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Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de GPO DB-317 DAB & FM-
zakradio. Deze compacte draagbare radio kan 10 FM en 10 DAB-
YRRUNHXU]HQGHUV�RSVODDQ��]RGDW�X�NXQW�DIVWHPPHQ�RS�XZ�IDYRULHWH�
radiozenders terwijl u onderweg bent.

Inbegrepen: 
1x DAB & FM-zakradio

  1x oplaadkabel

  1x hoofdtelefoon

  1x draagriem

Gelieve deze instructies te lezen voordat u uw DAB & FM-zakradio 
voor het eerst gebruikt en ze veilig te bewaren voor toekomstig 
gebruik. 

OPMERKING: De USB-kabel is compatibel met een 5V/1A 
netadapter. Controleer uw adapter voordat u deze met de kabel 
gebruikt.  

 

Aan / Uit / 
Modus

GPO Pocket_DAB+_user_Manual EU_v1.indd   48 09/09/2019   16:13



49

Besturingslocaties

 

vergrendel knop reset pause

oplaad lampjeMicro USB-oplaadpoort

Voorinstelling + hoofdtelefoonpoort

 1-3 Snelle voorinstellingen

Aan / Uit / 
Modus

LCD scherm

Info/Menu

Volume +

Enter

Afstemming +

Afstemming -

Volume -
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Radio opladen

2P�GH�UDGLR�RS�WH�ODGHQ��VOXLW�X�GH]H�DDQ�RS�GH�86%�SRRUW�YDQ�HHQ�
3&�RI�ODSWRS��RI�RS�HHQ��9��$�YRHGLQJVDGDSWHU�PHW�EHKXOS�YDQ�GH�
meegeleverde oplaadkabel. Het laadlampje van het apparaat gaat aan 
tijdens het opladen en gaat uit als het volledig is opgeladen. 

Aan/Uit/Modus

Het apparaat inschakelen: Houd de AAN/UIT/MODUS-knop ingedrukt 
om de radio in te schakelen. 

Het apparaat uitschakelen: Houd de AAN/UIT/MODUS-knop ingedrukt 
totdat op het LCD-scherm “Good Bye!” verschijnt.

Veranderen van apparaatmodi: Druk eenmaal kort op de AAN/UIT/
MODUS-knop om over te schakelen naar de DAB- of FM-modus.

$OV�X�QDDU�GH�'$%�PRGXV�RYHUVFKDNHOW��ZRUGHQ�GH�WLMG�HQ�GDWXP�YDQ�
de radio automatisch ingesteld. 

DAB-modus

Luisteren naar DAB-radio

1.  Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting en rol 
deze volledig uit.

2.  Schakel het apparaat in. De eerste keer dat het apparaat wordt 
DDQJH]HW��]DO�KHW�]RHNHQ�QDDU�'$%�]HQGHUV�

3.  Schakel over naar de DAB-modus door op de AAN/UIT/MODUS-
knop te drukken totdat “DAB DAB+” op het LCD-scherm verschijnt.

4.  Gebruik de Tune-knop +/- om de juiste zender te vinden en druk op 
ENTER om de juiste zender te selecteren.

5. Stel het volume in met de volumeknop. 
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DAB-zenders opslaan

Er kunnen maximaal tien stations worden opgeslagen. Drie zenders 
zijn op te slaan in het snelgeheugen en nog eens zeven als extra 
vooraf ingestelde zenders. 

1. Zoek de zender die u wilt opslaan.

����2P�RS�WH�VODDQ�LQ�KHW�VQHOJHKHXJHQ��SUHVHOHFWLHNQRSSHQ�������KRXGW�
u een van de 1-3 preselectieknoppen ingedrukt.

����2P�RS�WH�VODDQ�DOV�YRRUNHXUV]HQGHU�������KRXGW�X�GH�
preselectieknop ingedrukt om de preselectie-modus te activeren.

4.  Gebruik de Tune- of Vol-knoppen om het gewenste 
preselectienummer te selecteren en druk op ENTER. 

Overschakelen naar een vooraf ingesteld DAB-station

1.  Om over te schakelen naar een van de zenders in het 
VQHOJHKHXJHQ��GUXNW�X�RS�GH�GRRU�X�JHNR]HQ�SUHVHOHFWLHNQRS�

����2P�RYHU�WH�VFKDNHOHQ�QDDU�HHQ�DQGHUH�YRRUNHXUV]HQGHU��GUXNW�X�RS�
de preselectieknop en gebruikt u de Tune- of Vol-knoppen om door 
uw voorkeurszenders te bladeren. 

3.  Druk op ENTER om over te schakelen naar de door u gekozen 
voorkeurszender. 

DAB-informatie

2P�GH�LQIRUPDWLH�RYHU�'$%�]HQGHUV�WH�EHNLMNHQ��GUXNW�X�RS�GH�,1)2�
MENU-knop en gebruikt u Tune of Vol om door de zenderinformatie te 
bladeren. 

DAB-zenders bijwerken

$OV�X�XZ�'$%�]HQGHUV�RSQLHXZ�PRHW�DIVWHPPHQ��KRXGW�X�GH�(17(5�
knop ingedrukt terwijl het apparaat in DAB-modus staat. Het LCD-
scherm toont “Scanning” en de DAB-kanalenlijst wordt bijgewerkt. 
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DAB-menu

Uw DAB & FM-zakradio biedt een reeks functies onder het DAB-menu. 
+RXG�,1)2�0(18�LQJHGUXNW�RP�KHW�PHQX�WH�RSHQHQ��JHEUXLN�7XQH�RI�
Vol om door de opties te bladeren en druk op ENTER om de gewenste 
functie te selecteren. 

Door nogmaals op INFO/MENU te drukken wordt het menu gesloten. 

DAB-menukeuzes

Voorkeursinstellingen > Zenderlijst > Lokaal scannen > Handmatig 
afstemmen > Regio > DRC > Sorteren > Systeeminstellingen 

Vooraf ingestelde lijst & zender

U kunt de menufunctie gebruiken om een vooraf ingestelde zender op 
WH�URHSHQ��]RDOV�KLHUERYHQ�EHVFKUHYHQ��

Lokaal scannen

U kunt Lokaal scannen (Local Scan) gebruiken om nieuwe DAB-
]HQGHUV�WH�VFDQQHQ��]RDOV�KLHUERYHQ�EHVFKUHYHQ��

Handmatig afstemmen

Als u uw favoriete zender niet kunt vinden met behulp van de 
DXWRPDWLVFKH�VFDQ��NXQW�X�XZ�'$%�]HQGHUV�KDQGPDWLJ�DIVWHPPHQ��1D�
het selecteren van handmatig afstemmen (manual tune) in dit menu 
GRRU�RS�(17(5�WH�GUXNNHQ��JHEUXLNW�X�GH�7XQH��RI�9RO�NQRS�RP�GRRU�
de beschikbare zenders te bladeren en drukt u nogmaals op ENTER 
om uw gewenste zender te selecteren. 

Regio

Uw radio zou automatisch uw regio moeten selecteren. Om de regio 
KDQGPDWLJ�WH�VHOHFWHUHQ��QD�KHW�VHOHFWHUHQ�YDQ�HHQ�UHJLR�XLW�GLW�
PHQX�GRRU�RS�(17(5�WH�GUXNNHQ��JHEUXLNW�X�GH�7XQH��RI�9RO�NQRS�
RP�WH�NLH]HQ�XLW�(XURSD��KHW�9HUHQLJG�.RQLQNULMN�RI�.RUHD��HQ�GUXNW�
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u nogmaals op ENTER om uw regio te selecteren en automatisch 
opnieuw te scannen op zenders. 

DRC

Sommige zenders gebruiken een functie voor Dynamic Range 
&RPSUHVVLRQ��'5&���GLH�GH�JHOXLGVNZDOLWHLW�NDQ�EHwQYORHGHQ��1DGDW�X�
'5&�XLW�GLW�PHQX�KHEW�JHVHOHFWHHUG�GRRU�RS�(17(5�WH�GUXNNHQ��NXQW�
X�PHW�GH�7XQH��RI�9RO�NQRSSHQ�NLH]HQ�XLW�2II��2Q��+DOI��HQ�2Q��)XOO��
voordat u nogmaals op ENTER drukt om uw voorkeuren te bevestigen. 

Sorteren

U kunt de manier waarop DAB-zenders worden weergegeven op 
frequentie of zendernaam opnieuw rangschikken door Sorteren (Sort) 
in het menu te selecteren. Nadat u op ENTER heeft gedrukt om de 
VRUWHHUIXQFWLH�WH�RSHQHQ��JHEUXLNW�X�GH�7XQH��RI�9RO�NQRSSHQ�RP�WH�
kiezen tussen Frequentie en Alfanumeriek. 

FM-modus

Luisteren naar FM-radio

1.  Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting en rol 
deze volledig uit.

2. Schakel het apparaat in. 

3.  Schakel over naar de FM-modus door op de AAN/UIT/MODUS-knop 
te drukken totdat “FM R-D-S” op het LCD-scherm verschijnt.

4.  Gebruik de Tune-knop +/- om de juiste zender te vinden en druk op 
ENTER om de juiste zender te selecteren. Door op de Tune-knop te 
WLNNHQ��ZRUGW�GH�IUHTXHQWLH�PHW�����0+]�DDQJHSDVW��$OV�X�GH�NQRS�
LQJHGUXNW�KRXGW��ZRUGW�DXWRPDWLVFK�KHW�YROJHQGH�VWHUNH�VLJQDDO�
gevonden.

5.  Stel het volume in met behulp van de volumeknop. 
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FM-zenders opslaan

Er kunnen maximaal tien zenders worden opgeslagen. Drie zenders 
zijn op te slaan in het snelgeheugen en nog eens zeven als extra 
vooraf ingestelde zenders. 

1. Zoek de zender die u wilt opslaan.

����2P�RS�WH�VODDQ�LQ�KHW�VQHOJHKHXJHQ��SUHVHOHFWLHNQRSSHQ�������KRXGW�
u een van de 1-3 preselectieknoppen ingedrukt.

����2P�RS�WH�VODDQ�DOV�YRRUNHXUV]HQGHU�������KRXGW�X�GH�
preselectieknop ingedrukt om de preselectie-modus te activeren.

4.  Gebruik de Tune- of Vol-knoppen om het gewenste 
preselectienummer te selecteren en druk op ENTER.

Overschakelen naar een vooraf ingestelde FM-zender

1.  Om over te schakelen naar een van de zenders in het 
VQHOJHKHXJHQ��GUXNW�X�RS�GH�GRRU�X�JHNR]HQ�SUHVHOHFWLHNQRS�

����2P�RYHU�WH�VFKDNHOHQ�QDDU�HHQ�DQGHUH�YRRUNHXUV]HQGHU��GUXNW�X�RS�
de preselectieknop en gebruikt u de Tune- of Vol-knoppen om door 
uw voorkeurszenders te bladeren. 

3.  Druk op ENTER om over te schakelen naar de door u gekozen 
voorkeurszender.

Een 30 FM-kanalenlijst maken

Uw DAB en FM-zakradio kan automatisch tot 30 van de sterkste FM-
NDQDOHQ�RS�XZ�KXLGLJH�ORFDWLH�YLQGHQ�HQ�RSVODDQ��2P�GLW�WH�GRHQ��VWHOW�
u uw radio in op FM-modus en:

1.  Houd de ENTER-knop ingedrukt. Het LCD-scherm toont “Scanning” 
terwijl het een frequentiebereik zoekt. Sterke signalen worden 
gevonden en opgeslagen.

����1DGDW�KHW�YROOHGLJH�EHUHLN�LV�JHVFDQG��WRRQW�KHW�/&'�VFKHUP�
“Gevonden” (“Found”) en het aantal opgeslagen kanalen.
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3.  Houd INFO/MENU ingedrukt om de menulijst te openen en gebruik 
de Tune- of Vol-knop om naar de kanaallijst te navigeren. Druk op 
Enter om alle gevonden kanalen weer te geven.

4.  Gebruik de Tune- of Vol-knop om door de lijst met beschikbare 
zenders te scrollen.

5.  Door op ENTER te drukken terwijl u naar een FM-zender 
OXLVWHUW��VFKDNHOW�X�WXVVHQ�GH�NDQDDOOLMVWPRGXV�HQ�GH�KDQGPDWLJH�
afstemmodus.

FM-kanaalinformatie

Druk in de FM-modus op de INFO/MENU-knop en gebruik de Tune of 
Vol-knop om door de beschikbare kanaalinformatie te bladeren.

FM-menu

Uw DAB & FM-zakradio biedt een reeks functies onder het FM-menu. 
+RXG�,1)2�0(18�LQJHGUXNW�RP�KHW�PHQX�WH�RSHQHQ��JHEUXLN�7XQH��RI�
Vol om door de opties te bladeren en druk op ENTER om de gewenste 
functie te selecteren. 

Door nogmaals op INFO/MENU te drukken wordt het menu gesloten.

FM-menukeuzes

Voorkeursinstellingen > Zenderlijst > Automatisch zoeken > Alles 
wissen > Scannen > Audio-instelling > Systeeminstelling

Vooraf ingestelde lijst & zenderlijst

U kunt de menufunctie gebruiken om een vooraf ingestelde zender op 
WH�URHSHQ��]RDOV�KLHUERYHQ�EHVFKUHYHQ��

Automatisch zoeken

U kunt “Automatisch Zoeken” (Auto Search) gebruiken om FM-zenders 
WH�]RHNHQ�HQ�RS�WH�VODDQ��]RDOV�KLHUERYHQ�EHVFKUHYHQ�
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Alles wissen

2P�DOOH�RSJHVODJHQ�)0�]HQGHUV�YDQ�XZ�UDGLR�WH�YHUZLMGHUHQ��
selecteert u deze optie in het menu door op ENTER te drukken. Op 
het LCD-scherm verschijnt “Verwijder alle opgeslagen FM-zenders?” 
(Clear All Restore All FM Stations?). Gebruik Vol of Tune om JA (YES) 
WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�RS�(17(5�RP�WH�EHYHVWLJHQ��RI�VHOHFWHHU�1((�
(NO) en druk op ENTER om terug te keren naar het vorige menu.

Scannen

Uw radio zal automatisch zenders met een sterk signaal vinden en 
opslaan. Om over te schakelen naar het vinden van alle beschikbare 
]HQGHUV��LQFOXVLHI�GH�]HQGHUV�PHW�HHQ�VOHFKWH�VLJQDDOVWHUNWH��
selecteert u deze optie. Op het LCD-scherm verschijnt “Alleen sterke 
zenders?” (Strong Stations Only?). Gebruik Vol of Tune om JA (YES) 
WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�RS�(17(5�RP�GH]H�LQVWHOOLQJ�WH�EHKRXGHQ��RI�
selecteer NEE (NO) en druk op ENTER om uw radio naar zwakkere 
signalen te laten zoeken.

Audio-instelling

Selecteer deze optie om te kiezen tussen stereo- en monogeluid. 
Op het LCD- scherm verschijnt “Alleen monogeluid?” (Mono Only?). 
Gebruik Vol of Tune om JA (YES) te selecteren en druk op ENTER om 
GH]H�LQVWHOOLQJ�WH�EHKRXGHQ��RI�VHOHFWHHU�1((��12��HQ�GUXN�RS�(17(5�
om over te schakelen naar stereogeluid.

Systeeminstelling

Systeeminstelling kan worden gekozen uit het DAB-menu of het FM-
menu zoals hierboven beschreven.

Bij het selecteren van Systeeminstelling kunt u kiezen uit de volgende 
opties:

Time-out uitschakelen instellen > Tijdinstelling > Taal > Helderheid 
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> Time-out van de achtergrondverlichting > Alles resetten > 
Apparaatinformatie > Signaalstatus instellen 

Time-out uitschakelen instellen

Met de Tune- of Vol-knop kunt u het apparaat zo instellen dat de 
UDGLR�QD�����������������������RI�����PLQXWHQ�DXWRPDWLVFK�ZRUGW�
XLWJHVFKDNHOG��2P�GH]H�IXQFWLH�XLW�WH�VFKDNHOHQ��VHOHFWHHUW�X�
Uitschakelen (Disable). 

Door op ENTER te drukken bevestigt u de door u gekozen 
automatische uitschakeltijd. 

Tijd instellen

Uw radio zal automatisch de datum en tijd bijwerken bij het scannen 
naar DAB-zenders. 

Als u “Display Time & Date” selecteert met behulp van de ENTER-
NQRS��ZRUGHQ�GH�KXLGLJH�GDWXP�HQ�WLMG�ZHHUJHJHYHQ��

Door “Set Time & Date” te selecteren kunt u overschakelen van Time 
Sync (die automatisch de datum en tijd instelt) naar “Manual Set” 
(waarmee u de datum en tijd handmatig kunt instellen): 

1.  Gebruik de Tune- of Vol-knop om Handmatig instellen te selecteren 
en druk op ENTER om de datum en tijd in te stellen.

2.  Gebruik de Tune- of Vol-knop om naar het juiste jaar te scrollen en 
druk op enter.

3.  Herhaal dit voor de maand en tenslotte de dag.

4.  U kunt nu de Tune of Vol-knop gebruiken om het juiste uur en de 
juiste minuten in te stellen. Door op ENTER te drukken slaat u de 
gekozen tijd op. 

Taal

'RRU�³7DDO´��/DQJXDJH��WH�VHOHFWHUHQ�NXQW�X�NLH]HQ�WXVVHQ�(QJHOV��
'XLWV��)UDQV�HQ�,WDOLDDQV�PHW�EHKXOS�YDQ�GH�9RO�RI�7XQH�NQRSSHQ��'UXN�
op ENTER om de gekozen taal te bevestigen. 

GPO Pocket_DAB+_user_Manual EU_v1.indd   57 09/09/2019   16:13



58

Helderheid

Door “Helderheid” (Brightness) te selecteren kunt u de helderheid 
van het LCD-scherm instellen op een van de negen niveaus met 
behulp van de Tune- of Vol-knoppen. Druk op ENTER om de gekozen 
helderheid te bevestigen. 

Time-out van de achtergrond

Door “Backlight Timeout” te selecteren kunt u de tijd instellen voordat 
het LCD-scherm wordt gedimd wanneer het niet in gebruik is. Gebruik 
de Vol of Tune-knop om te kiezen uit: 

Altijd op > 5 > 10 > 30 > 60 (seconden)

Druk op ENTER om de gekozen duur te bevestigen.

Alles resetten

WAARSCHUWING��$OV�X�GH]H�IXQFWLH�VHOHFWHHUW��ZRUGW�XZ�DSSDUDDW�
gereset en worden alle opgeslagen instellingen verwijderd. Wij raden 
u aan deze functie alleen te gebruiken als uw DAB-signaal na het 
opnieuw scannen naar zenders slecht is. 

'RRU�³5HVHW�$OO´�WH�VHOHFWHUHQ��NXQW�X�KHW�DSSDUDDW�YDQ�DOOH�RSJHVODJHQ�
kanalen en instellingen verwijderen. Op het LCD-scherm verschijnt 
“Verder gaan?” (Proceed?). Selecteer JA (YES) en druk op ENTER om 
GH�UHVHW�WH�EHYHVWLJHQ��RI�1((��12��HQ�GUXN�RS�(17(5�RP�WHUXJ�WH�
keren naar het vorige menu. 

Apparaatinformatie

'H]H�RSWLH�JHHIW�LQIRUPDWLH�ZHHU�RYHU�GH�PRGHOQDDP��$33�HQ�VRIWZDUH�
van uw apparaat. 

Signaalstatus

Deze optie geeft de RSSI-gegevens weer die de huidige DAB- of FM-
signaalstatus aangeven.
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