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. 
Het is zodanig ontworpen, dat het geen elektrische aardbeveiliging 
vereist. 

• Het bliksemsymbool in de driehoek geeft aan dat er niet-geïsoleerde, 
gevaarlijke spanning in het apparaat aanwezig is. 

• Stel de batterijen van de afstandsbediening niet bloot aan overmatige 
warmte, zoals zonlicht en vuur. 

• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen en met 
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat 
worden geplaatst. 

 
WAARSCHUWING: STRALINGSGEVAAR 

 

Deze labels geven aan dat het apparaat een lasercomponent bevat. Het 
openen van de afdekking van het CD-compartiment en het onklaar maken 
van de vergrendeling stellen de gebruiker bloot aan straling van de 
laserbundel. Staar niet in de laser als hij aan is. 

KLASSE 1 
LASERPRODUCT
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PANELEN EN BEDIENING 
FRONTPANEEL 

 
 

1. Indicator
2. STAND-BYMODUS 
3. Scherm 
4. AFSPELEN/PAUZE-toets 
5. BRONTOETS 
6. STOP/MENU-toets 
7. CD-lade 
8. UITWERPTOETS 
9. IR-sensor 
10. VOLUME-knop 
11. VORIGE/VOLGENDE-toetsen 
12. AUDIO-ingang 

 
13. FM-antenne 
14. Luidsprekeraansluitingen 
15. Stroomvoorziening 
 
 
16. STAND-BY-knop 
17. CD-modustoets 
18. DAB/FM-toets 
19. AFSPELEN/PAUZE-toets 
20. STOP/MENU-toets 
21. VOLGENDE-toets 
22. SNEL ACHTERUITSPOELEN-toets 
23. VORIGE-toets 
24. NUMERIEKE-toetsen 0-9 
25. TOONTOETS 
26. VOLUME +/- TOETSEN 
27. UITWERPTOETS 
28. AUX-modustoets 
29. HERHAALTOETS 
30. Informatietoets 
31. ENTER-TOETS 
32. SNEL VOORUITSPOELEN-toets 
33. PROGRAMMEERTOETS 
34. TOETS VOOR WILLEKEURIG 

AFSPELEN 
35. LOUDNESSTOETS 
36. DSP-toets 
37. DEMPTOETS 

ACHTERPANEEL 

 
AFSTANDSBEDIENING 
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VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 
HET AANSLUITEN VAN DE LUIDSPREKERS 

 
1. Rol de luidsprekerkabels volledig uit. 
2. Plaats een luidspreker aan iedere kant van de hoofdeenheid, bij 

voorkeur op dezelfde hoogte, en met een afstand van tenminste 150 
mm tussen iedere luidspreker en de hoofdeenheid. 

3. Sluit de luidsprekerpluggen aan op de achterkant van het apparaat. Zorg 
ervoor dat u de linker luidspreker aansluit op de LINKER uitgang op de 
achterkant van het apparaat. Herhaal dit voor de RECHTER luidspreker. 

4. Zorg er bij het aansluiten voor dat de RODE draad op de RODE 
aansluitklem en de ZWARTE draad op de ZWARTE aansluitklem wordt 
aangesloten. 

 
HET AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING 
1. Controleer dat de op het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat 

aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in uw gebied. 
2. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. 
 
HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING 

 
1. Verwijder het batterijdeksel (zoals aangegeven). 
2. Plaats 2 AAA batterijen, en zorg hierbij voor de juiste polariteit. 
3. Plaats het batterijdeksel weer, op dezelfde manier als u het hebt 

verwijderd. 

AFVOER VAN BATTERIJEN 
Voer gebruikte batterijen af met inachtneming van de voorschriften m.b.t. 
recycling in uw gebied. Sluit batterijen niet kort en gooi ze niet in water, vuur 
of het algemene afval. Bijna lege batterijen kunnen lekken en de 
afstandsbediening beschadigen. Vervang ze op tijd! 

RECHTER 
LUIDSPREKER 

ACHTERPANEEL

ANTENNE LUIDSPREKERS (8 Ω) 

LINKER LUIDSPREKER
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ALGEMENE BEDIENING 
STAND-BYMODUS 
Druk op de STANDBY-toets op het apparaat of op de afstandsbediening om 
het apparaat in te schakelen. 
Druk nogmaals op de toets om de normale bediening te hervatten. 
 
VOLUMEREGELAAR 
Draai om het volume te verhogen de VOLUME-knop met de klok mee of 
druk op de VOLUME+ toets. 
Draai om het volume te verlagen de VOLUME-knop tegen de klok in of druk 
de VOLUME- toets. 
 
DEMPFUNCTIE 
Druk op ieder willekeurig moment de MUTE-toets om de uitgang stil te 
maken. Druk nogmaals om het geluid te herstellen. 
 
DSP-EFFECTEN 
Druk herhaaldelijk op de DSP-toets om het geluidsveld te veranderen: Jazz, 
Rock, Klassiek, Pop, Live, Dance en uit. 
 
LOUD-FUNCTIE 
Deze functie geeft een voller basgeluid bij lage volumes. Druk op de 
LOUD-toets op de afstandsbediening om het effect in te schakelen. Druk 
nogmaals om het effect uit te schakelen. 
 
HET WISSELEN VAN MODI 
Het wisselen tussen de modi: CD, FM, DAB+, en AUX IN. Druk op de 
SOURCE-toets op het apparaat om door de modi te bladeren of druk de 
relevante toets op de afstandsbediening: CD, DAB/FM, of AUX IN. 
 
Druk herhaaldelijk op de DAB/FM-toets om te schakelen tussen DAB+ en 
de FM-modus. 
TOONREGELING 
Aanpassen van de bas- en hoge tonenregeling. 
1. Druk op de TONE-toets op de afstandsbediening. 
2. De eerste aanpassing betreft de bas. Gebruik de VOL+/- toetsen om 

aan te passen. 
3. Druk opnieuw op de TONE-toets om de hoge tonen te kunnen 

aanpassen. Gebruik de VOL+/- toetsen om aan te passen. 
4. Druk nog eenmaal op de TONE-toets om het volume aan te passen. 

Gebruik de VOL+/- toetsen om aan te passen.   
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BEDIENING CD 
AFSPELEN 
1. Zorg ervoor dat u zich in de CD-modus bevindt. Als dit niet het geval is, 

druk dan op de CD-toets op de afstandsbediening of druk op de 
SOURCE-toets totdat u de CD-modus bereikt. 

2. Druk op de EJECT toets. Plaats wanneer de lade voor de disc opent 
een disc (met de kant van het label naar boven) en druk nogmaals op 
de EJECT-toets om de lade te sluiten. 

3. Wanneer de lade is gesloten verschijnt er “LOADING DISC” (LADEN 
DISC) op het scherm, terwijl het apparaat compatibele audionummers 
detecteert. 

4. Het afspelen begint automatisch vanaf Nummer 01. 
5. Om het afspelen te stoppen, drukt u eenmaal op de STOP/MENU-toets. 

Druk op de AFSPELEN/PAUZE-toets om te hervatten. Als u twee keer 
op de STOP/MENU-toets drukt, zal het apparaat vanaf het begin 
starten. 

6. Druk om het afspelen te pauzeren, tijdens het afspelen op de 
AFSPELEN/PAUZE-toets. 
Druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten. 

OPMERKING: Het afspelen van MP3-CD's is hetzelfde als van een 
standaard CD. 
 
HET OVERSLAAN VAN NUMMERS 
1. Druk op  om naar het volgende nummer op een disc te springen. 
2. Druk op  om naar het vorige nummer te springen. 
 
SNEL NUMMERS ZOEKEN 
Druk om tijdens het afspelen een nummer versneld vooruit af te spelen op 
de  toets. Iedere keer drukken op de toets verhoogt de zoeksnelheid, 
bijv.: 2x en 4x; de volgende keer drukken hervat het normaal afspelen. Druk 
om tijdens het afspelen een nummer versneld achteruit af te spelen op de 
 toets. 
 
BEDIENING HERHAALFUNCTIE 
1. Door tijdens het afspelen op de REPEAT-toets te drukken wordt het 

huidige nummer gemarkeerd om eindeloos te worden herhaald. U ziet: 
“REPEAT: One” (HERHAAL: één) op het scherm. 
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2. Door nogmaals op de REPEAT-toets te drukken worden alle nummers 
op de disc herhaald. U ziet: “REPEAT: All” (HERHAAL: alles) op het 
scherm. 

3. Druk een derde keer op de REPEAT-toets om de herhaalfunctie te 
annuleren. U ziet “REPEAT: Off” (HERHAAL: uit) op het scherm. 
OPMERKING: De HERHAAL-functie is beschikbaar op CD MP3. 

 
Numerieke toetsen 0-9 
Tijdens het luisteren naar een CD kan een specifiek nummer worden 
afgespeeld door het overeenkomstige nummer in te voeren met de 
numerieke toetsen, bijv.: nummer 6 zou 06 zijn. Druk om nummer 12 af te 
spelen eerst op de toets 1 en dan op 2. 
 

BEDIENING CD 

GEPROGRAMMEERD AFSPELEN 
Het kan zijn dat u nummers op een CD in een andere volgorde wilt afspelen 
dan waarin de oorspronkelijke CD is opgenomen. 
1. Druk op de PROGRAM-toets om naar de instelfunctie voor het 

programmeren te gaan. 
2. Gebruik de / toetsen om te springen naar de nummers voor de 

volgorde van afspelen. 
3. Stel de volgnummers voor de volgorde van de af te spelen nummers in 

met gebruikmaking van de numerieke toetsen. 

 

Bijvoorbeeld: het schema rechts speelt nummer 02 als eerste af en 
nummer 14 als tweede. 

 
4. Gebruik na het instellen van de nummers 1-2 de / toetsen om naar 

verdere schermen voor de afspeelvolgorde te gaan. Herhaal stappen 
2-3 voor de rest van de geprogrammeerde afspeellijst. 

5. Gebruik als u klaat bent de / toetsen om naar de pijl aan de 
rechterkant van het scherm te gaan en druk op de ENTER of 
AFSPELEN/PAUZE-toets om het afspelen te starten. 

Afspeelvolgor
de

Track-nummer
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6. Druk om de geprogrammeerde reeks te annuleren tweemaal op de 
STOP/MENU-toets. (De eerste keer drukken is om het afspelen te 
stoppen en de tweede keer om het te annuleren.) 

OPMERKING: De programmeerfunctie wordt niet ondersteund door CD 
MP3. 
 
WILLEKEURIG AFSPELEN VAN EEN CD 
1. Druk op de SHUFFLE-toets op de afstandsbediening. De inhoud van de 

CD wordt eenmaal in een willekeurige volgorde afgespeeld. Er 
verschijnt “SHUFFLE” (Willekeurig afspelen) op het scherm. 

2. Druk om het willekeurig afspelen te annuleren nogmaals op de 
SHUFFLE-toets. Er verschijnt “OFF” (UIT) op het scherm. 

OPMERKING: De optie voor willekeurig afspelen is alleen beschikbaar op 
standaard muziek-CD's, niet op MP3-CD's. 

 
BEDIENING DAB+ 
Schakel over naar de DAB+ modus door op de SOURCE-toets op het 
toestel te drukken of op de DAB/FM-toets op de afstandsbediening. 
 
AUTOMATISCH SCANMODUS 
1. Druk om de volledige scan te activeren op de STOP/MENU-toets. 
2. Druk zodra u de optie <Autoscan> ziet op de AFSPLEN/PAUZE of de 

ENTER-toets. Het apparaat zoekt naar alle beschikbare DAB+-stations 
waarop kan worden afgestemd. 

 
HANDMATIG AFSTEMMEN 
Naast de automatische afstemfunctie, kunt u de ontvanger ook handmatig 
afstemmen. 

1. Druk in de DAB+-modus op de STOP/MENU-toets en gebruik / op 
het apparaat of / op de afstandsbediening om <Manual tune> 
(handmatig afstemmen) te vinden. Druk op de PLAY/PAUSE-toets op 
het apparaat of op de ENTER-toets op de afstandsbediening om de 
opties voor handmatig afstemmen te activeren. 

2. Gebruik nu de / toetsen op het apparaat of / op de 
afstandsbediening om door de DAB+ ensembles/multiplexen, die van 
5A to 13F zijn genummerd, te bladeren. 

3. Druk op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets om de details van het 
ensemble/multiplex te bekijken. Druk nogmaals op de ENTER of 
AFSPELEN/PAUZE-toets om naar de multiplex te gaan. 
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4. Druk om te kijken welke stations er zich in het gevonden 
ensemble/multiplex bevinden, gewoon op / op het apparaat of / 
op de afstandsbediening. Druk als u een station hebt gevonden 
waarnaar u wilt luisteren op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets. 

5. Alle tijdens het handmatig afstemmen gevonden stations worden aan 
de lijst met stations toegevoegd. 

 
HET OPSLAAN VAN VOORKEUZESTATIONS 
Het is mogelijk om maximaal 10 van uw favoriete stations op te slaan. 
Hiermee hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete stations. 

1. Om een voorkeuzestation op te slaan, moet u eerst luisteren naar het 
station dat u op wilt slaan. 

2. Houd dan één van de numerieke toetsen van 1-0 ingedrukt om het 
station onder dat nummer op te slaan. Er verschijnt Preset X Stored 
(Voorkeuzestation X opgeslagen) op het scherm, waarbij X het 
nummer is waaronder u het station hebt opgeslagen. 

 
BEDIENING DAB+ 

HET OPROEPEN VAN EEN VOORKEUZESTATION 
Druk om een voorkeuzestation te selecteren gewoon in de DAB+ modus op 
de gewenste numerieke toets, om het opgeslagen station te activeren. 
 
SCHERMMODI 
Iedere keer dat u op de INFO-toets op de afstandsbediening drukt, 
doorloopt het scherm de volgende schermmodi: De informatie wordt op het 
onderste segment van het LCD-scherm weergegeven. 

 

DLS (bladeren door tekst)

Signaalsterkte 

Kanaalfrequentie 

Soort programma 

Naam ensemble 

Signaalfout 

Bitsnelheid 
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DLS (Dynamisch labelsegment) 
“Dynamic Label Segment” (Dynamisch labelsegment) is een rollende 
bericht dat de omroep in de uitzendingen kan opnemen. Dit bericht bevat 
meestal informatie zoals programmagegevens enz. 
 
Signaalsterkte 
Geeft weer hoe sterk het huidige ontvangen signaal is. 
 
Soort programma 
Dit beschrijft de “stijl” of het “genre” van de uitgezonden muziek, bijv. “Rock” 
of “Klassiek”. 
 
Samengesteld/multiplex (naam groep) 
Een multiplex/ensemble is een verzameling radiostations die worden 
gebundeld en die via één frequentie worden uitgezonden. Er zijn landelijke 
en lokale multiplexen. Lokale multiplexen bevatten stations die specifiek zijn 
voor dat gebied, bijv. MXR West. 
 
OPMERKING: DAB+ groepeert, in tegenstelling tot normale radio, diverse 
radiostations en zendt ze op één frequentie uit. 
 

BEDIENING DAB+ 

Kanaalfrequentie 
Geeft de frequentie-informatie voor het huidige station weer. 
 
Signaalfout 
Geeft informatie met betrekking tot het mate van fouten in het signaal weer. 
 
Bitsnelheid 
Dit geeft het soort uitzending aan die u ontvangt, bijv. mono of stereo, en 
welke bitsnelheid er wordt gebruikt. 
 
SECUNDAIRE DIENSTEN 
In sommige gevallen ziet u het symbool “>>” direct na de naam van het 
station. Dit geeft aan dat er voor dat station secundaire diensten 
beschikbaar zijn. 
Deze secundaire diensten omvatten extra diensten die gerelateerd zijn aan 
het primaire station, het kan bijv. zijn dat een sportstation extra 
commentaren toe wil voegen. De secundaire diensten worden direct na het 
primaire station ingevoegd. 
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1. Druk om een secundaire dienst te activeren op de SNEL 
VOORUIT-toets  op de afstandsbediening. U ziet dat >> is gewijzigd 
in <<, wat aangeeft dat u de secundaire dienst hebt geselecteerd. 

2. Druk op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE toets om de dienst te 
starten. 

3. Druk om terug te keren naar de oorspronkelijke dienst op de SNEL 
ACHTERUIT-toets en dan op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets. 

 
SNOEIEN 
Als de radio op verschillende plaatsen scans heeft uitgevoerd, kan het zijn 
dat er stations zijn opgeslagen die u niet meer kunt ontvangen. 
Deze functie verwijdert die stations automatisch van de lijst met opgeslagen 
stations. 
1. Druk in de DAB+ modus op de STOP/MENU-toets en gebruik / op 

het apparaat of / op de afstandsbediening <Prune> (Snoeien) te 
vinden. Druk op de PLAY/PAUSE-toets op het apparaat of op de 
ENTER-toets op de afstandsbediening. 

2. Gebruik de / toetsen op de afstandsbediening YES (JA) te 
selecteren en druk op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets om dit te 
selecteren. 

 
BEDIENING DAB+ 

DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL; DYNAMISCH BEREIKREGELING) 
Hiermee beperkt de radio het dynamische bereik van het audiosignaal. 
Het doel hiervan is om het dynamisch bereik van het audiosignaal aan te 
passen aan het luisteren in een luidruchtige omgeving. 
 
OPMERKING: dit is niet voor alle DAB+ stations beschikbaar. 
1. Druk in de DAB+ modus op de STOP/MENU-toets en gebruik / op 

het apparaat of / op de afstandsbediening om <DRC> op te zoeken. 
Druk op de PLAY/PAUSE-toets op het apparaat of op de ENTER-toets 
op de afstandsbediening. 

2. Kies tussen DRC off (DRC uit), DRC high (DRC hoog) en DRC low 
(DRC laag) met behulp van / op het toestel of / op de 
afstandsbediening. 

3. Druk op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets om de instelling op te 
slaan. 

 
HET HERSTELLEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN 
Volgen onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen. 
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1. Druk op de STOP/MENU-toets. Gebruik de / toetsen op het toestel 
of / op de afstandsbediening om <System> (Systeem) te vinden 
en druk dan op de ENTER -toets. 

2. Druk wanneer u <Factory reset> (Herstel fabrieksinstellingen)ziet op 
de ENTER-toets. 

3. Selecteer <YES> (JA) met gebruikmaking van de / toetsen en druk 
dan op de ENTER-toets om de instellingen te herstellen. 

 
OPMERKING: Zodra het herinstellen wordt uitgevoerd, verliest u alle 
opgeslagen voorkeuzestations in de DAB+ en FM-modus en het interen 
DAB+ register. 
 
TAAL SELECTEREN 
Volg de onderstaande stappen om de taal van het systeem te selecteren. 
1. Druk op de STOP/MENU-toets. 
2. Gebruik de /-toetsen op de afstandsbediening om <System> 

(Systeem) te vinden en druk op de ENTER-toets. 
3. Wanneer u <Language> (Taal) ziet, druk dan op de ENTER -toets. 
4. Gebruik de /-toetsen om een van de systeemtalen te selecteren, 

druk daarna op de ENTER-toets om de keuze te bevestigen. 

 
BEDIENING FM 
Het schakelen naar de FM-modus. 
 
HET SCANNEN VAN STATIONS 
1. U kunt het frequentiebereik handmatig omhoog of omlaag scannen, 

door te drukken op de /-toetsen op de afstandsbediening of op de 
/-toetsen op het apparaat om de frequentie in stappen van 0,05 
MHZ te verhogen of te verlagen. Om snel door het frequentiebereik te 
kunnen scannen, houd de /-toetsen op het apparaat ingedrukt of 
druk op de /-toetsen op de afstandsbediening. 

2. Het scannen stopt automatisch zodra er een station is gevonden. Als er 
geen station wordt gevonden, stopt het afstemmen zodra het de gehele 
FM-band (87,5-108 MHz) heeft doorlopen. 

 
SCANMODI 
U kunt bij het uitvoeren van een scan het gevoeligheidsniveau van de te 
vinden stations instellen. Bijv.: alleen sterke signalen of alle stations. 

1. Druk in de FM-modus op de STOP/MENU-toets. Druk wanneer er 
<Scan Setting> (Scaninstelling) op het scherm verschijnt op de 
ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets om het submenu te bekijken. 
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2. Gebruik / op het apparaat of / op de afstandsbediening om 
<All Stations> (Alle Stations) (dat ieder station detecteert, zelfs met 
een zwak) of <Strong Station only> (Sterk Station alleen) (dat alleen 
maar stations met een goede signaalsterkte detecteert) te selecteren. 
Druk op de ENTER of AFSPELEN/PAUZE-toets om de gewenste optie 
te selecteren. 

3. Wanneer u een scan uitvoert, zoals hierboven beschreven, zullen alleen 
stations worden gedetecteerd die passen in de toegepaste instelling. 

 
HET OPSLAAN VAN VOORKEUZESTATIONS 
Het is mogelijk om maximaal 10 van uw favoriete stations op te slaan. 
Hiermee hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete stations. 

1. Om een voorkeuzestation op te slaan, moet u eerst luisteren naar het 
station dat u op wilt slaan. 

2. Houd dan één van de numerieke toetsen van 1-0 ingedrukt om het 
station onder dat nummer op te slaan. Er verschijnt Preset X Stored 
(Voorkeuzestation X opgeslagen) op het scherm, waarbij X het 
nummer is waaronder u het station hebt opgeslagen. 

 
BEDIENING FM 

HET OPROEPEN VAN EEN VOORKEUZESTATION 
Druk om een voorkeuzestation te selecteren gewoon op de gewenste 
numerieke toets, om het opgeslagen station te activeren. 
 
SCHERMMODI 
Iedere keer dat u op de INFO-toets op de afstandsbediening drukt, 
doorloopt het scherm de volgende schermmodi: De informatie wordt op het 
onderste segment van het LCD-scherm weergegeven. 

 

 

Audiomodus 
Dit geeft aan of het station in stereo is of in mono. 
 

Audiomodus (stereo/mono)

Radiotekst Naam 

PTY 
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Radiotekst 
Net zoals met DAB+ kan de omroep een rollende tekst toevoegen, die 
informatie over het huidige programma weergeeft. Als er geen informatie via 
radiotekst beschikbaar is, geeft het scherm <No Radio Text> (Geen 
radiotekst) aan. 
 
PTY (programmatype) 
Dit beschrijft de “stijl” of het “genre” van de uitgezonden muziek, bijv. “Rock” 
of “Klassiek”. Als er geen programmatype is ingesteld, verschijnt er <No 
PTY> (Geen programmatype) op het scherm. 
 
Naam (programmanaam) 
Dit geeft de frequentie voor het huidige station weer. Als er geen 
programmanaam is, verschijnt er <No Name> (Geen naam) op het scherm. 
 
AUDIOMODUS 
Druk herhaaldelijk op de STOP/MENU-toets op de afstandsbediening en 
het scherm doorloopt de weergavemodi. Wanneer <Audio setting> 
(Audio-instellingen) verschijnt, druk op de ENTER-toets om te kiezen 
tussen <Stereo allowed> (Stereo toegestaan) en <Forced mono> (Alles 
in mono). 
 

EXTERNE INGANG 
HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERN AUDIOAPPARAAT 
Externe geluidsbronnen, zoals iPod en MP3-spelers, kunnen worden 
aangesloten door gebruik te maken van een 3,5 mm naar 3,5 mm 
audiokabel (niet meegeleverd). 

 

MP3-speler 
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1. Sluit één eind van de kabel aan op de hoofdtelefoon-/lijnuitgang van het 
AUDIO-apparaat en het andere eind op de AUDIO IN aansluiting op de 
voorkant van het apparaat. 

2. Druk op de SOURCE-toets totdat u de optie AUX IN bereikt of druk op 
de AUX IN-toets op de afstandsbediening. 

3. Stel het volume in op het gewenste niveau. 

OPMERKING: Wanneer de aansluiting via de uitgang voor de 
hoofdtelefoon wordt gemaakt, wordt het volume van het Microsysteem 
beïnvloed door de volumeregeling op de speler. Zorg ervoor dat de speler is 
ingesteld op ongeveer 70-80% om vervorming te voorkomen. 
 

SPECIFICATIES 

Stroomvoorziening 220 - 240 V wisselspanning 50 Hz 

Maximaal stroomverbruik 40 W 

Vermogen luidsprekers 2 x 5 W 

FM 87,5-108 MHz 

DAB+ 174,928-239,200 MHz 

Afmetingen van het apparaat 170 x 220 x 140 mm 

Afmetingen luidsprekers 130 x 186,5 x 125 mm 

Netto gewicht 3,0 kg (ongeveer) 

 

 

PROBLEEMOPLOSSING 
Volg in het onwaarschijnlijke geval van problemen met het apparaat 
onderstaande handleiding probleemoplossing. 
 

Probleem Oorzaak/oorzaken Oplossing(en) 

Geen Stroom De stekker van het 
netsnoer ziet niet in het 
stopcontact. Het 
stopcontact is niet 
ingeschakeld. 

Zorg ervoor dat de stekker 
in het stopcontact zit. 
Schakel de 
stroomvoorziening in. 
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Geen geluid van 
CD/AUX/RADIO. 
Geen geluid van de 
AUX-ingang. 

Het volume is te laag. Het 
volume van de AUX-bron 
is te laag. 

Verhoog het volume. 
Verhoog het 
uitgangsvolume van de 
AUX-bron. 

Het geluid vervormt. 
Het geluid van de 
AUX-ingang 
vervormt. 

Het volume is te hoog. 
Het volume van de 
AUX-bron is te hoog. 

Verlaag het volume. 
Verlaag het 
uitgangsvolume van de 
AUX-bron. 

Het is niet mogelijk 
om af te spelen 

Er bevindt zich geen disc 
in de lade.  
De disc is niet goed 
geladen.  
De disc is vuil. 

Plaats een compatibele 
disc. Controleer of de disc 
is geladen. Reinig de disc. 

Geluid met ruis Slechte ontvangst Verplaats de antenne 
(FM). 

Het gewenste 
station is niet 
gevonden. 

Zwak signaal 
Station niet beschikbaar 
in uw omgeving. 

Gebruik de functie 
handmatig afstemmen. 
Zie de website voor 
beschikbaarheid van 
DAB+: 
http://www.getdigital 
radio.com/ 

Zwak of geen DAB+ 
signaal 

DAB+ niet beschikbaar in 
uw omgeving. 

Ik kan bij sommige 
stations een 
borrelend geluid 
horen. 

Zwak signaal. Probeer de antenne te 
verplaatsen (oortelefoons). 

Het apparaat 
schakelt uit nadat 
het 20 minuten niet 
actief is geweest. 

Automatische 
stand-bystand in bedrijf. 

Dit apparaat is ontworpen 
om automatisch naar de 
STAND-BY-modus te gaan 
nadat het apparaat 20 
minuten niet actief is 
geweest. Druk op de 
STANDBY-toets om het 
apparaat te activeren. 
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SERVICE EN ONDERSTEUNING 
Voor informatie: www.lenco.com 
Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese 
wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens en 
na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren. 

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd 
moeten worden direct naar Lenco te sturen. 

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel 
servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er 
toegang toe heeft gekregen. 

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van 
professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant 
nietig verklaard. 
 
 

 

Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC 
richtlijn (2004/108/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage 
(2006/95/EC) uitgegeven door de Europese Commissie. 

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op 
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents 
 

Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische 
product of de batterij niet moet worden verwijderd als 
algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een 
juiste afvalverwerking door het product en de batterij in 
overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale 
wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of 
batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de 

natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van 
milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van 
elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). 
 
®Alle rechten voorbehouden 
 


