
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 
 

NL 

MILIEUBESCHERMING  

 

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan 
het einde van de levensduur ervan. Breng het product 
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van 
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt 
aangegeven door dit symbool op het product, in de 
gebruiksaanwijzing of op de verpakking. 

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. 
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere 
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van 

ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor 
informatie over inzamelingspunten. 

 
 
 
 

 WAARSCHUWING  

Risico voor een elektrische schok 
 Niet openen! 

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, 
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen 

voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het 
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel. 
 Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 

gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot 
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken. 

 Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid 
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies 
voor het apparaat. 

 
 
 
 

 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen 
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! 
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen 
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of 

de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet. 

 

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare 
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de 

betreffende soort batterijen verkopen. 
Alleen volledig lege batterijen. 

 
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood 

 

 
 
 
 
 

x Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een 
droge omgeving. 

x Bescherm het apparaat tegen vocht. 
x Open het apparaat niet. ELECTRISCHE 

SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie 
over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

x Sluit dit apparaat alleen aan op een goed 
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg 
ervoor dat de netspanning overeenkomt met 
het de specificaties op het etiket. 

x Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog 
blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het 
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een 
andere manier beschadigd wordt. 

x Beschadigde snoeren of stekkers moeten 
meteen vervangen worden door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel. 

x In geval van bliksem moet de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken 
worden. 

x Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, 
moeten de ouders toezicht houden. 

x Reinig het apparaat alleen met een droge 
doek. 

x Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN 
of SCHUURSPONSJES! 

x Stel het apparaat niet bloot aan direct 
zonlicht of andere hittebronnen. 

x Installeer het apparaat op een plaats met 
voldoende ventilatie, om oververhitting te 
voorkomen. 

x Dek de ventilatieopeningen niet af! 
x Installeer het apparaat op een veilige en 

vibratie-vrije plaats. 
x Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit 

de buurt van computers en magnetrons; 
anders kan de radio-ontvangst gestoord 
worden. 

x Open de behuizing niet en probeer het 
apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk 
en doet uw garantie vervallen. Reparaties 
mogen alleen uitgevoerd worden door 
geautoriseerd onderhoudspersoneel. 

x Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije 
batterijen. 

x Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en 
mogen NIET weggegooid worden bij het 
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen 
terug naar uw handelaar of naar 
inzamelingspunten in uw gemeente. 

x Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk 
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een 
dokter wanneer een kind een batterij 
ingeslikt heeft. 

x Controleer uw batterijen regelmatig om 
batterijlekkage te voorkomen. 

x De stekker of een koppelkabel wordt 
gebruikt als onderbrekingsapparaat. De 
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn 
voor gebruik. 

x Zet geen open vuurbronnen, zoals 
brandende kaarsen, op het apparaat. 

x Zet geen met vloeistof gevulde objecten, 
zoals vazen, op het apparaat. 

x Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen 
met een gematigd klimaat; niet geschikt in 
landen met een tropisch klimaat. 
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LOCATIE VAN BEDIENINGEN 
 

VOORAANZICHT 

 

ACHTERAANZICHT 

 

 
INSTALLATIE 

LEVERINGSOMVANG 
¾ Hoofdeenheid ¾ AC-adapter 
¾ Gebruiksaanwijzing ¾ Montagekit incl. montagesjabloon 
 
STROOMVOORZIENING 
¾ Controleer of de spanning gelijk is aan die aangegeven op het identificatieplaatje van de AC-

adapter. 
¾ Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op een correct geïnstalleerd, veilig stopcontact en 

steek de stekker van de kabel in de DC-IN-aansluiting op de achterzijde van het apparaat. 
¾ Vouw de draadantenne volledig uit en bevestig haar verticaal. 

 
Zodra het apparaat terug wordt ingeschakeld nadat het terug op de netvoeding werd 
aangesloten, zal de automatische update-functie automatisch starten, op het display wordt 
“UPDATE” zichtbaar. Druk op eender welke toets om dit te beëindigen. 
 

1 Aan/Uit/Modus selecteren  7 LED verlichting aan/uit/AMS  
2 Kookwekker/Slaaptimer   (Automatische geheugeninstelling) 
3 Volume -  8 Menu-instelling/Informatie 
4 Volume +  9 Instellen geheugen 
5 /Station zoeken omlaag/Preset -  10 Weergave/Pauze/Gesprek  
6 /Station zoeken omhoog/Preset +   aannemen/Ophangen/Enter 
     

A Ingebouwde microfoon voor 
telefoongesprekken 

 C Antenne 

B DC IN-aansluiting    
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Opmerking:  
¾ De automatische update-functie kan 3-10 minuten duren. Zodra er signaal wordt ontvangen, 

wordt de tijd op het display zichtbaar, en worden de radiostations opgeslagen. 
¾ Indien het automatische update-systeem door de gebruiker werd afgebroken of de update 

mislukt wordt de klok ingesteld op 0:00, de datum op 2019. 
¾ De tijdstippen van alarm 1 en alarm 2 zijn standaard ingesteld op 00:00 en inactief. 
¾ Het apparaat is uitgeschakeld 
 

ERP-voedingsbeheer 
Het apparaat zal in stand-by-modus na 15 minuten automatisch uitschakelen als er geen 
audiosignaal aanwezig is. Druk op het apparaat terug in te schakelen op de toets “
/Mode”. 
 

ALGEMENE BEDIENINGEN 
IN-/UITSCHAKELEN 
Druk op de toets “ /Mode” om het apparaat in te schakelen. 
Houd de toets “ /Mode” ingedrukt om het apparaat uit en op stand-by te schakelen.  
 

MODI SELECTEREN 
Druk tijdens de weergave herhaald op de toets “ /Mode” om tussen de verschillende modi om te 
schakelen. 
 

VOLUMEREGELING 
Druk op de toets “Vol –” of “Vol +” om het volume te verhogen of te verlagen. 
 

DAB 
1. Schakel het apparaat in en druk herhaaldelijk op de toets “ /Mode” tot op het display “DAB” 

zichtbaar wordt. 
2. Indien er geen station-scan gebeurde (bijv. omdat de automatische update-functie werd 

afgebroken) zal het apparaat een automatische scan uitvoeren. Op het display word “>>>     
0” zichtbaar, de “>” beweegt, en het aantal gevonden radiostations wordt zichtbaar. 
Hou indien u een automatische scan wilt starten de toets “AMS” ingedrukt. Op het display 
wordt weer “>>>    0” zichtbaar, en het apparaat slaat alle ontvangbare stations op. 

3. Druk om naar een gescand radiostation te luisteren op de toets “ ” of “ ”, en selecteer 
het gewenste station. Na een ogenblikje wordt het geselecteerde station hoorbaar. 

 
Een ingesteld station opslaan 
1. Selecteer het gewenste radiostation. 
2. Druk op de toets “MEM” en kies met de toetsen “ ” of “ ” het stationnummer waaronder 

het radiostation moet worden opgeslagen. U kunt max. 20 radiostations opslaan! 
3. Hou de toets “Enter” ingedrukt tot “MEM” van het display verdwijnt, en “PRESET STORED” 

zichtbaar wordt. 
 
Een ingesteld station oproepen 
1. Druk op de toets “MEM” en selecteer met de toetsen “ ” of “ ” het gewenste 

stationnummer.  
2. Druk op de toets “Enter” om de selectie te bevestigen. Het radiostation wordt hoorbaar. 
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DAB-informatie 
Druk in de DAB-modus herhaald op de toets “Info” om de volgende informatie te tonen: 
Stationsnaam  Tijd  Datum  Signaalniveau  Song-informatie  Genre 

 Multiplex/frequentie  Audio bitrate  Fout-rate. 
 

FM 
1. Schakel het apparaat in en druk herhaald op de toets “ /Mode” tot op het display “FM” en 

de laatste FM-frequentie zichtbaar wordt. 
2. Hou de toetsen “ ” of “ ” ingedrukt om automatisch omhoog of omlaag af te stemmen. 

Het apparaat stopt automatisch bij het volgende ontvangbare radiostation. 
3. Druk op de toetsen “ ” of “ ” om handmatig omhoog of omlaag af te stemmen in 

stappen van 0,05 MHz. 
Bij slechte ontvangst kunt u overschakelen van STEREO naar MONO om de 
geluidskwaliteit te verzekeren. Hou daartoe in de FM-modus de toets “Menu” ingedrukt; op 
het display wordt “Audio” zichtbaar. Druk op de toets “Enter” om te bevestigen. Selecteer 
met “ ” of “ ” de stereo- of mono-modus, en druk nogmaals op “Enter” om te 
bevestigen. 

 
Een preset station opslaan/ Een preset station terug oproepen 
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus. 
 
Gebruik van de AMS (Automatic memory station)-modus 
Hou de toets “AMS” ingedrukt, het apparaat start een automatische scan, en slaat alle 
ontvangbare stations op. 
Opmerking: Als de AMS-functie ingeschakeld wordt, worden alle AMS-stations vervangen door 
nieuwe radiostations! 
 
Opgeslagen AMS-stations terug oproepen 
1. Hou de toets “MEM” ingedrukt en selecteer met de toetsen “ ” of “ ” het gewenste 

stationnummer.  
2. Druk op de toets “Enter” om de selectie te bevestigen. 
 
FM-informatie 
Druk in de FM-modus herhaald op de toets “Info” om de volgende informatie te tonen: 
Frequentie  Tijd  Datum  Genre  Signaalniveau. 
 

BLUETOOTH® 
1. Schakel het apparaat in en druk herhaald op de toets “ /Mode” tot op het display “BT” 

zichtbaar wordt. 
2. Het Bluetooth-pictogram gaat in de linker bovenhoek knipperen, en het apparaat wacht op 

de Bluetooth-bron. Zodra het Bluetooth-apparaat gekoppeld is, stopt het pictogram met 
knipperen en wordt zichtbaar op het display.  

3. Druk op de toetsen “ ” of “ ” om het vorige of het volgende track weer te geven. Druk op 
de toets “ / ” om de weergave te starten of te onderbreken. 

4. Druk als de telefoon overgaat op de toets “ / ” om het gesprek aan te nemen. Hou de 
toets ingedrukt om op te hangen. 
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KOOKWEKKER 
Het apparaat beschikt over een kookwekker van max. 24 uren, instelbaar in minuten. Standaard 
staat de timer op 10 minuten. 
 
Instellen voor eenvoudige activering voor max. 1 uur. 
1. Druk om de timer in te schakelen één keer op de toets “Timer/Sleep”. Op het display wordt 

de standaard-tijdsduur van 10 minuten zichtbaar. 
2. Druk op de toets “ ” om de tijd te verhogen in stappen van 10 minuten. 
3. Druk op de toets “ ” om de tijd te verlagen in stappen van 1 minuut. 
4. Druk nogmaals op de toets “Timer/Sleep” om de timer te starten. 
5. Hou om de timer te stoppen terwijl deze loopt de toets “Timer/Sleep” ingedrukt. 
 
Instellen voor voorafgaande activering voor max. 24 uur. 
1. Druk eenmaal op de knop "Timer/Sleep". 
2. Druk op de knop "Menu" om de setup-modus van de geavanceerde timer te openen. 
3. Het instellen van de timer is hetzelfde als bij eenvoudige activering. 
 

SLAAPTIMER 
Hou tijdens de weergave de toets “Timer/Sleep” ingedrukt. Het apparaat schakelt de slaaptimer 
in, op het display wordt “SLEEP 30” zichtbaar. Druk op de toetsen “ ” of “ ” om 15, 30, 45, 
60, 90 of OFF, en druk op “Enter” om te bevestigen. Indien u OFF selecteert, wordt de 
slaaptimer uitgeschakeld. 
 

DE LED-LAMP INSCHAKELEN 
Druk kort op de toets “Light”, de lamp gaat aan. Druk nogmaals op de toets om de lamp uit te 
schakelen. Om energie te besparen gaat de lamp automatisch uit na 120 minuten. 
 

INSTELLINGEN 
Druk in de stand-bymodus op de toets “Menu” om naar de instellingen te gaan, en op de 
toetsen “ ” of “ ” om de volgende instellingen door te voeren. Druk op “Enter” om de 
selectie te bevestigen. Druk om het instellingenmenu te verlaten op de toets “Menu” of wacht 
ongeveer 10 seconden. 
 
1. De EQ (equalizer) instellen 

Het apparaat beschikt over 6 vaste equalizer-instellingen, en één gebruiker-instelling. 
1. Druk zodra u de EQ-instelling invoerde op de toetsen “ ” of “ ” om één van de vaste 

EQ-instellingen (FLAT, ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP, BASS) of de gebruiker-instelling 
(CUSTOM) te selecteren, en druk op “Enter” om te bevestigen. 

2. Indien u de instelling “CUSTOM” koos, kunt u nu de instelling voor “BASS” of “TREBLE” 
selecteren met de toetsen “ ” of “ ” en op “Enter” drukken om te bevestigen. Druk 
voor het instellen op de toetsen “ ” of “ ”, en bevestig met “Enter”. 

 
2. Klok en datum instellen 

1. Druk zodra op het display “TIME SET” zichtbaar is op de toets “Enter” om naar de 
instellingen van de klok-, datum-, update- en formaatinstellingen te gaan. 

2. Druk op de toetsen “ ” of “ ” om “CLOCK”, “SET DATE”, “UPDATE” of “12/24H” te 
selecteren, en druk op “Enter” om te bevestigen. 
CLOCK: Regel de knipperende cijfers (uren, minuten) met de toetsen “ ” of “ ”, en 
bevestig telkens met de toets “Enter”. 
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SET DATE: Regel de knipperende cijfers (dag, maand, jaar) met de toetsen “ ” of       
“ ”, en bevestig telkens met de toets “Enter”. 
UPDATE: Indien op het display “F RADIO” zichtbaar is, zal het apparaat de klok 
automatisch gelijk zetten vanaf de DAB- of de FM-modus (indien RDS beschikbaar is!). 
Indien “NOUPDATE” zichtbaar is, zal het apparaat werken zonder die automatische 
update. Selecteer met de toetsen “ ” of “ ”, en bevestig met de toets “Enter”. 
12/24H: Stel het klokdisplay in op het “12” of het “24” uur-formaat. Selecteer het formaat 
met de toetsen “ ” of “ ”, en bevestig met de toets “Enter”. 

 
3. De SDA-timer instellen 

SDA staat voor “Special Date Alert”. Hiermee kunt u worden herinnerd aan jouw favoriete 
dagen. Er kunnen 10 dagen worden ingevoerd (SDA 0-9). 
1. Selecteer “SET SDA” met “ ” of “ ”, en druk op “Enter” om te bevestigen. 
2. Selecteer de SDA-timer 0-9 en druk op “Enter” om te bevestigen. Op het display wordt 

“31.12.2018” zichtbaar, en de twee eerste cijfers gaan knipperen. 
3. Druk op de toetsen “ ” of “ ” om elk gegeven in te stellen (datum/maand/jaar) met 

de toets “Enter”. 
4. Nadien verschijnt op het display terug “EQ”. 
5. Selecteer om een andere SDA-timer in te stellen opnieuw “SET SDA” en volg stappen 

1-3. 
6. De SDA-activeringstijd staat op 8.00AM gedurende 10 minuten. 

 
4. Alarm instellen 

Op dit apparaat kunt u 2 alarmtijdstippen instellen. 
1. Selecteer met de toetsen “ ” of “ ” “ALARM 1” of “ALARM 2”, en bevestig uw keuze 

met “Enter”. 
2. Stel het uur in met de toetsen “ ” of “ ” en bevestig met “Enter”. 
3. Stel de minuten in met de toetsen “ ” of “ ” en bevestig weer met “Enter”. 
4. Selecteer de wekmodus “DAB”, “FM”, “BUZ” (Zoemer) of “OFF”. In de wekmodi “DAB” 

en “FM” wordt het laatst beluisterde radiostation hoorbaar. Indien u “OFF” selecteert, 
wordt het alarm uitgeschakeld. Druk op “Enter” om de selectie te bevestigen. 

5. Selecteer nu de wekmodus “DAILY”, “WEEKDAY”, “WEEKEND”, “SUN…SAT” 
DAILY: elke dag wekken 
WEEKDAY: wekken van maandag tot vrijdag 
WEEKEND: alleen wekken op zaterdag en zondag 
SUN…SAT: slechts op één dag wekken (SUN=zondag, MON=maandag, TUE=dinsdag, 
WED=woensdag, THU=donderdag, FRI=vrijdag, SAT=zaterdag) 

6. Druk op “Enter” om te bevestigen. Het alarm is nu geprogrammeerd. 
Volg om ALARM 2 te programmeren stappen 1-6. Selecteer in stap 1 de instelling van 
“ALARM 2”. 

 
5. De achtergrondverlichting instellen 

Druk als het het display “DISPLAY” zichtbaar is op de toets “Enter” om te bevestigen. U 
kunt nu kiezen tussen “AUTO DIM” en “DT”. 
 
AUTO DIM 
Druk op de toets “Enter” om naar het instellen van de Auto Dimmer te gaan. Druk op “ ” 
of “ ” om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op de toets om te bevestigen. 
ON: Het apparaat dimt het display na 90 seconden indien er geen toets wordt ingedrukt, en 
het display wordt opnieuw helderder gedurende 90 seconden na het indrukken van een 
toets. 
OFF: Het apparaat blijft in de heldere modus. 
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DT (dimmer timer) 
Druk indien “DT” is geselecteerd op de toets “Enter” om naar de dimmertimer (DT) te gaan. 
Druk op “ ” of “ ” om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op “Enter” om te 
bevestigen. 
ON: Op het display wordt het pictogram DT zichtbaar en het display blijft helder, maar dimt 
automatisch elke dag tussen 23:00 – 06:00. Druk binnen deze periode op om het even 
welke toets; het display wordt gedurende 90 seconden helderder. 
OFF: Het pictogram DT verdwijnt, en het apparaat laat de achtergrondverlichting in de 
heldere modus. 
¾ De fabrieksinstelling voor deze functie “ON”. 
¾ Als de Auto Dim ingeschakeld wordt, wordt de DT-functie (dimmer timer) automatisch 

ingeschakeld. 
Druk vervolgens ter bevestiging op de toets “Enter”. 

 
6. De automatische update-tijd instellen 

Druk als het het display “UP--TIME” zichtbaar is op de toets “Enter” om te bevestigen. Druk 
op “ ” of “ ” om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op de toets om te 
bevestigen. 
OFF: Het apparaat zal de tijd vanaf de radio bijwerken, elke dag om 5u00. 
OFF: De functie wordt uitgeschakeld. 

 
7. Fabrieksinstellingen herstellen 

Druk als op het display “RESET” zichtbaar is op de toets “Enter” om te bevestigen; op het 
display wordt “PRESS OK” zichtbaar. Druk nogmaals op de toets “Enter”; het apparaat 
wordt gereset, en het apparaat gaat naar de fabrieksinstellingen. 
Alle instellingen en opgeslagen radiostations gaan verloren. 
Na een reset wordt op het display “UPDATE” zichtbaar. 
 

8. Softwareversie 
Druk zodra “VERSION” zichtbaar is op de toets “Enter” om te bevestigen. Op het display 
wordt de geïnstalleerde softwareversie zichtbaar. 

 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Stroomvoorziening : Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter 
Voedingsingang : 100-240V~ 50/60Hz 
Stroomuitgang : 7V  2A  
DAB+ bereik : 174,928 – 239,200 MHz 
FM-bereik : 87,5 – 108MHz 
Bluetooth-versie : 4,2 
Zendergeheugens : 20 DAB+, 20 FM 
Audio-uitgangsvermogen : 2x 5 W RMS 

 
 

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. 
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de 
Duplicatie alleen met de toestemming van Woerlein GmbH 


