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"Made for iPod," "Made for iPhone," en "Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aangesloten te worden 
op respectievelijk een iPod, iPhone, of iPad, en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple 
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen. Houd er rekening mee dat het 
gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone, of iPad draadloze prestaties kan beïnvloeden.
 
Gemaakt voor
●  iPhone 5s
●  iPhone 5
●  iPhone 5c
●  iPad Air
●  iPad mini met Retina-display
●  iPad (4e generatie)
●  iPad mini
●  iPod touch (5e generatie)
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Bedieningselementen

�. LCD-display
�. Luidspreker
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  �. iPod/ iPhone/ iPad-dock
  4. Schakelaar voor bedekking dock
  5. Menu
  6. Select
  7. Afstemknop
  8. Standby
  9. Alarm � / Fast-forward
�0. Mode
��. Bluetooth Pair

��. Snooze
��. Alarm � / Play/ Pause
14. Preset
15. Auto tune / Rewind
�6. Dimmer
�7. Volume
�8. EQ
�9. Sleep
�0. Info
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��. Stroomingang
��. Poort voor opladen met USB 
��. Line-uitgang
24. Hoofdtelefoonaansluiting
25. Aux-ingang
�6. Aansluiting voor updaten software
�7. Telescopische antenne voor DAB+ / FM

Opmerking:
Voor de duidelijkheid worden in de instructies in deze handleiding bij het gebruik van bedieningselementen de knoppen op de radio getoond. De 
knoppen op de afstandsbediening kunnen indien gewenst ook worden gebruikt.
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Bedieningselementen (Afstandsbediening)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

. iPod mode

. Standby

. Volume verlagen

. Volume verhogen

. Preset

. Info

. EQ

. Snooze

. Fast-forward

. Select

. Alarm

. Sleep

. Tuning down

. Play/ pause

. Light (Dimmer)

. Menu

. Rewind

. Tuning up

. Bluetooth mode / pair

. Aux in mode

. DAB mode

. Mute

. FM mode
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De radio voor het eerst gebruiken

�. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.

�. Strek de telescopische antenne op de achterkant van de radio volledig uit.

�. Plaats de stekker van de adapter in de stroomingang op de achterkant van uw radio. Steek de 
    adapter in een standaard stopcontact. Het display zal een paar seconden “Welcome to Digital 
    Radio” tonen en daarna zal de huidige tijd op het display verschijnen.

4. Als er geen zenders worden gevonden, dan zal “0:00” worden getoond. Druk op Standby om 
    uw radio in te schakelen. De radio zoekt naar DAB-zenders om de klok in te stellen. Het is 
    mogelijk nodig om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en, zoals 
    beschreven in de volgende hoofdstukken, een scan uit te voeren om naar zenders te zoeken.

BELANGRIJK:
De lichtnetadapter wordt gebruikt om de radio te verbinden met het lichtnet. . Het stopcontact dat 
wordt gebruikt voor de radio moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Om de verbinding 
van de radio met het lichtnet volledig te verbreken, moet de stekker volledig uit het stopcontact 
worden gehaald.

Welcome to

Digital Radio
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Uw radio bedienen

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. Het display toont voor een paar seconden de 
    melding “Scanning”. 

De radio staat in de DAB-modus wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld. Daarna zal de 
eerste zender in de lijst met zenders die zijn gevonden tijdens het scannen worden afgespeeld. 
De naam van de zender wordt op het display getoond.

Na elk gebruik zal de radio de laatst gebruikte modus onthouden en bij het volgende gebruik 
inschakelen in die modus. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte zender 
worden geselecteerd.

Als er geen signalen worden gevonden, dan zal de melding “No Service Available” worden 
getoond en het kan in dit geval nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere 
ontvangst. U moet daarna een scan uitvoeren om naar nieuwe zenders te zoeken.

Opmerking:
De weergave van de zendernaam en frequentie die getoond worden in deze handleiding kunnen 
mogelijk anders zijn dan de weergave op uw radio. Zenders kunnen de zendernaam die wordt 
uitgezonden veranderen, en de frequenties die gebruikt worden voor DAB en FM radiozenders 
kunnen verschillen in verschillende delen van het land.

Scanning...      24
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Een zender selecteren - DAB

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

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

�. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren. 

4. Druk als de naam van de gewenste zender op het display verschijnt op Select om de zender te 
    selecteren. Het display toont de melding 'Connecting' terwijl uw radio afstemt op de nieuwe 
    zender.

5. Stel het volume naar wens in.

Opmerking: 
Als een zender niet kan worden gevonden nadat de zender is geselecteerd, dan is het mogelijk 
nodig de radio te verplaatsten naar een plaats met betere ontvangst.

Secundaire diensten - DAB

1. Bepaalde radiozenders zijn verbonden met één of meer secundaire diensten. Als een zender 
    is verbonden met een secundaire dienst, dan zal de secundaire dienst direct na de primaire 
    dienst verschijnen terwijl u op de Afstemknop drukt.

�. Druk om af te stemmen op de secundaire dienst op Select. De meeste secundaire diensten 
    zenden niet continu uit en als de geselecteerde dienst niet beschikbaar is, dan zal de radio 
    opnieuw afstemmen op de bijbehorende primaire dienst.

DAB Mode

<BBC Radio 2       >

Station list

BBC Radio 2

Connecting...

Station list

<BBC Radio 5 Live  >

Station list

<BBC R5LiveSportX  >
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Weergave-opties - DAB

Uw radio beschikt over een reeks weergaveopties in de DAB-modus:-

�. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren. Alle weergaveopties behalve de 
    tekstweergave zullen ongeveer �0 seconden worden getoond op het display en daarna zal de 
    klok weer worden getoond.

    a. Scrollende tekst Toont scrollende tekstberichten zoals naam artiest/track, 
inbelnummer, etc.

    b. Programmatype Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. Pop, Classic, 
Nieuws, etc.

    c. Multiplex-naam Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe de huidige 
zender behoort.

    d. Tijd en datum Toont de huidige tijd en datum.

    e. Frequentie & kanaal Toont de frequentie en het kanaalnummer voor de DAB-zender 
waarop is afgestemd.

    f . Bit rate & audio type Toont de digitale audiobitrate en het audiotype voor de DAB-
zender waarop is afgestemd.

    g. Signaalsterkte Toont de signaalsterke voor de DAB-zender waarop 
is afgestemd. Het open blokje in de indicator voor de 
signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd 
is voor goede DAB-ontvangst. Het aantal signaalblokjes zal 
toenemen of afnemen en de veranderende signaalsterkte 
aangeven wanneer u de antenne of radio verplaatst.

a BBC Radio 2

Now playing on the r

b BBC Radio 2

Pop Music

c BBC Radio 2

BBC National DAB

d BBC Radio 2

10:28 8-1-2013

e BBC Radio 2

12B 225.648MHz

f BBC Radio 2

128kbps / DAB

g BBC Radio 2
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Nieuwe zenders zoeken - DAB

Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe DAB-zenders beschikbaar zijn. Of u bent naar een 
ander deel van het land verhuisd. In dit geval moet u met de radio naar nieuwe zenders scannen.

�. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.

�. Druk op Auto tune om te scannen naar nieuwe zenders. Uw radio voert een scan op de Band III 
    DAB-kanalen uit. Als er nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de 
    rechterkant van het display worden opgehoogd en de zenders worden toegevoegd aan de 
    zenderlijst.

Scanning...      24
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Handmatig afstemmen - DAB

Handmatig afstemmen stelt u in staat uw radio af te stemmen op een specifieke DAB-frequentie 
op BAND III. Nieuw gevonden zenders zullen worden toegevoegd aan de zenderlijst. Deze 
functie kan ook worden gebruikt om te helpen bij het positioneren van de antenne of de radio om 
de ontvangst te optimaliseren voor een specifiek kanaal of een specifieke frequentie. 

�. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display en laat de knop 
    daarna los.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'Manual Tune' op het display wordt getoond.

�. Druk op Select om de handmatige afstemmodus te openen.

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.

5. Druk op Select. Het open blokje in de indicator voor de signaalsterkte toont de minimale 
    signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. Het aantal signaalblokjes zal 
    toenemen of afnemen en de veranderende signaalsterkte aangeven wanneer u de antenne of 
    radio verplaatst. Nieuwe zenders die worden gevonden op de DAB-multiplex zullen worden 
    toegevoegd aan de zenderlijst die is opgeslagen in de radio.

6. Druk op Select om terug te keren naar de normale afstemmodus.

Weergave signaalsterkte - DAB

1. Druk op Menu tot het display de signaalsterkte toont. Het open blokje in de indicator voor de 
    signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. 
    Het aantal signaalblokjes zal toenemen of afnemen en de veranderende signaalsterkte aangeven 
    wanneer u de antenne of radio verplaatst.

<Manual Tune       >

DAB

Manual Tune

<12B 225.648MHz    >

12B 225.648MHz BBC 

BBC Radio 2
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Dynamic Range Control (DRC) - DAB

De DRC-functie kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio wordt 
gebruikt in een lawaaiige ruimte.

Er zijn drie compressieniveaus:
DRC Off    Geen compressie toegepast. (standaard)
DRC High   Maximale compressie toegepast.
DRC Low   Gemiddelde compressie toegepast. 

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk op Mode tot de DAB-band is geselecteerd.

�. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'DRC Value' op het display verschijnt. Druk op Select. De huidige 
    DRC-waarde wordt op het display gemarkeerd met een asterisk.

5. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard ingesteld 
    op uit).

6. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Na enkele seconden zal het display terugkeren 
    naar de normale radioweergave.

Opmerking: 
Het is niet bij alle DAB-uitzendingen mogelijk om gebruik te maken van de DRC-functie. Als een 
zender geen ondersteuning biedt voor DRC, dan zal het instellen van DRC op de radio geen 
effect hebben.

<DRC Value         >

DAB

<DRC off           >

DRC Value     *

<DRC high          >

DRC Value

<DRC low           >

DRC Value
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Niet-beschikbare zenders verwijderen - DAB

Het is mogelijk dat er na verloop van tijd wordt gestopt met het uitzenden van bepaalde DAB-
diensten of het is mogelijk dat u naar een andere locatie bent verhuisd en daardoor bepaalde 
zenders niet meer kunt ontvangen. Om zenders die niet meer beschikbaar zijn te verwijden uit 
de DAB-zenderlijst kunt u gebruik maken van de functie voor het verwijderen van zenders die 
niet langer beschikbaar zijn. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die een lange tijd niet 
zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk herhaaldelijk op Mode tot de DAB-modus is geselecteerd.

�. Druk herhaaldelijk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune' op het display verschijnt. Druk daarna op Select.

5. Druk op Tuning Up of Tuning Down om 'Yes' te selecteren. Druk daarna op Select om zenders 
    die niet beschikbaar zijn te verwijderen uit de zenderlijst.

6. Als u de niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan 'No' in stap 5 en druk 
    daarna op Select. Het display keert terug naar het voorgaande menu.

Opmerking: 
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan moet u opnieuw naar zenders zoeken 
(zie het voorgaande hoofdstuk 'Nieuwe zenders zoeken').

DAB

<Prune             >

Prune?

No <Yes>

Prune?

<No> Yes
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Uw radio bedienen – Automatisch afstemmen FM

�. Strek de telescopische antenne op de achterkant van uw radio volledig uit. 

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd.

4. Druk op Auto tune om ervoor te zorgen dat de radio van lage frequentie naar hoge frequentie 
    zoekt naar nieuwe zenders en automatisch stopt wanneer er een zender met voldoende 
    signaalsterkte wordt gevonden.

5. Het display zal na een paar seconden bijgewerkt worden. Het display toont de frequentie van 
    het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan 
    is het mogelijk dat de radio ook de zendernaam toont.

6. Druk om naar andere zenders te zoeken nogmaals op Auto tune. Wanneer het uiteinde van de 
    golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.

7. Stel het volume naar wens in.

8. Schakel uw radio uit door op Standby te drukken.

Opmerking:
Als u bemerkt dat de FM-ontvangst slecht is, probeer dan de antenne te herpositioneren. Als 
u bemerkt dat er veel ruis is bij het ontvangen van een FM-uitzending, dan kan de ruis vaak 
worden verminderd door de radio in de mono-ontvangstmodus te zetten voor de huidige FM-
zender. Raadpleeg het hoofdstuk "Stereo / Mono instellen - FM" dat later volgt.

FM Mode

87.50MHz

Scanning...
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Handmatig afstemmen - FM

�. Strek de antenne op de achterkant van uw radio volledig uit.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd. 

4. Draai aan de Afstemknop om op een zender af te stemmen. De frequentie verandert met 
    stappen van 50kHz. Als de radio is afgestemd op een zender met een voldoende sterk signaal 
    en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, dan is het mogelijk dat de radio ook de zendernaam 
    toont.

5. Wanneer het uiteinde van de golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan vanaf het 
    andere uiteinde van de golfband.

6. Stel het volume naar wens in.

7. Schakel uw radio uit door op Standby te drukken.

FM Mode

87.50MHz
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Weergaveopties - FM

Uw radio heeft een reeks weergaveopties voor de FM-modus:-

Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarbij onhoorbare digitale informatie wordt 
uitgezonden in aanvulling op de normale FM-uitzending. RDS biedt verschillende handige 
functies. De volgende functies zijn beschikbaar op uw radio. Alle weergaveopties behalve de 
tekstweergave zullen ongeveer �0 seconden worden getoond op het display en daarna zal de 
klok weer worden getoond.

�. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

    a. Scrollende tekst Toont scrollende tekstberichten zoals naam van artiest/track, 
inbelnummer, etc.

    b. Programmatype Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. Pop, Klassiek, 
Nieuws, etc.

    c. Multiplex name Toont de naam van de FM-multiplex waartoe de huidige zender 
behoort.

    d. Audio type Toont het audiotype van de FM-zender waarop is afgestemd.

    e. Time & date Toont de huidige tijd en datum.

Opmerking: 
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio niet de zendernaam, scrollende 
tekst, en informatie over het programmatype tonen.

99.70 MHz

The best variety of

99.70 MHz

Pop Music

99.70 MHz

Mono

99.70 MHz

10:08 11-1-2013
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Stereo / Mono instellen - FM

Uw radio speelt stereo FM-uitzendingen af in stereo als het signaal dat ontvangen wordt 
voldoende sterk is. Als een stereosignaal echter zwakker wordt, dan zal het audiosignaal slechter 
worden. Het kan wenselijk zijn om de radio te forceren de zender in mono af te spelen om 
achtergrondruis te reduceren.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.

�. Druk herhaaldelijk op Menu tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'FM Audio' verschijnt op het display. Druk daarna op Select.

5. Draai om naar mono te schakelen en de ruis van een zwak FM-signaal te verminderen aan de 
    Afstemknop tot 'Mono' op het display verschijnt. Druk ter bevestiging op Select. De huidige 
    audio-instelling wordt gemarkeerd met een asterisk.

6. U kunt als alternatief ook terugkeren naar stereo door aan de Afstemknop te draaien tot 'Auto' 
    op het display verschijnt. Druk daarna ter bevestiging op Select.

FM

<FM Aud           >

FM Audio     *

<Mono             >

FM Audio

<Auto             >
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Scangevoeligheid instellen - 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 kunnen zwakkere signalen van zenders 
die verder weg zijn worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen eenvoudiger 
gevonden kunnen worden.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk indien nodig herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd.

�. Druk herhaaldelijk op Menu tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'FM Scan Zone' wordt getoond op het display. Druk daarna op 
    Select om de scangevoeligheidsinstellingen te openen. De huidige instelling is gemarkeerd 
    met een asterisk.

5. Draai aan de Afstemknop om te schakelen tussen de opties 'Local' (alleen zenders met een 
    sterk signaal) en 'Distant' (alle zenders) op de onderste regel van het display. De radio kan 
    wanneer er gekozen wordt voor de optie ‘Distant’ tijdens het scannen ook zenders met een 
    zwakker signaal vinden.

6. Druk ter bevestiging op Select. De instelling wordt opgeslagen in het geheugen van de radio 
    en blijft actief tenzij veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.

FM

<FM Scan Zone     >

FM Scan Zone  *

<Distant           >

FM Scan Zone

<Local             >
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Voorkeurszenders instellen - DAB en FM

U kunt uw favoriete DAB- en FM-zenders opslaan als voorkeurszender. De radio beschikt in 
totaal over �0 voorkeurszenders, �0 voor DAB en �0 voor FM. Voorkeurszenders worden door 
uw radio onthouden in het geval van een stroomstoring.

De procedure voor het instellen van voorkeurszenders is hetzelfde in de FM- en DAB-modus en 
is hieronder beschreven.

�. Druk op Standby om de radio in te schakelen.

�. Druk op Mode om de DAB- of FM-golfband te selecteren.

�. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.

4. Houd Preset ingedrukt tot het display ‘Preset store’ toont. 

5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste nummer van de voorkeurszender in te stellen. 
    Druk op Select om de zender waarop is afgestemd op te slaan. Het display toont bijvoorbeeld 
    ‘Preset 1 stored.’ Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeurszenders.

Opmerking: 
Zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden overschreven door de 
bovenstaande procedure te volgen.

Preset 1

stored
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Een voorkeurszender oproepen - DAB en FM

�. Druk op Standby om de radio in te schakelen.

�. Druk op Mode om de gewenste golfband te selecteren. 

3. Druk op Preset, de melding ‘Preset Recall’ verschijnt op het display.

4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste voorkeurszender te selecteren. Druk op Select om 
    af te stemmen op de gekozen voorkeurszender.

Opmerking: 
Het display toont 'Preset Empty' als er geen zender is opgeslagen onder de gekozen 
voorkeurszender.

BBC Radio 2

Connecting...
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iPod/ iPhone/ iPad docken

Uw radio is uitgerust met een iPod/ iPhone/ iPad dock waarmee u digitale audiobestanden 
en video-soundtracks die zijn opgeslagen op uw iPod / iPhone/ iPad kunt afspelen via de 
luidsprekers van de radio.

Uw radio maakt gebruik van de lightning-connector die is ontwikkeld voor de iPod/ iPhone/ iPad 
en is ingebouwd in de volgende modellen:
●  Phone 5s
●  iPhone 5
●  iPhone 5c
●  iPad Air
●  iPad mini met Retina-display
●  iPad (4e generatie)
●  iPad mini
●  iPod touch (5e generatie)

Belangrijk:
Als uw iPod/ iPhone/ iPad niet in de bovenstaande lijst met compatibele apparaten voorkomt, 
sluit deze dan niet aan om schade aan de iPod/ iPhone/ iPad te voorkomen.

�. Druk rechts op de schakelaar van de bedekking van de iPod/ iPhone/ iPad-dock om de bedekking 
    te openen.  

�. Plaats uw iPod/ iPhone/ iPad voorzichtig op de dock-connector.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

4. Druk om de iPod-modus te selecteren op Mode tot het display “IPod” toont. Als uw iPod/ iPhone/ 
    iPad al eerder is aangesloten op de radio, dan zal het afspelen worden hervat vanaf het punt 
    waar het eerder was gestopt

Opmerking:
Uw radio kan de interne batterij van uw iPod/ iPhone/ iPad opladen in alle modi. Uw iPod/ iPhone/ 
iPad zal de achtergrondverlichting gebruiken zoals ingesteld. Gebruik het instellingenmenu op 
uw iPod/ iPhone/ iPad als u dit wilt veranderen.
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Navigeren op uw iPod/ iPhone/ iPad

U kunt alleen op uw iPod/ iPhone/ iPad zelf door de volledige menu’s navigeren.

Een bestand afspelen op uw iPod/ iPhone/ iPad

1. Als u uw iPod/ iPhone/ iPad eerder heeft gebruikt en u het apparaat aansluit op de DDR-38, 
    dan zal het afspelen worden hervat vanaf het punt waar het eerder was gestopt.   

�. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling op de radio.

�. Druk om het afspelen te pauzeren op Play / Pause. Druk nogmaals op Play / Pause om het 
    afspelen te hervatten.

4. Een iPod/ iPhone/ iPad heeft geen Stop-knop (ze maken gebruik van de Pauze-functie).

Zoekfunctie

1. Houd tijdens het afspelen van iPod/ iPhone/ iPad de knop Fast-forward of Rewind Ingedrukt 
    om vooruit te spoelen of terug te spoelen. Laat de knop los wanneer het gewenste punt in de 
    track is bereikt.

2. Druk op Fast-forward of Rewind om het volgende of vorige nummer af te spelen.
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Luisteren naar Bluetooth-muziek 

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw radio voordat u automatisch verbinding kunt 
maken om Bluetooth-muziek af te spelen/te streamen via uw DDR-38. Koppelen creëert een 
‘band’ tussen twee apparaten zodat zij elkaar kunnen herkennen.

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen 

1. Druk op Mode tot de Bluetooth-modus is geselecteerd. Het Bluetooth-icoontje knippert op het 
    paneel.  

2. Activateer Bluetooth op het extern apparaat volgens de handleiding van het apparaat om 
    verbinding te maken met uw DDR-38. 

3. Zodra er verbinding is gemaakt zal het Bluetooth-icoontje blijvend opgelicht zijn. U kunt nu 
    muziek op uw Bluetooth-apparaat afspelen via de DDR-38.

4. Zorg ervoor dat het volume op het Bluetooth-apparaat niet te hoog is ingesteld. 

Opmerking:
1) Als er 2 Bluetooth-apparaten zoeken naar de DDR-38, dan zal de DDR-38 op beide apparaten 
    als beschikbaar worden getoond. Als een van beide apparaten echter een verbinding maakt 
    met de DDR-38, dan zal de DDR-38 niet meer in de lijst van het andere apparaat verschijnen. 

2) Als de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en uw DDR-38 tijdelijk is verbroken, dan kan 
    het Bluetooth-apparaat binnen � minuut automatisch opnieuw verbinding maken met de radio. 
    Als de verbinding langer dan � minuut wordt verbroken, dan moet u handmatig opnieuw verbinding 
    maken met de ontvanger. Houd er rekening mee dat u tijdens deze minuut geen andere 
    Bluetooth-apparaten kunt koppelen en verbinden met uw radio.

Blutooth
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3) Als ‘DDR-38’ wordt getoond in de lijst op uw Bluetooth-apparaat maar u geen verbinding kunt 
    maken, verwijder het DDR-38-item dan uit de lijst en koppel opnieuw met de DDR-38 door de 
    bovenstaande stappen te volgen.

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

5) Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.

6) Er zijn verschillende afspeelopties beschikbaar in de Bluetooth-modus (bijv. Play/ Pause/ volgende 
    track/vorige track/ vooruitspoelen/ terugspoelen). Niet alle Bluetooth-apparaten reageren echter 
    hetzelfde op afspeelcommando’s en de exacte werking is afhankelijk van het model.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat waarmee eerder is gekoppeld
Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gekoppeld met de DDR-38, dan zal de DDR-38 uw 
Bluetooth-apparaat onthouden. Er is echter geen functie om automatisch opnieuw verbinding te 
maken, maak opnieuw verbinding door de volgende stappen te volgen.

De DDR-38 kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden. Als er meer dan 8 apparaten zijn 
gekoppeld met de DDR-38, dan zal het eerst gekoppelde apparaat uit de lijst van de radio 
worden overschreven.

�. Druk op Pair om de lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten te openen. Draai daarna aan de 
    Afstemknop om het gewenste Bluetooth-apparaat in het geheugen te selecteren en druk om 
    verbinding te maken met het apparaat op Select. 

�. Als alternatief kunt u ook herhaaldelijk op Pair drukken voor toegang tot de lijst met Bluetooth-
    apparaten en op Select drukken om verbinding te maken met het gewenste Bluetooth-apparaat.
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De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Druk op Mode om een andere band dan de Bluetooth-band te selecteren of houd Pair ingedrukt 
om de verbinding te verbreken.

Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreekt terwijl het apparaat in de Bluetooth-
modus staat, dan zal het LED-lampje voor het Bluetooth-icoontje beginnen te knipperen om aan 
te geven dat Bluetooth is uitgeschakeld.

Alarmen

De radio heeft twee alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB, FM-radio 
of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om u eens, dagelijks, op weekdagen of in 
de weekenden te wekken. De alarmen kunnen worden ingesteld als de radio is ingeschakeld 
of als de radio standby staat. De radio is voorzien van een ingebouwde geheugenchip die de 
instellingen van het alarm opslaat in het geval van een stroomstoring. De alarminstellingen 
blijven dus behouden wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld.

Opmerking:
Als er gedurende �0 seconden geen knoppen worden ingedrukt, dan verlaat de radio het 
instellen van het alarm.
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Een alarm instellen

Alarm 1 Setup

Alarm 1 Wizard

Alarm On

Alarm 1 Wizard

On time       09:00

Alarm 1 Wizard

On time       09:30

Alarm 1 Wizard

Duration   60

Druk op Alarm 1. De tekst ‘Alarm 1 Setup’ wordt getoond op het display. Druk op Alarm 2. De 
tekst ‘Alarm 2 Setup’ wordt getoond op het display.

Druk op Select om de wizard voor het instellen van het alarm te openen. De alarmstatus 
knippert op het display.

Draai aan de Afstemknop om On (aan) of Off (uit) te selecteren. Als Off wordt geselecteerd, 
dan zal de huidige instelling voor het alarm worden geannuleerd.

Druk als ‘On’ is geselecteerd op Select om naar het instellen van de uren te gaan. De uren 
knipperen op het display. 

Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur voor het alarm in te stellen en druk daarna op 
Select om naar het instellen van de minuten te gaan. De minuten knipperen op het display.
Als de klok van de radio is ingesteld op het ��-uursformaat, dan is er ook een optie voor het 
instellen van AM of PM voor de alarmtijd.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten in te stellen voor het alarm en druk 
ter bevestiging op Select. De alarmduur knippert op het display.

Draai aan de Afstemknop om de alarmduur te selecteren. U kunt kiezen uit 15, 30, 45, 60 of 
90 minuten.

Druk ter bevestiging van de alarmduur op Select. Daarna zal de alarmbron knipperen op het 
scherm.

�.

�.

�.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

�0.

��.

��.

��.

14.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmbron voor het alarm te selecteren (DAB, FM, 
zoemer of iPod). Druk op Select wanneer de gewenste alarmbron is geselecteerd op het display. 
Als er een radiomodus wordt geselecteerd, dan kan het radioalarm worden ingesteld op een 
zender die is opgeslagen als voorkeurszender of op de zender die het laatst is beluisterd.

Als u het alarm heeft ingesteld op een radiomodus, dan moet u aan de Afstemknop draaien 
om voorkeurszender �-�0 of de laatst beluisterde zender te selecteren.

Opmerking: 
u kunt alleen voorkeurszenders die al zijn opgeslagen instellen als voorkeurszender voor een 
alarm.

Druk ter bevestiging op Select. De alarmfrequentie knippert het display.

Uw alarm kan worden ingesteld om eenmalig, dagelijks, op weekdagen of in de weekenden 
te klinken.
Once – Het alarm klinkt eenmalig.
Daily – Het alarm klinkt elke dag.
Weekdays – Het alarm klinkt op weekdagen.
Weekends – Het alarm klinkt in de weekenden.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste frequentie te selecteren en druk ter bevestiging 
op Select.
●  Als u het alarm instelt op dagelijks, op weekdagen of in de weekenden, ga dan verder naar 
    stap �8.

Als u het alarm heeft ingesteld op eens (once), dan moet u de dag, maand en het jaar 
instellen zoals hieronder beschreven.

Alarm 1 Wizard

Source   Buzzer

Alarm 1 Wizard

Soucre DAB

Alarm 1 Wizard

Last listened

Alarm 1 Wizard

1: BBC Radio 4

Alarm 1 Wizard

Once



�67

15.

�6.

�7.

�8.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste dag in te stellen en druk ter bevestiging op Select.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste maand in te stellen en druk ter bevestiging op 
Select.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar in te stellen en druk ter bevestiging op 
Select.

Draai aan de Afstemknop om het gewenste volume in te stellen en druk ter bevestiging op 
Select. Uw radio toont de melding 'Alarm Saved' en zal de procedure voor het instellen van 
het alarm verlaten.

Opmerking: 
1) Actieve alarmen worden aangegeven op het display met een 'A'-symbool. Als de radio geen 
    verbinding kan maken met de radiozender, dan zal in plaats daarvan het zoemeralarm 
    worden gebruikt. Het alarmvolume zal op een laag niveau starten en geleidelijk elke paar 
    seconden toenemen. Het alarm klinkt voor de gekozen alarmduur, tenzij geannuleerd.

2) Als het apparaat in de Bluetooth- of iPod-modus staat, dan kunt u alleen de afstandsbediening 
    gebruiken om het alarm in te stellen.

Alarm 1 Wizard

Date        9-1-2013

Alarm 1 Wizard

Date        9-1-2013

Alarm 1 Wizard

Date        9-1-2013

Alarm

Saved

A
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De alarminstellingen bekijken

�. Druk op Alarm. De tekst 'Alarm � Setup' verschijnt op het display.

�. Druk op Alarm � om alarm � te selecteren. De tekst 'Alarm � Setup' verschijnt op het display.

�. Druk op Select om de instellingen van het gekozen alarm te openen. Gebruik de Afstemknop 
    om indien gewenst een bepaalde instelling te wijzigen, gebruik Select ter bevestiging van een 
    eventuele wijziging.

Als het alarm klinkt

Het alarm klinkt op de geselecteerde tijden voor maximaal 90 minuten tenzij geannuleerd. De 
alarmduur die gebruikt wordt voor het alarm is gelijk aan de alarmduur die is ingesteld tijdens het 
instellen van het alarm.

Het alarm-icoontje knippert op het scherm en de radio schakelt automatisch terug naar de 
standbymodus wanneer de geselecteerde alarmduur is verstreken.

Druk om een alarm te annuleren op Standby om terug te keren naar de standbymodus.

Alarm 1 Setup

Alarm off
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Alarm bedienen in standbymodus

Als uw radio standby staat, dan kunnen de alarmen worden bediend met de Alarm-knop . Dit is 
om ervoor te zorgen dat u mensen die slapen niet stoort.

�. Als u de staat van de alarmen in de standbymodus wilt veranderen, druk dan op Alarm � voor 
    alarm � of Alarm � voor alarm �.

2. Draai aan de Afstemknop. Het display toont opties om het alarm in te schakelen of het alarm 
    uit te schakelen.

�. Druk op Select ter bevestiging van de gewenste instelling. U kunt de Afstemknop gebruiken 
    om indien gewenst een specifieke instelling te wijzigen, druk op Select om eventuele wijzigingen 
    te bevestigen.

De snooze-functie

�. Als het radio- of zoemeralarm klinkt, druk dan op Snooze. Dit zal het alarm voor het geselecteerde 
    aantal minuten uitschakelen. De Snooze-duur kan worden ingesteld op een waarde tussen de 
    5 en 10 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.

�. Als u een langere snooze-duur wilt instellen, druk dan nogmaals op Snooze om een andere 
    snooze-optie te selecteren. Het Snooze-symbool 'Z' knippert. Druk nogmaals op Snooze om 
    de resterende snooze-tijd te bekijken. 

�. Druk op Standby om de snooze-functie te annuleren.

Alarm On

Alarm 1 Setup

Alarm Off

Alarm 1 Setup

Z

Snooze

5 minutes
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De slaapfunctie

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.
De slaapinstelling kan worden ingesteld op een waarde tussen de 15 en 90 minuten. Zorg ervoor 
dat de radio is ingeschakeld.

�. Druk om de gewenste slaaptijd in te stellen op Sleep om de slaapinstellingen te openen.

�. Druk herhaaldelijk op Sleep om de gewenste slaaptijd in te stellen. De beschikbare slaapinstellingen 
    zijn 15, 30, 45, 60 of 90 minuten. Wanneer u nogmaals op Sleep drukt, dan zal de slaaptimer 
    worden ingesteld op 'off' en worden uitgeschakeld. U kunt voor het instellen ook gebruik maken 
    van de Afstemknop.

3. Druk ter bevestiging van de instelling op Select. Het display verlaat de slaapopties. Het slaapsymbool 
    'S' wordt getoond op het display.

4. Uw radio zal uitschakelen nadat de ingestelde slaaptijd is verstreken.

5. Als u de slaaptimer wilt annuleren, schakel uw radio dan uit voordat de gekozen slaaptijd wordt 
    bereikt, druk op Standby. Als u de slaaptimer wilt annuleren zonder uw radio uit te schakelen, 
    druk dan herhaaldelijk op Sleep tot ' Sleep off' wordt getoond.

6. Als de slaaptimer is ingesteld, dan is het mogelijk dat u de resterende slaaptijd wilt bekijken. 
    Druk op Sleep. De resterende slaaptijd wordt getoond op het display.

Set sleep time

15 minutes

Set sleep time

30 minutes

Set sleep time

Sleep off

99.75 MHz         S

[No RadioText]
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De klok handmatig instellen

Uw radio stelt de klok automatisch in met behulp van het DAB- of FM-radiosignaal. Als er 
geen signalen kunnen worden opgevangen, dan moet u de tijd handmatig instellen. Volg de 
onderstaande procedure.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk herhaaldelijk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' wordt getoond op het display. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' verschijnt op het display. Druk op Select.

5. Draai aan de Afstemknop tot 'Set Time/Date' verschijnt op het display. 

6. Druk op Select. De uren knipperen op het display.

7. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen.

8. Druk op Select. De minuten knipperen op het display.

9. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten in te stellen.

●  Als de klok van de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, dan krijgt u 
    hier ook de mogelijkheid om AM of PM in te stellen.

<System Setting    >

DAB

System Setting

<Time              >

Time

<Set Time/Date     >

Set time

09:00

Set time

09:30
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Set date

11- 1-2013

Set date

11- 1-2013

Set date

11- 1-2013

Time

Saved

�0.

��.

��.

��.

14.

15.

�6.

Druk op Select. De dag knippert op het display. 

Draai aan de Afstemknop om de huidige dag in te stellen.

Druk op Select. De maand knippert op het display.

Draai aan de Afstemknop om de huidige maand in te stellen.

Druk op Select. Het jaar knippert op het display.

Draai aan de Afstemknop om het huidige jaar in te stellen.

Druk op Select ter bevestiging van de klokinstelling. Het display toont 'Time Saved' en verlaat 
het menu.
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Het klokformaat instellen

De klokweergave die gebruikt wordt in de standbymodus en wanneer de radio in gebruik is kan 
worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt daarna ook gebruikt 
bij het instellen van de alarmen.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select. 

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' verschijnt op het display. Druk op Select.

5. Draai aan de Afstemknop tot 'Time 12/24 hour' verschijnt op het display. Druk op Select.

6. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Het huidige formaat is 
    gemarkeerd met een asterisk. Druk op Select.

Als het ��-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio gebruik maken van het ��-uursformaat 
voor het instellen van alarmen en er wordt in de standbymodus een ��-uursklok getoond met 
AM- of PM-indicator.

DAB

<System Setting    >

System Setting

<Time              >

Set 12/24 hour

<Set 12 hour       >

Set 12/24 hour  *

<Set 24 hour       >
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Terugkeren naar de automatisch klok instelmodus

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 

�. Druk herhaaldelijk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' verschijnt op het display. Druk op Select.

5. Draai aan de Afstemknop tot 'Auto update' verschijnt op het display. Druk op Select.

6. Draai aan de Afstemknop om een optie te selecteren. U kunt kiezen uit 'Update from Any', 
    'Update from DAB', Update from FM' of 'No update'. De huidige optie voor het bijwerken van de 
    klok wordt gemarkeerd met een asterisk. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select. De radio 
    keert terug naar het voorgaande menu.

Opmerking: 
Als u kiest voor 'Update from Any', 'Update from DAB', Update from FM', dan zal de huidige 
tijd die wordt ontvangen worden getoond. Als er geen signaal wordt gevonden, dan moet u de 
radio of de antenne van de radio verplaatsen zodat een signaal kan worden opgevangen, of 
terugschakelen naar de handmatige klokmodus.

DAB

<System Setting    >

System Setting

<Time              >

Time

<Auto update       >

Auto update

<Update from DAB   >

Auto update   *

<Update from Any   >
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De taalfunctie

De menu’s op uw radio kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 

�. Druk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Language' verschijnt op het display.

5. Druk op Select om het menu voor het instellen van de taal te openen.

6. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste taal op het display verschijnt.

7. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select. Het display zal worden weergegeven in de gekozen 
    taal. De gekozen taal wordt gemarkeerd met een asterisk.

Achtergrondverlichting van display dimmer

Druk om de intensiteit van het display aan te passen aan de omgevingsverlichting in de kamer 
op Dimmer op het bovenpaneel van uw radio om de helderheid van de dimmer in te stellen op 
Off (uit), Low (laag), Mid of High (hoog).

DAB

<System Setting    >

System Setting

<Language         >

Language    *

<English           >
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De EQ-functie

Het geluid van de radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal 
dat u beluisterd. De DDR-38 heeft zes voorgeprogrammeerde equalizermodi. Als alternatief kunt 
u ook zelf het bass- en treble-niveau naar wens instellen.

�. Druk op Standby om de radio in te schakelen.

2. Druk op EQ om het instellingenmenu te openen. De tekst “Equaliser” verschijnt op het display. 

�. Draai aan de Afstemknop om door de 6 voorgeprogrammeerde modi te bladeren tot de 
    gewenste modus wordt getoond. Druk daarna op Select.
    a. Normal – er wordt geen toonmodificatie toegepast
    b. Jazz
    c. Rock
    d. Klassiek
    e. Pop
    f . Nieuws
    g. Mijn EQ (Treble – tooninstelling kan worden aangepast / Bass – tooninstelling kan worden 
        aangepast)

Equaliser

<      Normal      >
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Uw eigen EQ-profiel instellen

Als de voorgeprogrammeerde equalizer niet naar wens functioneert, dan kunt u de treble en 
bass als volgt zelf instellen:

�. Volg stappen �-� van het hoofdstuk De EQ-functie om het EQ-menu te openen.

2. Draai aan de Afstemknop tot ‘My EQ’ is geselecteerd op het display. Druk op Select om de 
    instelmodus te openen.

3. Draai aan de Afstemknop om het treble-niveau in te stellen (tussen -5 en +5). Het geluid verandert 
    direct wanneer u het niveau aanpast. Druk ter bevestiging van de instelling op Select. Het display 
    keert dan terug naar het My EQ-menu.

4. Draai aan de Afstemknop tot ‘bass’ is geselecteerd op het display. Druk op Select om de functie 
    voor het instellen te openen. Draai aan de Afstemknop tot het gewenste niveau (tussen -5 en 
    +5) wordt getoond. Het geluid verandert direct wanneer u het niveau aanpast. Druk ter 
    bevestiging van de instelling op Select.

Opmerking: 
Om snel het effect van het eigen EQ-profiel te annuleren draait u aan de Afstemknop tot ‘Normal’ 
is geselecteerd op het display en daarna drukt u op Select. De treble- en bass-instellingen zullen 
worden opgeslagen voor de volgende keer dat u gebruik wilt maken van uw eigen EQ-profiel.

Equaliser

<     My EQ...     >

My EQ...

<      Treble      >

My EQ...

<       Bass      >

Treble

<        +3       >

Bass

<        +3       >
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De Mute-functie

Druk op Mute op de afstandsbediening van uw radio, de luidsprekers van de radio worden 
uitgeschakeld.

1. Druk op Mute om de geluidsweergave uit te schakelen. Het luidsprekervolumesymbool wordt 
    niet langer getoond op het display.

�. Druk nogmaals op Mute of druk op een van de volumetoetsen om de geluidsweergave te 
    hervatten.

Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

�. Druk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'SW Version' op het display verschijnt.

5. Druk op Select. De softwareversie wordt getoond op het display.

6. Druk op Menu om de weergave van de softwareversie te verlaten.

<System Setting    >

DAB

<SW Version        >

System Setting

SW Version

dab-mmi-FS2052-0000-
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Software-updates

Het is mogelijk dat er in de toekomst software-updates voor uw radio beschikbaar zijn.

Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kunt u deze updates en informatie over het 
updaten van de software vinden op
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/first/first.asp
www.sangean.com.au.
Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar 
info@sangean.com

�. Steek de USB-stick in de USB-poort op de achterkant van het apparaat.

�. Druk op Menu om het geavanceerde menu van de huidige modus te openen.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' op het display verschijnt. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Software Upgrade' op het display verschijnt. Druk op Select.

5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de software niet wilt 
    updaten, selecteer dan 'No' en druk op Select. Het display keert terug naar de voorgaande 
    weergave.
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Systeemreset

Als uw radio niet juist werkt of als er cijfers of karakters niet of onjuist op het display worden 
getoond, voer dan de volgende procedure uit.

�. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 

�. Druk op Menu tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display en laat de knop daarna 
    los.

�. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' op het display verschijnt. Druk op Select.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' wordt getoond op het display. Druk op Select.

5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de systeemreset niet 
    wilt uitvoeren, selecteer dan 'No' en druk op Select. Het display keert terug naar de voorgaande 
    weergave.

6. Als u 'Yes' heeft geselecteerd, druk dan op Select. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. De 
    zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. Alarmen worden geannuleerd en de instellingen 
    van de slaaptimer worden ingesteld op hun standaardwaarde. Het display toont de melding 
    'Welcome to Digital Radio' en het apparaat zal zich net als de eerste keer toen het werd 
    ingeschakeld gedragen.

In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product met behulp 
van de bovenstaande procedure. Onder sommige omstandigheden kan het nodig zijn het 
apparaat opnieuw op het lichtnet aan te sluiten om normaal gebruik te hervatten.

DAB

<System Setting    >

System Setting

<Factory Reset     >

Factory Reset?

No <Yes>
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Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor gebruik met 
een hoofdtelefoon. Als u een stekker in de aansluiting steekt, dan zal de interne luidspreker 
automatisch worden uitgeschakeld.

Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden 
daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio.

BELANGRIJK: 
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Line-uitgang (3,5mm aansluiting)

Er zit een 3,5mm Line Uitgang op de achterkant van uw radio om het audiosignaal te versturen naar 
een externe versterker. De interne luidspreker wordt niet uitgeschakeld wanneer er een stekker in 
deze aansluiting wordt gestoken. Stel het volume op de radio indien gewenst minimaal in.

Aux-ingang

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

1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld een iPod, MP3- of CD-speler) aan op de 
    Aux-ingang (gemarkeerd met 'Aux In').

2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. Het display toont 'Auxiliary Input'.

�. Stel het volume indien nodig in op uw iPod, MP�- of CD-speler en zorg voor een adequaat 
    signaalniveau. Gebruik vervolgens de volumeregeling van de radio om het volume naar wens 
    in te stellen.
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Opladen met de USB-poort

De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met een �A
5V maximum en de meeste iPhone-modellen. De poort ondersteunt
echter geen harde schi jven en andere mobiele telefoons of 
elektronische apparaten.

Belangrijk:
Sluit de USB-poort van de radio niet aan op een USB-poort van de PC,
omdat die kan leiden tot schade aan een van beide apparaten.

Waarschuwingen

Stel dit geluidssysteem niet bloot aan water, stoom of zand. Laat 
uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan 
veroorzaken, zoals in een in de zon geparkeerde auto, waar de warmte 
van de zon kan opbouwen, ondanks dat de buitentemperatuur niet erg 
hoog lijkt.

Uw radio dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spatten 
en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op 
het geluidssysteem geplaatst worden.

Er wordt aanbevolen het apparaat zo te gebruiken dat er een 
minimale afstand (10cm aanbevolen) naar aangrenzende 
voorwerpen is om te zorgen voor goede ventilatie.

De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het 
apparaat of de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen
als kranten, tafelkleden, gordijnen etc.

Plaats geen naakte vlam, zoals een kaars, op het product.

Er wordt aanbevolen om te voorkomen het product te gebruiken 
of op te slaan in extreme temperatuur. Vermijd achterlaten van het 
apparaat in auto’s, op vensterbanken, in direct zonlicht, etc.

●

●

●

●

●
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Specificaties

Voeding
Lichtnet AC 100- 240V ~ 50/60Hz (Adapter)

Frequentiebereik
DAB 174.928 - 239.200MHz
FM 87.50 - 108 MHz

Circuit kenmerken

Luidspreker

Vermogen

Hoofdtelefoonaansluiting  

Aux-ingang

Line-uitgang

Antennesysteem

2.25” 8 ohm x 2 volledig bereik

5W+5W

3,5mm dia

3,5mm dia

3,5mm dia

Telescopische FM-antenne
Telescopische DAB-antenne

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

Als u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat elektrische afvalpro-
ducten niet mogen worden weggegooid met het normale huisvuil. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met de gemeente of de 
winkelier voor recycleadvies. (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
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