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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VOORAANZICHT
1
2
3
4
5
6
7
8

Selection | Volumeregeling
Stand-by | Huis
Vooraf ingestelde zender
Mode
Rechts (vooruit) >
Timer
Links (achter) <
IR-ontvanger

ACHTERAANZICHT

9
10
11
12

Stroomaansluiting
Aux In
Batterijvak
FM-antenne

AFSTANDSBEDIENING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Inschakelen / uitschakelen
EQ
Fav(Favoriet) / Preset
Dempen
Volume +
Navigatie controle
Volume
Volgende
Play | Pause
Terug
Mode
Huis
Alarm
Nummer
Slaap
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Dit apparaat gebruikt 4 UM-3 / AA / R6 1.5V-batterijen (niet inbegrepen). Plaats de batterijen op
de juiste manier met de polariteit "+" en "-" zoals aangegeven in het batterijcompartiment;
verkeerd plaatsen van de polariteit kan schade aan het apparaat veroorzaken.
Batterij bijna leeg-indicator: als de batterijen leeg zijn, gaat het pictogram voor lage batterijen
branden. Er wordt voorgesteld om de oude batterijen zo snel mogelijk te vervangen.

Zorg er voor gebruik voor dat het VOLTAGE op de stroomvoorziening overeenkomt met
het voltage in uw omgeving.
Gebruik de meegeleverde voedingsadapter om het apparaat aan te sluiten op een
stopcontact.
Wanneer het apparaat voor het eerst aanstaan, zal het systeem u vragen om de Taal- en
Netwerkconfiguraties in te stellen. U kunt direct de netwerkverbinding instellen of dit later
doen. Gebruik Selection om de gewenste optie te selecteren. Druk op Selection om te
bevestigen.
Netwerkconfiguratie
1. Normale netwerkconfiguratie
door Selection af te stemmen en te bevestigen door op Selection te drukken.
Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk door het
juiste teken te selecteren door aan de knop Selection te draaien.
>
<

gaan en het linker teken verwijderen.

Druk op de knop Selection om het wachtwoord te bevestigen.
Opmerking: De onderstaande tekens zijn beschikbaar voor de radio:
Cijfers (0-9)
Engelse letters (A t/m Z en a t/m z)

2. WPS PBC-netwerkconfiguratie
functie: Als u een router met WPS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig
instellen met behulp van de WPS-functie. Voer deze in en druk binnen 120 seconden op
de WPS-knop op uw router.
De verbinding tussen de router en de radio zal vervolgens automatisch geconfigureerd
worden
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3. Geen netwerkconfiguratie

Druk op
voor stand-by. De netwerkconfiguratie is geslaagd wanneer de juiste datum en tijd
weergegeven worden. Datum en tijd en tevens alarmen - indien geactiveerd - zullen
weergegeven worden wanneer in stand-by-modus.

en draai Selection om door het hoofdmenu te bladeren. Druk op
Selection
<
Nadat het verbinden met een station is gelukt, zal de stationsinformatie worden
.
Mijn favorieten
Lijst van mijn favoriete vooraf ingestelde stations.
Een station opslaan als favoriet:
1. Selecteer het gewenste station in de stationslijst met het navigatiewieltje.
2.
3.
Selection
4. Selecteer het geheugennummer met het wie
5.
Selection
6. U kunt een opgeslagen station vervangen met een nieuwe.
Als het geselecteerde station is opgeslagen kan deze niet opnieuw opgeslagen worden.
De opgeslagen stations worden weergegeven onder Mijn Favorieten.
Wanneer de lijst Mijn Favorieten wordt weergegeven, kunt u naar het gewenste station
Selection
te schuiven, omlaag te schuiven, te hernoemen of af te spelen.
Radiostation/Muziek
Stations zijn onderverdeeld in Wereldwijde Top 20, Genre en Land/Locatie (Australië,
Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten). Voer in om de subcategorieën voort te
zetten en kies het station om naar te luisteren.
Druk voor elk station op Selection om direct af te spelen.
>
Auto-scan selecteert, wordt elk
station in de subcategorie automatisch voor korte tijd afgespeeld. Elk station speelt 30
seconden af totdat ze allen voorbij zijn gekomen of u op Selection drukt om het korte
om de weergave-informatie van het huidige station weer
te geven.
Locale stations:
Stations zijn gecategoriseerd op het land/de locatie waarin het apparaat wordt gebruikt.

3

IR1450 / Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Geschiedenis:
Lijst van de tien laatst beluisterde stations.
Service:
Zoek radiostation - voer een sleutelwoord in om een radiostation uit de lijst te zoeken.
Voeg een nieuw radiostation toe door het IP-adres toe te voegen. De toegevoegde
stations worden opgeslagen in Mijn favorieten.
Houd er rekening mee dat het maximum aantal tekens van een stationsnaam 250 is.

UPnP -modus of afspeellijstmodus met behulp van Selection .
UPnP
Als
UPnP
Indien u meerdere computers heeft die media delen, zijn de alternatieven weergegeven.
Selecteer de gedeelde media die u af wilt spelen.
Selecteer een track met het navigatiewieltje
Selection
spelen of te pauzeren

Opmerking: De radio kan uitsluitend nummers lezen met een bestandsnaam korter dan 40
tekens. De tekens dienen Latijnse letters te zijn. Als u problemen ondervindt bij het
UPnP -modus, probeer dan het bestand een andere naam te
geven. Als het nummer nog steeds niet kan worden afgespeeld, probeer dan het
bestand te converteren naar een ander bestandsformaat.
Mijn afspeellijst:
UPnP
Mijn afspeellijst

afspelen Selection

Mijn afspeellijst wissen
Selecteer deze optie voor het wissen van de afspeellijst. Bevestig alle stappen.

mediaU mediaU -server.
Maak eerst een account aan. Volg de onderstaande stappen om uw eigen stationslijst te
activeren:
Ga naar http://www.mediayou.net/
mediaU -lidmaatschap aan. Login op de
website:
Voer de draadloze MACmediaU -website. Deze
informatie kunt u vinden in Informatiecentrum > Systeeminformatie > Draadloze info.
mediaU -afspeellijst(en) opslaan en
bekijken. U hoeft geen gebruikersnaam en wachtwoord in de radio in te voeren.
Als er andere accounts zijn opgeslagen in de radio, kunt u degene die u momenteel
gebruikt kiezen in het configuratiemenu. Op de website kunt u stations opslaan als
Favoriet Station, uw Favoriete locatie/Genre en Mijn stad instellen of stations handmatig
toevoegen. De stations kunnen bekeken worden vanuit Mijn mediaU-modus op de radio.
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Selecteer "FM" in het Home-Menu en bevestig door op de "Selection" knop te drukken.
Kies zenders met de hand
Druk op de knop "<" of ">" om het gewenste station te zoeken (eenmaal drukken, het
station verandert 0,05 MHz).
Kies automatisch zenders
Druk op de knop "<" of ">" en houd deze ingedrukt om automatisch het volgende
station te zoeken (als er wordt gezocht, wordt het automatisch gestopt en worden de
programma's van de gezochte zenders afgespeeld).
Sla een zender op bij de favorieten
Zoek de gewenste zender.
Houd de "Preset" -knop ingedrukt.
Druk op de knop "<" of ">" om het stationsnummer te selecteren en druk op de knop
"Selectie" om dit te bevestigen.
Roep een favoriete zender op
Druk op de knop "Preset".
Selecteer met het "<" of ">" -knop het gewenste stationnummer en druk op de
"Selectiion" -knop om dit te bevestigen.

Weer
Are zijn weersinformatie en -voorspellingen beschikbaar voor 2000 steden.
Selecteer het land en vervolgens de stad voor de weersinformatie.
Selection
Het apparaat kan weerinformatie weergeven in stand-by-modus. Druk, op de
weersinformatiepagina, op Selection om de stad op weergeven in stand-by-modus in te
stellen. Zet vervolgens het weerdisplay aan.
Financiële info
De aandelenindex bekijken.
Systeeminformatie
Bekijk informatie van eenheden en van het verbonden netwerk. De informatie bevat het
MAC-adres that u dient
my mediaU -lidmaatschap registreerd.

5

IR1450 / Nederlands

Tijdweergave
My mediaU

Netwerk

Datum & Tijd

Alarm
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Analoog/digitaal (tijdweergave)
My mediaU
-accounts in the radio aanwezig zijn,
selecteer hier dan het standaardaccount.
Draadloze Netwerkconfiguratie: Het systeem selecteert automatisch de
benodigde AP. Voer de WEP- of WPA-code in om te verbinden met Wi-Fi.
Draadloos Netwerk (WPS PBC): Als u een router met WPS/QSS-knop
gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen met behulp van
de WPS-functie. Voer deze in en druk binnen 120 seconden op de
WPS/QSS-knop op uw router. De verbinding tussen de router en Music Link
zal vervolgens automatisch geconfigureerd worden.
Handmatige configuratie: U kunt kiezen voor DHPC (wat automatisch een IP
toewijst) of handmatig een IP-adres invoeren voor de draadloze
netwerkverbinding. Het volgende dient ingevoerd te worden wanneer u
handmatige instelling voor bedrade verbinding selecteert: SSID (naam van
het toegangspunt), IP-adres, subnetmasker, standaard gateway, primaire
DNS-server en secundaire DNS-server.
Controleer netwerk bij inschakelen: Schakel het Wi-Fi-netwerk in/uit.
Wanneer u het Wi-Fi-netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch
zoeken naar de beschikbare AP en de benodigde AP selecteren.
Datum en tijd instellen
Tijdweergave instellen als 12-uurs of 24-uurs
Datumweergave instellen (JJJJ/MM/DD - DD/MM/JJJJ - MM/DD/JJJJ)
Er zijn drie afzonderlijke alarmen - 2 alarmen voor absolute tijdsinstelling
(Alarm1 en Alarm2) en 1 alarm voor relatieve tijdsinstelling (Alarm NAP).
De eerste twee alarmen zijn vrijwel hetzelfde als het normale alarm; schakel
in, stel de tijd in en stel vervolgens de alarmfrequentie in op Everyday, Once
of elke specifieke dag van de week.
Selecteer de alarmtijd. Stelk de betreffende waarden in via het wieltje op het
apparaat en ga naar het volgende invoerveld. Bevestig OK door op het
wieltje te drukken.
Selecteer Sound om het geluid in te stellen op Beep , Melody of Internet
Radio. Er zal een alarmsymbooltje
verschijnen boven op de display
naast de tijd.
Opmerking: Wanneer de alarmtijd is bereikt, verbindt het apparaat met het
internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Er kan daarom een
vertraging plaatsvinden tussen het alarm en de radio. Als er binnen een
minuut geen netwerkverbinding kan worden vastgesteld, zal het alarm
automatisch veranderen naar Melodie.
Druk op de toets
om het alarm te stoppen. Als u op een andere toets
drukt, zal het alarm na 5 minuten worden herhaald.

Timer

Countdown timer (max. 100 min)

Taal

English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/
Svenska Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi
6
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Energiebesparing - achtergrondlichtniveau
Aanzetten - Achtergrondverlichting

Scherm

gekleurd/monochroom

Energiebeheer

Configureer om automatisch in stand-by-modus te gaan in het menu en/of
als er geen Wi-Fi-signaal is. Kies een energiebeheertimer (5/15/30 minuten)
om in te stellen hoe lang het duurt totdat de radio in stand-by-modus gaat
wanneer u deze niet gebruikt. Kies Uitschakelen om de
energiebeheerfunctie te negeren.

Slaaptimer

Uitschakelen of slaaptimer instellen op 15/30/60/90/120/150/180 minuten.
Zodra de tijd is ingesteld, zal een bedpictogram verschijnen met de
resterende minuten in de rechter bovenhoek en zal het apparaat in stand-by
gaan.

Buffer

Configureer de buffertijd van de muziek die wordt afgespeeld, 2, 4 of
8 seconden.

FM-instelling

Kies de status van FM-radio met 'Set Mono' of 'Set Stereo'

Weer

(De)activeer de weersvoorspelling voor het stand-by-scherm. Kies uw
gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en voer uw locatie in. Indien
geactiveerd, wordt de weersvoorspelling afgewisseld met de klok
weergegeven op het stand-by-scherm (elke 10 seconden).

Instelling lokale
radio

Onder Internetradio vindt u Lokale radio, zodat u eenvoudig naar stationslijst
van uw locatie kunt gaan. U kunt uw locatie handmatig instellen of het
systeem kan uw huidige locatie automatisch detecteren. Het systeem
detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk.
Lokaal station

Afspeelinstelling Selecteer de afspeelmodus van mediacenter - Uit (geen herhaling of
shuffle), Alles herhalen, Herhaal één of Shuffle.
DLNA-instelling

De standaard apparaatnaam voor
het een
andere naam geven in de DLNA-instelling via PC of mobiele telefoon. QR-app

Equalizer

Optie om uit negen verschillende geluidseffecten te kiezen Normaal / Vlak /
Jazz / Rock / Soundtracks / Klassiek / Pop / Nieuws / myEQ

Hervatten bij
aanzetten

Het systeem hervat standaard het afspelen van de internetradio als u naar
internetradio of mediacenter aan het luisteren was voordat u het apparaat
uitzette. Als u deze instelling uitschakelt, zal het systeem in het hoofdmenu
blijven wanneer u het apparaat aanzet.

Softwareupdate

Update software. Het systeem geeft een melding wanneer er een nieuwe
versie van de software beschikbaar is. Zorg ervoor dat het apparaat is
aangesloten op een stabiele netaansluiting voordat u de software-update
start. Het loskoppelen van de netstroom tijdens een software-update kan het
apparaat blijvend beschadigen.

Reset naar
standaard

De standaardinstellingen herstellen. Nadat het apparaat gereset is, zal het
systeem naar de taalselectie gaan.
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U kunt de standaard DLNA-naam desgewenst wijzigen. De informatie hieronder is de
introductie van how u mediastreaming vanaf PC of een andere mediaserver kunt instellen.
Bestudeer de instructies van de software of app die u gebruikt om het best van DLNA-streaming
te genieten. Zorg ervoor dat de muziekbestanden het formaat MP3, WMA, WAV of AAC hebben
voor het streamen van muziek naar de radio.
UPnP
Verbind de PC met het netwerk.
Zorg ervoor dat de radio aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk.
Open het UPnP-platform Windows Media Player (11 of nieuwer). Er kunnen ook andere
platforms of diensten, zoals Windows Media Connection, worden gebruikt.
Sta het toe om uw media te delen met radio.
Voeg de audiobestanden en mappen die u met de radio wilt delen toe aan de
mediabibliotheek.
U kunt tevens muziek streamen vanaf andere muziekservers, zoals een smartphone
(Android-platform).
Verbind de smartphone met het netwerk
Zoek en installeer apps van Google Play om media te delen.
Voeg de audiobestanden toe die u vanaf uw smartphone wilt delen.
Nadat u de gedeelde server heeft ingesteld, kiest u de muziek en bedient u het afspelen
via de radio.
DLNA
Naast UPnP ondersteunt de radio de DLNA-functie; u deelt muziekbestanden vanaf PC of
Android-telefoon en gebruikt uw PC, Android-telefoom of iPhone/iPad om het afspelen op de
radio te bedienen. (Niet alle afspeelfuncties hoeven met de radio bedient te worden.)
De PC-systeemvereisten voor DLNA zijn Windows 7 en Windows Media Player 12. Het
instellen gaat als volgt:
Deel eerst de media op uw PC met de radio.
Configuratiescherm > Netwerk en Internet > Centrum voor netwerk en delen >
Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen > Opties voor mediastreaming
Open Windows Media Player om externe bediening van mijn Speler in te schakelen.
Klik met de rechtermuisknop op een nummer in de bibliotheek en kies Afspelen via
Radio.
Er zal een scherm zijn voor het bedienen van de muziek op de radio.
U kunt gratis en betaalde DLNAGoogle Play
Apple Store
-telefoon, tablet of iPhone/iPad gebruikt. Er wordt
bubble UPnP Twonky Beam op AndroidTwonky Beam
streamen van muziek vanaf iPhone/iPod wellicht niet, maar de iPhone/iPod kan alsnog
gebruikt worden om het streamen van muziek vanaf andere servers te bedienen.
De procedure voor het afspelen van muziek op de gedeelde app is:
8
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Selecteer Radio als speler. Met sommige apps kunt u wellicht muziek op meerdere
spelers tegelijkertijd afspelen.
Selecteer de muziekserver en kies de muziek. Sommige apps kunnen een afspeellijst
aanmaken wanneer u meerdere nummers kiest.
Opmerking: Wanneer u gebruik maakt van de functie DLNA muziek-streaming op Music
Link, kunt u uitsluitend het volume en de stand-by-functie bedienen via het apparaat. Het
bedienen van de andere functies is beperkt. Stop DLNA op PC, smartphone of tablet
voordat u de bediening van Music Link hervat.

U kunt onder Configuration/Device/Air Music control APP de QR-code scannen om de
applicatie te installeren via de Apple Store of Google Play Store.
U kunt met deze applicatie de IR1450 met uw mobiele telefoon of tablet bedienen.

Aux-in-modus speelt audio af vanaf een externe bron, zoals een MP3-speler.
Om audio met Aux-in-modus af te spelen: Zet het volume laag op zowel de radio als,
indien aanpasbaar, de audiobron.
Sluit de externe audiobron aan op de AUX IN 3,5 mm stereo-aansluiting.
MODE
AUX IN
hoofdmenu.
Pas het volume van de radio (en, indien aanpasbaar, de audiobron) desgewenst aan.

Stroomvoorziening

Stroomaansluiting
Vermogen
Batterijvoeding
Fm bereik
Draadloos netwerk
Beveiligingsprotocol
Audio-aansluitingen
Audiovermogen
Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12
D 90556
Cadolzburg
Duitsland

: Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter
Model: HKP12-0701500dV
Hung Key Industrial Co., Ltd.
: 100-240V~ 50/60Hz
: DC 7V
1.5A
: 4x AA R6/LR6 6V
: 87.5 108.0MHz
: IEEE802.11b/g/n
: WEP / WPA / WPA2 / WPS
: AUX-IN 3.5mm
: 1x 5W RMS
Tel.:
Fax:
E-mail:

+49 9103 71 67 0
+49 9103 71 67 12
service@woerlein.com

Website:

www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH
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Istruzioni di sicurezza, configurazione e ambienti di utilizzo
Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di
umidità durante il funzionamento. Non ostruire o
danneggiare il cavo di alimentazione in alcun
modo.
Avvisi per la disconnessione del dispositivo: La
spina di alimentazione serve per la connessione
del dispositivo alla rete elettrica, quindi tenerla
sempre in posizione facilmente accessibile.
Se il cavo o la spina di alimentazione sono
danneggiati in qualunque modo, farli sostituire
immediatamente presso un centro di assistenza
autorizzato.
In
caso
di
temporali,
disconnettere
immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica.
Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini, solo
sotto il controllo dei genitori.

PROTEZIONE AMBIENTALE
Non smaltire il presente prodotto tra I normali rifiuti
domestici al termine del suo ciclo di vita. Portarlo invece
ad un centro specializzato nel riciclo di materiale elettrico
e dispositivi elettronici
simbolo di riciclo presente sul prodotto, sul manuale di
istruzioni o sulla confezione.
I materiali sono riutilizzabili in base alle indicazioni su di essi
riportate. Riutilizzando, riciclando o comunque trovando altri usi ai
dispositivi usati, si dà un grande contributo alla protezione
ambientale. Contattare i propri enti locali responsabili della
questione per ulteriori informazioni sui punti di raccolta.

ATTENZIONE
Rischio di scosse elettriche
Non aprire il dispositivo!
Cautela: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere
la copertura (o il retro). Il prodotto non contiene componenti
riparabili. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale
qualificato.

esclusivamente di un panno asciutto.
NON USARE DETERGENTI o PANNI ABRASIVI!
Installare il dispositivo in un ambiente dotato di
sufficiente ventilazione, per evitare problemi di
surriscaldamento.
Non ostruire le aperture di ventilazione!

interno
tensione elettrica a livelli pericolosi, capaci di
produrre scosse elettriche.
Tale simbolo indica la presenza di importanti
istruzioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.

ostacolata, ostruendo le feritoie di ventilazione con
oggetti, quali giornali, tovaglie o tende ecc.

Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON
devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti
domestici! Infatti, ogni consumatore è obbligato a
norma di legge a restituire tutte le batterie ai centri
di riciclaggio ecosostenibile indipendentemente
dalla presenza nelle batterie di sostanze più o meno
dannose*).Le batterie usate possono essere consegnate in
maniera completamente gratuita ai centri di raccolta
pubblica o al proprio rivenditore.
Riportare le batterie solo quando esse sono completamente
scariche.

evitando di appoggiare sopra di esso oggetti
contenenti liquidi, ad esempio tazze.
luce solare o altre fonti di calore, né conservata in
ambienti eccessivamente freddi, umidi, polverosi o
soggetti ad urti e vibrazioni.
Non tentare di applicare cavi, spine o altri oggetti
Installare il dispositivo in una posizione sicura e
non soggetta a vibrazioni.
Non appoggiare sul dispositivo fonti di fiamme
libere, ad esempio candele accese.

*) indicate dai simboli Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

AVVERTENZA

unità a microonde, che potrebbero
interferenze alla ricezione radio.

NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI DA
SOSTANZE CHIMICHE
Il presente prodotto contiene una batteria a bottone. In caso di
ingestione della batteria a bottone, diverse ustioni da sostanze
chimiche piuttosto gravi potrebbero verificarsi in sole 2 ore con il
rischio di decesso.
Tenere lontane dalla portata dei bambini le batterie usate e
nuove. Se il vano batteria non si chiude correttamente, non
utilizzare più il prodotto tenendolo lontano dalla portata dei
bambini.
In caso di ingestione o posizionamento della batteria a bottone

causare

rende nulla la garanzia del prodotto. Per le
riparazione affidarsi esclusivamente a personale /
centri di assistenza autorizzati.
Usare esclusivamente batterie prive di mercurio e
cadmio.
Le batterie non devono essere esposte
direttamente a fonti di calore, quali luce solare,
fiamme libere o simili.
Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON
devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti
domestici!!! Portare invece le batterie vecchie al
proprio rivenditore o in appositi centri di raccolta
locali.
Tenere le batterie fuori della portata dei bambini. I
bambini potrebbero infatti correre il rischio di
ingerirle. Consultare immediatamente un medico in
caso di ingestione di batterie.
Controllare regolarmente che le batterie del proprio
apparecchio non abbiano perdite.

immediatamente a un medico.

Usare il dispositivo esclusivamente al chiuso, in
ambienti asciutti.
riparazioni esclusivamente a personale qualificato.
Collegare il presente dispositivo esclusivamente ad
una presa a muro ben installata e dotata di messa a
terra. Accertarsi che la tensione di alimentazione
corrisponda a quella nominale riportata sulla targa del
prodotto.

tropicali.

IT
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VISTA FRONTALE

1
2
3
4
5
6
7
8

Selezione | Controllo del volume
Standby | Casa
Stazione preimpostata
Modalità
Destra (avanti) >
Timer
Sinistra (Indietro) <
Ricevitore IR

VISTA POSTERIORE

9
10
11
12

Ingresso alimentazione
Ingresso Aux
Compartimento della batteria
Antenna FM

TELECOMANDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Accensione / Spegnimento
EQ
Fav (preferito) / preimpostato
Muto
Volume +
Controllo della navigazione
Volume
Il prossimo
Gioca | Pausa
Indietro
Modalità
Casa
Allarme
Numeri
Dormire
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FUNZIONAMENTO A BATTERIA
Questa unità utilizza 4 batterie UM-3 / AA / R6 da 1,5 V (non incluse). Inserire correttamente le
batterie con polarità "+" e "-" come indicato all'interno del vano batteria, l'inserimento di polarità
errato potrebbe danneggiare l'unità.
Indicatore di batteria scarica: se le batterie sono scariche, l'icona di batterie scariche diventa
fissa. Si consiglia di sostituire le vecchie batterie il prima possibile.

corrisponda a quello della propria zona.
presa elettrica domestica.
Qualora si tratti del primo utilizzo, il sistema chiederà di impostare lingua e rete. È
possibile impostare la connessione di rete subito o in un secondo momento. Utilizzare
Selection
Selection
Configurazione di rete
1. Configurazione di rete ordinaria
one di rete wireless di tipo ordinario; dunque,
Selection e confermare premendo Selection .
Inserire il codice WEP o WPA per collegarsi alla rete WiFi selezionando il carattere
corretto e ruotando il tasto Selection .
per selezionare il carattere successivo.
<
Selection per confermare.
Nota: Sono a disposizione i seguenti caratteri:
Numeri (da 0 a 9)

2. Configurazione di rete WPS mediante PBC
ete wireless WPS mediante
PBC. In caso di utilizzo di un router con tasto WPS, è possibile configurare la
connessione di rete attraverso la corrispettiva funzione WPS. Una volta confermata la
funzione, premere entro 120 secondi il tasto WPS presente sul router.
La connessione tra il router e la radio sarà configurata automaticamente.

3. Nessuna configurazione di rete
connessione
di rete.
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