Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
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

WAARSCHUWING
BATTERIJ NIET DOORSLIKKEN, RISICO OP
CHEMISCHE BRANDWONDEN
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als deze
knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot
ernstige brandwonden leiden en zelfs fataal aflopen.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van
kinderen. Als de batterijhouder niet goed kan worden
gesloten, stop het product te gebruiken en houd het uit de
buurt van kinderen.
Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig
lichaamsdeel terecht zijn gekomen, raadpleeg onmiddellijk
uw arts.

Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge
omgeving.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Open
het
apparaat
niet.
ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
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.
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Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Open
het
apparaat
niet.
ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
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.
Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft
tijdens
gebruik.
Zorg
ervoor
dat
het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.
Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen
vervangen
worden
door
geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact getrokken worden.
Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten
de ouders toezicht houden.
Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of
andere hittebronnen.
Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.
Dek de ventilatieopeningen niet af!
Installeer het apparaat op een veilige en vibratievrije plaats.
Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt
van computers en magnetrons; anders kan de
radio-ontvangst gestoord worden.
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.
Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
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.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een
kind een batterij ingeslikt heeft.
Controleer
uw
batterijen
regelmatig
om
batterijlekkage te voorkomen.
De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als
onderbrekingsapparaat.
De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor
gebruik.
Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.
Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals
vazen, op het apparaat.
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

1
2
3
4
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AAN-UIT/MODUS
DIRECTE VOORKEURZENDER 1-3
INFO/MENU
VOORINSTELLEN
MICROFOON
LCD-SCHERM
KANAAL

8
9
10
11
12
13

KANAAL
PIR
LUIDSPREKER
VOLUME/ENTER
ANTENNE
USB-JACK

INSTALLATIE
LEVERINGSOMVANG
➢
➢

➢ Hoofdeenheid
➢ Ophanglus

USB-voedingsadapter
Gebruiksaanwijzing

STROOMVOORZIENING
➢ Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter!
➢ Controleer of de spanning gelijk is aan die aangegeven op het identificatieplaatje van de
AC-adapter.
➢ Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op een veilig geïnstalleerd stopcontact en
steek de USB-stekker in de achterkant van het apparaat.
➢ Wanneer het apparaat is aangesloten op de netstroom, wordt de indicator voor deze modus
linksboven in het display weergegeven en wordt de ingebouwde batterij opgeladen.
➢ Wanneer het apparaat niet op de netstroom is aangesloten, toont het display linksboven de
batterij-indicator.
➢ De batterij-indicator geeft het batterijniveau van het apparaat weer.
1
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ERP-voedingsbeheer
Het apparaat zal in stand-by-modus na 15 minuten automatisch uitschakelen als er geen
audiosignaal aanwezig is. Druk op de toets “POWER / MODE” om het apparaat weer in te
schakelen.

ALGEMENE BEDIENINGEN
IN-/UITSCHAKELEN
Houd de knop “POWER / MODE” ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Houd in aan-modus “POWER / MODE” ingedrukt om het apparaat in stand-by-modus te zetten.
De klok en datum worden op het display weergegeven.
Druk in stand-by-modus op de knop “POWER / MODE” om het apparaat in te schakelen.
Houd in stand-by-modus “POWER / MODE” ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen.
MODI SELECTEREN
Druk in afspeelmodus herhaaldelijk op de knop “POWER / MODE” om te schakelen tussen de
modi DAB, FM of Bluetooth®.
VOLUMEREGELING
Draai aan de knop “VOLUME / ENTER” aan de rechterkant om het volume te verhogen of te
verlagen.

DAB
Voor een betere ontvangst, schuift u de antenne volledig uit en richt u deze verticaal.
1. Druk in aan-modus herhaaldelijk op de knop “POWER / MODE” om de DAB-modus te
selecteren.
2. Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, dan zal deze automatisch de scanfunctie
starten en naar alle beschikbare zenders zoeken.
3. Tijdens de scan toont het display “DAB Suchlauf” samen met een schuifbalk die
de voortgang van de scan en het aantal gevonden zenders aangeeft.
4. Nadat de scan is voltooid, zal het apparaat de eerste alfanumerieke gevonden zender
selecteren.
5. Om de gevonden zenders te verkennen, selecteert u de gewenste radiozender met “ ” of “
” en drukt u op de knop “VOLUME / ENTER” om de selectie te bevestigen.
OPMERKING: Als de DAB-ontvangst slecht is, kunnen storingen optreden of kan het geluid
gedempt worden. Verander de positie voor een betere ontvangst.
RADIOZENDERS OPSLAAN
U kunt in de DAB- of FM-modus tot 20 van uw favoriete zenders opslaan in het geheugen. U
kunt uw favoriete zenders op deze manier snel en eenvoudig openen.
1. Selecteer de gewenste zender. Houd de knop “P” ingedrukt. Het display zal “Preset Store”
weergeven met daaronder “<1: (Empty) >”.
Opmerking: Als er al een opgeslagen zender is, dan zal de opgeslagen “Station
name/frequency and P#” worden weergegeven.
2. Selecteer uw gewenste voorkeurzendernummer met “ ” of “ ” en bevestig de selectie
door op de knop “VOLUME / ENTER” te drukken. De zender zal worden opgeslagen en de
display zal “Preset # stored” weergeven.
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3. Herhaal stappen 1 en 2 om meerdere zenders op te slaan.
U kunt een gewenste radiozender ook direct opslaan onder de voorkeurzendertoetsen “1 – 3”.
Selecteer hiervoor de gewenste radiozender en houd de betreffende zenderknop ingedrukt tot
"Preset # stored" op het display verschijnt.
OPGESLAGEN RADIOZENDERS HERROEPEN
1. Druk op “P” om een opgeslagen zender te herroepen. Gebruik “ ” of “ ” om het gewenste
radiozendernummer te kiezen en druk op de knop “VOLUME / ENTER” om te bevestigen.
2. Als u een voorkeuzenummer kiest waaraan geen zender is toegewezen, zal “Empty”
worden weergegeven.
DAB-INFORMATIE WEERGEVEN
Druk meerdere keren op de toets “I/M” om de informatiemodi te doorlopen. De informatie wordt
onder op de display weergegeven.
DAB-MENU
Het apparaat moet in DAB-modus staan. Open het DAB-menu door de knop “I/M” ingedrukt te
houden. Gebruik “ ” of “ ” om een van de volgende instellingen te selecteren en bevestig met
“VOLUME / ENTER”:
a) Volledige scan:
Start de volledige scan naar zenders. De DAB-frequentieband wordt gescand op
beschikbare zenders.
b) Handmatig afstemmen:
U dient hiervoor de frequentie van de gewenste zender te weten. Deze is te vinden op de
website van de zenderservice. Selecteer individuele frequenties en bevestig met de toets
“VOLUME / ENTER”.
c) Opschonen:
Het kan gebeuren dat u bepaalde zenders niet meer kunt ontvangen na een zenderscan of
na een verandering in locatie. U kunt met deze functie de betreffende zenders uit de
ontvangstlijst wissen. Selecteer “YES” en bevestig met “VOLUME / ENTER”.
d) Systeem:
Kijk onder “SYSTEEMINSTELLINGEN”.

FM
Voor een betere ontvangst, schuift u de antenne volledig uit en richt u deze verticaal.
Druk in aan-modus herhaaldelijk op de knop “POWER / MODE” om de FM-modus te selecteren.
AUTOMATISCHE ZENDERSCAN
Om het automatisch zoeken naar zenders te starten, selecteert u de richting met “
drukt u vervolgens op de knop “VOLUME / ENTER”.
Opmerking: De radio stopt automatisch wanneer er een zender is gevonden.
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HANDMATIG ZOEKEN
Druk kort op de toets “ ” of “

” om de frequentie in stappen van 100 kHz af te stemmen.

VOORKEURZENDER OPSLAAN
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus.
VOORKEURZENDER HERROEPEN
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus.
FM-INFORMATIE
Druk meerdere keren op de toets “I/M” om de informatiemodi te doorlopen. De informatie wordt
onder op de display weergegeven.
FM-MENU
Het apparaat moet in FM-modus staan. Open het FM-menu door de knop “I/M” ingedrukt te
houden. Gebruik de knop “ ” of “ ” om een van de volgende instellingen te selecteren en druk
op “VOLUME / ENTER”:
a) Scaninstelling:
Selecteer de gewenste optie voor de automatische zenderscan.
- Alle zenders: Naar alle zenders zoeken die kunnen worden ontvangen. De zenderscan
stopt in dit geval ook op zwakke zenders.
- Alleen krachtige zenders: Er wordt alleen naar duidelijke zenders gezocht.
b) Systeem:
Kijk onder “SYSTEEMINSTELLINGEN”.

BLUETOOTH®
Als u een Bluetooth-audiobron gebruikt, houd er dan mee rekening dat de gebruiksafstand
uiterlijk 10 meter is.
Verschillende omgevingen kunnen de gebruiksafstand inkorten.
1. Druk herhaaldelijk op de knop “POWER / MODE” om de Bluetooth®-modus te selecteren.
2. Schakel de Bluetooth®-functie in op uw audiobron en selecteer “DAB60”. Nadat uw audioapparaat succesvol is gekoppeld, zal het display “Bluetooth connected” weergeven.
3. Druk op de knop “VOLUME / ENTER” om het afspelen te starten of te onderbreken.
4. Selecteer het vorige of volgende nummer met “ ” of “ ”.
Dit apparaat is ook voorzien van een hands-free functie. Als u een mobiele telefoon via
Bluetooth® hebt verbonden en u wordt gebeld, drukt u op de knop “VOLUME / ENTER” om de
functie te activeren.
Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de knop “VOLUME / ENTER”. De muziek zal
weer worden afgespeeld. Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in BT-modus!

BEWEGINGSSENSOR (PIR)
Wanneer mensen het effectieve gebied betreden en bewegingen maken, speelt het apparaat
automatisch af. In andere gevallen wordt het apparaat na een bepaalde tijd automatisch
uitgeschakeld als er geen detectiesignaal is opgetreden (bijvoorbeeld mensen bevinden zich
buiten het detectiegebied of bewegen niet). Let er altijd op dat er zich geen bewegende
gordijnen of bloemen in het detectiegebied bevinden, anders wordt de radio door beweging
hiervan ingeschakeld (bijv. bij luchtcirculatie).
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BEWEGINGSSENSOR (DE)ACTIVEREN
1. Houd de knop “I/M” ingedrukt om het menu te openen.
2. Selecteer het item “System” met “ ” of “ ” en bevestig met “VOLUME / ENTER”.
3. Selecteer het item “PIR Switch” en druk op “VOLUME / ENTER” om de selectie te
bevestigen.
4. Om de functie te activeren, stelt u “PIR ON” in. Om de functie te deactiveren, stelt u “PIR
OFF” in. Bevestig de selectie door op de knop “VOLUME / ENTER” te drukken.
De bewegingssensor kan ook worden geactiveerd of gedeactiveerd door de "P" -toets ingedrukt
te houden in de standby-modus.
PIR UIT-TIJD
Met deze functie stelt u de vertragingstijd in waarna het apparaat na geen bewegingsdetectie
uitschakelt. U kunt de vertragingstijd instellen op 1-10 minuten.

ALARM
U kunt Alarm 1 en Alarm 2 instellen.
HET ALARM INSTELLEN
1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop “I/M”, selecteert u het item
“SYSTEM” met “ ” of “ ” en drukt u op “VOLUME / ENTER” om te bevestigen.
2. Selecteer het item “Alarms” en druk op “VOLUME /ENTER” om te bevestigen.
3. Selecteer “Alarm 1” of “Alarm 2” en druk op “VOLUME / ENTER” om te bevestigen.
4. Stel de alarmtijd in en druk opnieuw op “VOLUME / ENTER” om te bevestigen.
5. Selecteer de wekker (DAB, FM of zoemer) en druk opnieuw op “VOLUME / ENTER”.
6. Selecteer wanneer de wekker moet afgaan (Dagelijks, Eenmalig, Weekends, Werkdagen)
en bevestig met “VOLUME / ENTER“.
7. Pas vervolgens het volumeniveau aan met de knop “ ” of “ ” en druk op de knop
“VOLUME / ENTER”.
OPMERKING: Stel het hoogste volumeniveau in met de knop “VOLUME / ENTER”!
8. Als u het alarm wilt activeren, stelt u “Alarm on” in. Als u het alarm wilt deactiveren, stelt u
“Alarm off” in. Wanneer het alarm is geactiveerd, wordt het alarmpictogram op het display
weergegeven.
SLUIMERFUNCTIE
Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop (behalve de knop "POWER /
MODE") om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm zal na 5 minuten opnieuw afgaan.
Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, kunt u de sluimertijd wijzigen met “ ” of “ ”.
HET ALARM UITSCHAKELEN
Druk, wanneer het alarm afgaat, op de toets “POWER / MODE” om het alarmgeluid uit te
schakelen.
HET ALARM ACTIVEREN/DEACTIVEREN
Volg de stappen 1-8 onder "SET THE ALARM" (zie hierboven). Als u het alarm wilt activeren,
stelt u “Alarm on” in. Als u het alarm wilt deactiveren, stelt u “Alarm off” in. Wanneer het alarm is
geactiveerd, wordt het alarmpictogram op het display weergegeven.
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SYSTEEMINSTELLINGEN
HET SYSTEEMMENU GEBRUIKEN
● Druk op de knop “ ” of “ ” om de opties in een menu te doorlopen.
● Druk op de knop “VOLUME / ENTER” om een selectie te bevestigen.
● Om een waarde (bijv. de uren) aan te passen, drukt u op de knop “ ” of “ ” en vervolgens
op de knop “VOLUME / ENTER”.
● Druk op de knop “I/M” om terug te keren naar het vorige menu/scherm.
HET SYSTEEMMENU OPENEN
1. Houd in DAB- of FM-modus de knop “I/M” ingedrukt om het menu te openen.
2. Druk op “ ” of “ ” om de opties te doorlopen tot u “System” ziet, en bevestig met
“VOLUME / ENTER”.
3. Selecteer de volgende instellingen met de knop “ ” of “ ”:
•

Tijd
De datum en tijd van de radio worden automatisch ingesteld zodra de radio zendsignalen
ontvangt (en deze informatie beschikbaar is). Het menu voor tijdinstelling bevat de opties
hieronder:
➢ Tijd/datum instellen
➢ Automatische update (om te bepalen hoe de radio de tijds- en datuminformatie update.
Selecteer “From Radio” om vanaf radiosignalen te updaten of “No Update” om het
automatisch updaten te stoppen.)
➢ Datumnotatie instellen
➢ Uursysteem instellen (stel de tijdsnotatie in: 12- of 24-uurs)

•

PIR uit-tijd
Zie hoofdstuk “BEWEGINGSSENSOR (PIR).

•

PIR-schakelaar
Zie hoofdstuk “BEWEGINGSSENSOR (PIR).

•

SW-versie
De systeemversie controleren die momenteel is geïnstalleerd.

•

Fabrieksinstellingen herstellen
Zet het apparaat terug in de fabrieksinstellingen.
Selecteer “YES” met “ ” of “ ” en druk op “VOLUME /ENTER” om te bevestigen.
Opmerking: Alle instellingen en radiozenders zullen worden gewist.

•

Taal
Selecteer de gewenste menutaal.

•

EQ
Selecteer de gewenste modus voor de equalizer:
Rock/Jazz/Pop/Klassiek/Normaal/Nieuws/Film/Plat

•

Alarmen
Zie het hoofdstuk “Alarm”.
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