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

Waarschuwingen
●● S
 tel uw radio niet bloot aan water,
stoom of zand.
●● Laat uw radio niet achter op plaatsen
waar extreme warmte schade kan
veroorzaken.
●● D e radio mag niet worden blootgesteld aan druppels
of spetters en er mogen geen voorwerpen gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op de radio worden geplaatst.
●● Er wordt aangeraden om een minimale ruimte (10cm wordt
aangeraden) rond het product vrij te houden om te zorgen
voor goede ventilatie.
●● D e ventilatie van het product mag niet worden gehinderd
door het product te bedekken met voorwerpen zoals kranten,
tafelkleden, gordijnen enz.
●● Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het
product.
●● Er wordt aangeraden om het gebruik of opslag van het product
in extreme temperaturen te vermijden. Laat het apparaat niet
achter in auto’s op vensterbanken, in direct zonlicht etc.
BELANGRIJK
De netadapter wordt gebruikt om uw radio aan te sluiten op
het lichtnet. De netadapter moet tijdens normaal gebruik altijd
bereikbaar blijven. Als u de radio volledig wilt loskoppelen van
het lichtnet, trek de stekker van de netadapter dan volledig uit
het stopcontact.

Bedieningselementen
1

Modus

2

Alarm 1

3

Alarm 2

4

Aan / Uit / Slapen

5

Info / Menu

6

Pagina

7

Voorkeurzender 5 / Geluid
selecteren 5
Voorkeurzender 4 /
Volgende track / Geluid
selecteren 4

8

11

Voorkeurzender 2 / Vorige
track / Geluid selecteren 2

12

Voorkeurzender 1 /
Koppelen met Bluetooth /
Geluid selecteren 1

13

Geluidsmodus / Dutje

14

Volume omhoog / omlaag

15

Afstemmen omhoog / omlaag

16

LCD-display

17

Luidspreker

FM / DAB-draadantenne
 oorkeurzender 3 / Afspelen 19 Hoofdtelefoonaansluiting
V
/ Pauzeren / Geluid
20 Aux-ingang
selecteren 3
21 DC-ingang
10 Sluimeren / Dimmer /
22 USB-poort voor opladen
Selecteren
iPhone / smartphone
18

9

18

19 20 21

22

3A81dN1000110

4

5
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. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DABmenu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'Stations
inkorten' te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de instelmodus te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Ja' of 'Nee' te
selecteren. U kunt de functie voor het verwijderen van nietbeschikbare zenders activeren door 'Ja' te selecteren en
vervolgens ter bevestiging op Selecteren te drukken. Als u geen
gebruik wilt maken van de functie, selecteert u 'Nee' en drukt u
vervolgens op Selecteren om de instelling 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').

Uw radio bedienen – FM
1. Strek de draadantenne volledig uit. Druk op de Aan / uitknop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Modus om de FM-band te selecteren.
3. Houd Afstemmen omhoog ingedrukt om naar signalen
met een hogere frequentie te scannen. Uw radio scant
naar hogere frequenties (van laag naar hoog) en stopt
automatisch als er een zender met een voldoende sterk
signaal wordt gevonden.
Houd Afstemmen omlaag ingedrukt om naar signalen met
een lagere frequentie te scannen. Uw radio scant naar
lagere frequenties en stopt automatisch als er een zender
met een voldoende sterk signaal wordt gevonden.
4. Na een paar seconden wordt de weergave op het display
bijgewerkt. 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.
5. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal uw radio
verder gaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van
de golfband.
6. Druk op Volume omhoog / omlaag om het geluidsniveau
naar wens in te stellen.
7. U kunt de radio uitschakelen door op de Aan / uit-knop te
drukken.

Handmatig afstemmen – FM
1. Druk in de FM-modus op Afstemmen omhoog / omlaag om
af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met
stappen van 50kHz.
2. Druk op Volume omhoog / omlaag om het geluidsniveau
naar wens in te stellen.
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Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie
afhankelijk is van het specifieke mediaformaat.

Voorkeurzenders instellen in de DABen FM-modus
Er zijn 20 voorkeurzenders (4 pagina’s x 5 voorkeurzenders)
voor elk DAB- en FM-radio. De voorkeurzenders kunnen voor
beide modi op dezelfde manier worden gebruikt.
1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste
radiozender.
3. Druk om de zender op te slaan als voorkeurzender op Pagina
om de gewenste voorkeurzenderpagina (1 tot 4) te selecteren
en houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop
(Voorkeurzender 1-5) ingedrukt tot het display bijv. 'P1 M1
opgeslagen' toont.
4. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen
worden overschreven door de bovenstaande procedure te
volgen.
OPMERKING
De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard
als de radio wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het
lichtnet.

Een voorkeurzender oproepen in DABen FM-modus
1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste gebruiksmodus met behulp van de
knop Modus.
3. Druk op Pagina om de gewenste voorkeurzenderpagina
te selecteren en druk kort op de knop van de gewenste
voorkeurzender, uw radio stemt af op de zender die is
opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen. Het gekozen
voorkeurzendernummer wordt ook getoond op het onderste
deel van het display van de radio.

Luisteren naar de natuur of rustgevende
geluiden
Deze radio beschikt over 27 verschillende geluiden voor de
geluidsmodus. (De knoppen Geluid selecteren 1 / 2 / 4 / 5
hebben elk 5 verschillende geluiden. De knop Geluid selecteren
3 heeft 7 verschillende geluiden.)
1. Schakel uw radio in en druk op Geluidsmodus om de
geluidsmodus te selecteren.
2. Druk op herhaaldelijk op de knoppen Geluid selecteren 1-5
om verschillende geluiden te selecteren.
OPMERKING
Als u op Geluidsmodus drukt terwijl de radio zich in de
stand-bymodus bevindt, schakelt de radio over naar de
geluidsmodus.
Geluid selecterenknop 1-5
1

Natuur- of rustgevend geluid
REGENDRUPPELS

2

STROOM

3

OCEAANGOLVEN

4

WATERSTROOM

5

WALVISSEN

1

KIKKERS

2

KREKELS

3

WIND

4

VOGELS

5

VOGELS 2

1

WATERDRUPPELS

2

BUBBELS

3

KNETTEREND VUUR

4

TREIN

5

WITTE RUIS

6

WITTE RUIS 2

7

VENTILATOR

1

RUSTGEVENDE GELUIDEN

2

SLAAPLIED

2. Houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.

3

PIANOMUZIEK

3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Audio-instelling' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.

4

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

5

PIANOMUZIEK 2

1

RUSTGEVENDE GELUIDEN 1

2

RUSTGEVENDE GELUIDEN 2

3

RUSTGEVENDE GELUIDEN 3

4

RUSTGEVENDE GELUIDEN 4

5

RUSTGEVENDE GELUIDEN 5

Instellen scangevoeligheid – FM
Uw radio zal normaal gesproken scannen naar FM-uitzendingen
die een sterk signaal hebben en goed kunnen worden ontvangen.
Het is echter mogelijk om de scanfunctie ook naar zwakkere
signalen, mogelijk van verder weg gelegen radiozenders, te laten
zoeken. U radio beschikt over de opties 'Alle stations' en 'Sterke
stations' voor het afstellen met de scanfunctie.
1. Houd in de FM-modus Info / Menu ingedrukt om het FMmenu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Scaninstelling' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen. De
huidige scaninstelling wordt aangegeven met een asterisk.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Alle stations'
of 'Sterke stations' te selecteren. De optie 'Alle stations'
zorgt ervoor dat de radio zwakkere signalen kan vinden
tijdens het scannen. Druk op Selecteren om de instelling te
bevestigen.

Schakelen tussen Stereo / Mono - FM
Als een FM-zender met een zwak signaal wordt ontvangen,
kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te
verminderen door de radio te forceren de zender in mono, in
plaats van in stereo, af te spelen.
1. Zorg ervoor dat uw radio in de FM-modus staat en stem af
op de gewenste FM-zender.

4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Stereo
toegestaan' of 'Alleen mono' te selecteren. Druk op
Selecteren om de instelling te bevestigen.

Weergave-opties - DAB / FM / Bluetooth
Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FMen Bluetooth-modus: Druk op Info om door de verschillende
opties te bladeren.

DAB-weergaveopties
Uw radio kan de volgende informatie weergeven in de DABmodus: Tekst, programmatype, multiplexnaam / -kanaal,
datum, bitrate en audiotype, signaalfout / -sterkte, DL Plustekst (sommige zenders bieden naast de gewone tekst ook
andere programmagerelateerde informatie voor op het display.
Als er geen informatie beschikbaar is, wordt de melding ‘Geen
DLP’ weergegeven.)

Luisteren naar muziek via Bluetoothstreaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat
u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek
kunt afspelen / streamen via uw DCR-83. Koppelen creëert
een ‘band’, zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan wordt het
stereoluidspreker-pictogram getoond.

Voor het eerst koppelen met uw Bluetoothapparaat en afspelen van het apparaat

Als een DAB-uitzending een dia-afbeelding aanbiedt, kan
deze worden bekeken door Selecteren ingedrukt te houden.
Als u de foto op volledig scherm wilt bekijken, houd Selecteren
dan ingedrukt. Houd Selecteren nogmaals ingedrukt om de
diashow af te sluiten.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk
vervolgens op Modus om de Bluetooth-functie te
selecteren. De melding 'Verbinding verbroken' wordt
weergegeven op het display.
2. 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 ‘DCR-83’. (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).
3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een
bevestigingstoon en wordt de melding 'Verbonden'
weergegeven op het display. U kunt nu simpelweg muziek
selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat.
4. 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.

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, programmatype, sterkte, datum.

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: Datum,
titel, artiest, album en Bluetooth-apparaatnaam.

Uw radio bedienen – DAB
1. Strek de draadantenne aan de achterkant van uw radio
volledig uit.
2. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
3. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt er
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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 Bluetoothapparaat 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 Bluetoothapparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening
mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken
geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of
verbinden maken met de radio.
●● Als ‘DCR-83’ wordt getoond in de lijst met Bluetoothapparaten, 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.
●● 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
Bluetooth-apparaten.
●● 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 DCR-83.

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. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens
instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw
Bluetooth-bronapparaat.
2. G e b r u i k d e b e d i e n i n g s e l e m e n t e n o p u w B l u e t o o t h bronapparaat om het afspelen te starten / pauzeren en naar de
gewenste track te gaan. U kunt het afspelen ook bedienen met
behulp van de knoppen Afspelen / Pauzeren, Volgende track
en Vorige track op uw radio.
3. Houd Volgende track of Vorige track ingedrukt om vooruit of
terug te spoelen in de huidige track. Laat de knop los wanneer
het gewenste punt is bereikt.
OPMERKING
Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten
reageren op alle bedieningselementen.

Opnieuw verbinding maken met een Bluetoothbronapparaat waarmee eerder is gekoppeld
De DCR-83 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 DCR-83 verbinding te
maken met het apparaat waarmee het een-na-laatst verbinding is
gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat
verbreken
1. Houd Koppelen met Bluetooth 2-3 seconden ingedrukt om de
verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken of schakel
Bluetooth uit op uw Bluetooth-bronapparaat om de verbinding
te verbreken. Er klinkt een bevestigingstoon en de melding
'Verbinding verbroken' wordt weergegeven op het display.
2. U kunt ook op Modus drukken om over te schakelen naar een
modus anders dan de Bluetooth-modus en de verbinding te
verbreken.

De klok automatisch bijwerken
Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch instellen
met behulp van het DAB- of FM-signaal. Als er geen signaal
beschikbaar is, dan moet u de klok handmatig instellen. Na een
stroomonderbreking stelt de radio de klok automatisch opnieuw in
wanneer de radio in DAB- of FM-modus wordt gestart.
U kunt er ook voor kiezen om de tijd niet automatisch bij te
werken. In dit geval moet u de klok na een stroomonderbreking
altijd handmatig instellen.
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Autom. bijwerken' te
selecteren. Druk op Selecteren om het menu voor automatisch
bijwerken te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om naar wens 'Via DAB
/ FM', 'Via DAB', 'Via FM' of 'Geen update' te selecteren. Druk
op Selecteren om uw keuze te bevestigen. De radio verlaat
vervolgens het menu en keert terug naar het vorige menu.

Het klokformaat instellen
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijdnotatie' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling voor de
tijdnotatie te openen. De huidige tijdnotatie is gemarkeerd met
een asterisk.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 12- of 24-uursnotatie
te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze voor de
tijdnotatie op Selecteren. Als u kiest voor de 12-uursnotatie,
dan geeft de radio een 12-uursklok weer met een AM- of PMindicator.

De klok handmatig instellen
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te
selecteren. Druk op Selecteren om het instellen van de klok te
openen. De dagcijfers knipperen op het display.

Klokweergave
Als de radio is ingeschakeld en er gedurende 10 seconden geen
knoppen worden ingedrukt, keert het LCD-display terug naar de
klokweergave. Druk op Info / Menu om terug te gaan naar het
vorige scherm.

Klokstijl
Uw radio beschikt over een reeks klokstijlen die kunnen worden
gebruikt voor klokweergave. Er zijn drie opties beschikbaar.
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Klokstijl' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om een klokstijl te kiezen
uit 'Normaal digitaal', 'Klassiek analoog' of 'Pagina omslaan'.
Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen. De huidige
stijl is gemarkeerd met een asterisk.

De wekker instellen
Uw radio beschikt over twee afzonderlijke alarmen die
ingesteld kunnen worden om u te wekken met de radio,
rustgevende geluiden of het zoemeralarm. In het geval van een
stroomonderbreking heeft uw radio een ingebouwd geheugen dat
uw alarminstellingen zal behouden. Zorg ervoor dat de tijd juist is
ingesteld voordat u de alarmen instelt.
1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige
modus te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Wekkers' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
OPMERKING
Als de tijd niet is ingesteld voordat de alarmen worden
ingesteld, wordt de melding 'Geen tijd gezet' weergegeven
op het display. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog /
omlaag en Selecteren om de tijd in te stellen. Ga naar stap
4 wanneer het instellen is voltooid.

5.
6.
7.

8.
9.

5.
6.
7.

Een zender selecteren – DAB
1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Modus totdat de DAB-modus is geselecteerd. Het
display toont normaal gesproken de naam van de huidige
geselecteerde zender.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om door de lijst met
beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op Selecteren om de zender te selecteren. Het display
kan de melding 'Verbinden…' tonen terwijl uw radio zoekt
naar de zender.
5. S t e l h e t v o l u m e n a a r w e n s i n m e t b e h u l p v a n d e
volumeregeling.
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 kunnen gekoppeld zijn aan één of
meer secundaire diensten. Als een radiozender een secundaire
zender heeft, dan zal de secundaire zender in de zenderlijst
verschijnen onder de hoofdzender (of primaire zender).
Druk om een secondaire dienst te beluisteren op Afstemmen
omhoog / omlaag om naar de gekozen zender te scrollen en
druk op Selecteren om af te stemmen op de zender. Als de
secundaire dienst niet beschikbaar is (uit de lucht) dan zal de
primaire dienst worden geselecteerd.

Nieuwe zenders zoeken - DAB
Het is mogelijk dat er na verloop van tijd nieuwe zenders
beschikbaar komen. U kunt als volgt naar nieuwe zenders
zoeken:
1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en zich in de DABmodus bevindt en houd vervolgens Info / Menu ingedrukt om
het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'Volledige
scan' te selecteren. Druk op Selecteren om de scan te
starten. Uw radio voert nu een scan uit op de DAB Band IIIfrequenties. Wanneer er nieuwe zenders worden gevonden,
dan zal de zenderteller worden opgehoogd en de zenders
worden aan de lijst toegevoegd. De balk op het display geeft
de voortgang van de scan aan.

Handmatig afstemmen – DAB
U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks
afstemmen op de verschillende Band III-DAB-kanalen (5A tot
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5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag totdat de juiste dag
wordt weergegeven op het display. Druk op Selecteren om de
instelling te bevestigen. Daarna knipperen de maandcijfers op
het display.
6. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de juiste maand te
selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de jaarcijfers
op het display.
7. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste jaar te
selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de uurcijfers
op het display.
8. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste uur
te selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de
minuutcijfers op het display.
9. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste aantal
minuten te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren om de
instelling te bevestigen.
●● Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van
12-uursnotatie, dan volgt er ook nog een optie voor het
instellen van AM of PM. Druk op Afstemmen omhoog /
omlaag om AM of PM te selecteren. Druk op Selecteren om
de instelling te bevestigen.

4.

4.

3
een 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 steeds leeg is, toont uw
radio kort de melding 'Geen station gevonden'.
Als er geen signalen worden gevonden, dan moet u uw radio
mogelijk verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de instelling
'Wekker 1' of 'Wekker 2' te selecteren. Druk op Selecteren om
de instelling te openen.
Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd' te selecteren.
Druk vervolgens op Selecteren.
Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het alarmuur in te
stellen. Druk vervolgens op Selecteren.
Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de alarmminuten in
te stellen. Druk vervolgens op Selecteren.
●● Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van
12-uursnotatie, dan volgt er een optie voor het instellen van
AM of PM voor de tijd. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag
om AM of PM te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Modus' te
selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
Verschuif de Alarmknop op de radio. Wanneer u de Alarmknop
verschuift naar
, kan het alarm worden ingesteld op
zoemer of rustgevende geluiden. Wanneer u de Alarmknop

verschuift naar
, kan het alarm worden ingesteld op
DAB-radio of FM-radio. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag
om de gewenste alarmbron te selecteren en druk vervolgens
ter bevestiging van uw keuze op Selecteren.
10. Als u het alarm instelt op een van beide radio-opties of
rustgevende geluiden, druk dan op Afstemmen omhoog /
omlaag om 'Voorkeurzender' te selecteren en druk vervolgens
op Selecteren om de voorkeurzender te wijzigen. Als u een
radio-optie hebt gekozen, kunt u kiezen uit de radiozender
die u het laatst hebt beluisterd ('Laatst gehoord') of uit de
voorkeurzenders 1-20. Houd er echter wel rekening mee
dat u het alarm alleen kunt instellen op voorkeurzenders
die al zijn opgeslagen. Als u voor rustgevende geluiden
hebt gekozen, kunt u kiezen uit het laatst beluisterde geluid
('Laatst gehoord') of uit de 27 verschillende geluiden. Druk
op Afstemmen omhoog / omlaag om de gekozen optie te
selecteren en druk vervolgens ter bevestiging van uw keuze
op Selecteren.
11. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Volume' te
selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
12. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag button om het volume
naar wens in te stellen. Druk op Selecteren om de instelling te
bevestigen.
13. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Opslaan' te
selecteren. Druk op Selecteren om de alarminstellingen op te
slaan.
Actieve wekkers worden weergegeven met kleine
alarmindicatoren aan de onderkant van de afspeelweergave
en op de klokweergave.
OPMERKING
Als u tijdens het instellen van de alarmen op enig moment een
fout maakt, gebruik dan Info / Menu om terug te keren naar het
vorige scherm.

Wanneer het alarm afgaat
De wekkers gaan op de geselecteerde tijden tot 60 minuten af,
tenzij ze worden geannuleerd. Het volume dat gebruikt wordt
voor een alarm kan worden ingesteld tijdens de procedure voor
het instellen van de wekker. Als de radio niet kan afstemmen
op de gespecificeerde radiozender, zal in plaats daarvan
gebruikt worden gemaakt van het zoemeralarm. Als een alarm
afgaat, knippert het alarmpictogram aan de onderkant van de
afspeelweergave. Na 60 minuten schakelt de radio automatisch
terug naar de stand-bymodus. Als u een alarm wilt annuleren,
druk dan op de Aan / uit-knop om terug te keren naar de standbymodus.

Wekkers uitschakelen
Als u wekkers wilt uitschakelen, schuif de Alarmknop dan naar de
stand OFF (UIT).

13F).
1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DABmenu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie ‘Handm.
afstmmn.’ te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de optie handmatig afstemmen te
openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste
DAB-kanaal te selecteren.
5. Druk op Selecteren om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op Info / Menu om terug te gaan naar het vorige
scherm.

De zendervolgorde instellen – DAB
Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit
u kunt kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn
multiplex, alfanumeriek en actief.
OPMERKING
De standaard zendervolgorde op uw radio is alfanumeriek.....
1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DABmenu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om ' Stationsvolgorde'
te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de modus voor het aanpassen van
de zendervolgorde te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Multiplex',
'Alfanumeriek' of 'Actief' te selecteren.
'Multiplex' – sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
'Alfanumeriek' - sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0...9
A...Z.
'Actief' - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan
worden gevonden.

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. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DABmenu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'DRC' te
selecteren.
3. Druk op Selecteren om de DRC-instelmodus te openen. De
huidige DRC-instelling wordt aangegeven met een asterisk.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste
DRC-instelling te selecteren (de standaardinstelling is Uit).
Uit - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt
genegeerd.
Laag – DRC-niveau is ingesteld op 1 / 2 van het niveau
uitgezonden door de zender.
Hoog - DRC is ingesteld zoals verzonden door zender.
5. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.
OPMERKING
Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRCfunctie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC,
dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.
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Sluimertimer

1. Wanneer het radioalarm of alarm met rustgevend geluid
afgaat, kunt u op een willekeurige knop (behalve de Aan /
uit-knop en de Volumeknoppen) drukken om het alarm voor
5 minuten te dempen. Als u langer wilt sluimeren, dan kunt
u deze duur verlengen. Druk nogmaals op een willekeurige
knop (behalve de Aan / uit-knop en de Volumeknoppen)
terwijl het alarm is gedempt om de beschikbare sluimertijd in
te stellen op 5, 10, 15 of 30 minuten.
2. Wanneer het zoemeralarm afgaat, kan het 5 minuten worden
gedempt door op een willekeurige knop (behalve de Aan
/ uit-knop) te drukken. Druk nogmaals op een willekeurige
knop (behalve de Aan / uit-knop) terwijl het alarm is gedempt
om de beschikbare sluimertijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30
minuten.
3. Terwijl de sluimertimer actief is, wordt de resterende
sluimertijd op het display weergegeven. Druk op de Aan /
uit-knop om de sluimertimer te annuleren terwijl het alarm is
gedempt. Het display toont kort de melding 'Wekker uit'.

Dutjestimer
1. Houd Dutje ingedrukt om de instelling van de dutjestimer
te openen. Blijf Dutje ingedrukt houden en de optie op het
scherm verandert van 15 tot 60 minuten. Laat de knop los
wanneer de gewenste instelling voor de dutjestimer wordt
weergegeven op het display. De instelling wordt opgeslagen,
het LCD keert terug naar de normale weergave en het 'NAP'pictogram wordt weergegeven op het display. Selecteer de
optie 'Dutje uit' om de dutjestimer uit te schakelen. Het 'NAP'pictogram wordt niet langer weergegeven op het display.
2. Als de dutjestimer afgaat, kunt u deze uitschakelen door op Aan
/ uit te drukken. Als u terwijl het alarm afgaat op een willekeurige
andere knop drukt, wordt de sluimerfunctie geactiveerd.

Slaaptimer
De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een
vooraf ingestelde tijd is verstreken.
1. Houd Aan / uit / Slapen ingedrukt, het display doorloopt de
beschikbare slaaptimerinstellingen in de volgorde 60-4530-15-120-90-60 minuten. Laat de knop los wanneer de
gewenste slaaptijd wordt weergegeven op het display. De
radio speelt de laatst geselecteerde zender af.
2. Een actieve slaaptimer wordt getoond met behulp van een
kleine timerindicator aan de onderkant van de afspeelweergave.
Deze indicator toont ook de resterende slaaptijd voordat de
radio automatisch overschakelt naar de stand-bymodus.
3. Als u de slaapfunctie wilt annuleren, druk dan op Aan
/ uit / Slapen. De radio is nu uitgeschakeld en het
slaaptimerpictogram wordt niet langer weergegeven op het
display.

Loudness
U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere
frequenties krijgen door de loudness-functie in te stellen.
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de 'Loudnessinstelling' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling
te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'UIT' of 'AAN' te
selecteren en de loudness-functie in of uit te schakelen. Druk
op Selecteren om de instelling te bevestigen.

Helderheid instellen
De helderheid van het display kan worden ingesteld.
1. Druk herhaaldelijk op Dimmer om het helderheidsniveau van
het LCD-display aan te passen.
2. Als alternatief kunt u na het inschakelen van uw radio ook
Info / Menu ingedrukt houden om het menu voor de huidige
modus te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Backlight' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
5. D r u k o p A f s t e m m e n o m h o o g / o m l a a g o m d e
achtergrondverlichting van het display aan te passen.

Selecteren taal
Uw radio zal standaard alle menu’s en berichten in het Engels
weergeven. U kunt uw voorkeurstaal kiezen.
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Talen' te selecteren.
Druk op Selecteren om het instellingenmenu te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste
taal te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te
bevestigen. De tekst op het display wordt nu weergegeven 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. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Fabrieksreset' te
selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Ja' of 'Nee' te
selecteren. Als u geen systeemreset wilt uitvoeren, selecteer
dan 'Nee' en druk vervolgens op Selecteren om uw keuze te
bevestigen.
5. Als u wel een reset wilt uitvoeren, selecteer dan 'Ja' en
druk vervolgens op Selecteren. Er wordt een volledige
reset uitgevoerd. Alle voorkeurzenders en zenderlijsten
worden gewist. Alle instellingen worden ingesteld op hun
standaardwaarden. Reset het product in geval van storing
door elektrostatische ontlading (u moet de radio mogelijk
opnieuw aansluiten op de voedingsbron) om normaal gebruik
te hervatten.

Weergave softwareversie
De weergave van de softwareversie is bedoeld voor referentie
en klantenondersteuning en kan niet worden gewijzigd.
1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu
ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen'
te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met
systeeminstellingen te openen.

3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'SW-versie' te
selecteren. Druk op Selecteren om de softwareversie weer te
geven.
4. Druk op Info / Menu om de weergave van de softwareversie
af te sluiten.

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. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Modus totdat 'Extra ingang' wordt
weergegeven.
3. Sluit een externe audiobron (bijv. iPod, MP3- of CD-speler)
aan op de aux-ingang.
4. Stel het volume in op uw iPod, MP3 of CD-speler om te
zorgen voor een adequaat signaal van de speler en gebruik
vervolgens de Volumeregeling op de radio om het volume
naar wens in te stellen.

USB-poort voor opladen iPhone /
smartphone
Uw radio is uitgerust met een USB-poort die alleen is bedoeld
voor het opladen van een iPhone, smartphone of soortgelijke
apparaten. De oplaadtijd kan variëren en het opladen met
de USB-poort kan in sommige gevallen langer duren dan het
opladen met de adapter die is meegeleverd door de fabrikant
van de smartphone.
1. De radio kan uw iPhone, smartphone of soortgelijke
apparaten opladen wanneer de radio is ingeschakeld of zich
in de stand-bymodus, DAB / FM-radiomodus, BT-modus,
AUX IN-modus of geluidsmodus bevindt.
2. Sluit uw iPhone of smartphone aan op de USB-poort op de
achterkant van uw radio.
3. Uw iPhone of smartphone wordt opgeladen.
4. Verwijder de USB-kabel zodra uw iPhone of smartphone
volledig is opgeladen.
BELANGRIJK
●● De oplaadpoort levert mogelijk geen stroom aan sommige
USB-apparaten.
●● Verwijder de USB-kabel na het opladen of als de USBpoort niet wordt gebruikt.
●● Sluit geen USB-stroombron aan op de USB-poort. Als u
dit toch doet, kan dit leiden tot brand. De USB-poort is
alleen bedoeld voor het opladen van apparaten met een
lage spanning.
●● Steek geen spijker, draad, etc. in de USB-oplaadpoort.
Als u dit toch doet, kan er kortsluiting ontstaan en dit kan
leiden tot rook en brand.
●● Sluit de USB-poort niet aan op de USB-poort van uw PC,
omdat de kans dan groot is dat dit tot een defect aan één
van beide apparaten zal leiden.
●● Gebruik de USB-poort nooit onder regenachtige of
vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht
in de radio kan komen.

Hoofdtelefoonaansluiting
Er zit een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant
van uw radio, zodat deze ook kan worden gebruikt in
combinatie met een hoofdtelefoon. Als u een stekker aansluit
op deze aansluiting, wordt de interne luidspreker van de
radio automatisch gedempt. Houd er rekening mee dat de
gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden
daarom aan om het volume op een laag niveau in te stellen
voordat u een hoofdtelefoon op de radio aansluit. Het wordt
ook aanbevolen om het volume te verlagen voordat u uw
hoofdtelefoon loskoppelt.
BELANGRIJK
●● Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
●● Luister niet voor lange perioden op hoog
volume om mogelijke gehoorschade te
voorkomen.

Specificaties
Eisen netadapter

DC 9V / 1,2A middelste pin
positief (+)

Frequentiebereik
FM

87.5-108 MHz

DAB

174.928-239.200 MHz

Bluetooth
Bluetooth-specificatie

Bluetooth® Ver 5.0 + EDR

Ondersteund profiel

A2DP 1.2, AVRCP 1.5

Bluetooth-audiocodec

SBC, AAC

Zendvermogen

Vermogensklasse 2

Bereik in rechte lijn

10meter / 30voet

De frequentie en het
maximale uitgezonden
vermogen

2402MHz ~ 2480MHz: +4dBm
(Bluetooth EDR)

Circuiteigenschappen
Luidspreker

2inch 8ohm

Hoofdtelefoonaansluiting

5W

Hoofdtelefoonaansluiting
(stereo)

diameter van 3,5mm

Aux-ingang

diameter van 3,5mm

Antennesysteem

DAB / FM-draadantenne

USB-poort

5V / 1A max.

Bedrijfs-temperatuurbereik

0°C tot +35°C

※ De streepjescode van de radio is als volgt opgebouwd:
Serienummer
Productiemaand
Productiejaar
Productcode
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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).

