
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 

 

 
 
 

 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. 

 

 
 
 

 

Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus, 
om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. 

 

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  
1 LUIDSPREKER 
2, FAVORIETE 
3 MENU 
4 LOCAL 
5 EQUALISER Knop 
6 SCHERM 
7 BACK / LEFT 
8 ENTER / RIGHT 
9 POWER 
10 Slaap 
  

BOVENAANZICHT 
11 PRESET Station 2 
12 PRESET Station 1 
13 PRESET Station 3 
14 TUNE/SELECT/VOLUME 

Knop 

ACHTERAANZICHT 
15 ANTENNE 
16 LED-INDICATOR voor het 

opladen van de batterij 
17 KOPTELEFOON 

AANSLUITING 
18 DC IN JACK 
  

 
 
 

INSTALLATION 
CONTENT OF DELIVERY 
¾ Hoofdeenheid ¾ USB DC Oplaadkabel (Type C) 
¾ Gebruiksaanwijzing 
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STROOMVOORZIENING, 
Zorg ervoor dat de spanning hetzelfde is als aangegeven op het identificatieplaatje van de 
KRRIGXQLW�6OXLW�GH�PHHJHOHYHUGH�86%�W\SH�³&´-kabel aan op de DC IN 5V-aansluiting van het 
apparaat. Steek de USB-connector in een geschikte USB-poort. 
De LED-indicator licht op tijdens het opladen van de ingebouwde batterijen. (Rood 
lampje=opladen; Groen lampje=opgeladen) 

BASISHANDELINGEN 
INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN 
Houd de "POWER" -knop ingedrukt om het apparaat aan te trekken. 
Houd tijdens de aan-stand de "POWER" -knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. 

MODI SELECTEREN 
Druk tijdens de aan-modus op de knop "MENU" om naar het hoofdmenu te gaan. Draai aan de 
knop "TUNE/SELECT/VOLUME" totdat de gewenste modus op het display wordt weergegeven 
en druk op de knop "TUNE/SELECT/VOLUME" om de gewenste modus te selecteren. 
 

VOLUME AANPASSEN 
Draai de knop "TUNE/SELECT/VOLUME" naar rechts om het volume te verlagen of te 
verhogen. 

GETTING STARTED 
Press and hold the Power button to turn the unit on. 
 

SELECTING LANGUAGE 
Wanneer u de radio voor de eerste keer aanzet, moet u de gewenste taal selecteren. 
 
 
Draadloze LAN (WiFi) 
Gebruik ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om door de tekens te bladeren totdat het juiste teken is 
gemarkeerd en druk op de knop ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om het volgende teken in te 
voeren. Houd de knop " TUNE/SELECT/VOLUME " ingedrukt om te bevestigen wanneer het 
laatste teken van het wachtwoord is bereikt en gemarkeerd. 
Opmerking: De beveiligingscode is hoofdlettergevoelig. 
 
1. Als u dit voor het eerst gebruikt, dan zal de 

Configureer Netwerk Wizard worden weergegeven. 
Selecteer Ja om de netwerkconfiguratie te starten. 
Druk op de toets ³%DFN�/HIW´ om Ja te markeren 
en druk ter bevestiging op de 
³TUNE/SELECT/VOLUME´.  
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2. Selecteer AP Toevoegen/Verwijderen in de lijst, 
gebruik de ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om te 
scrollen, druk op deze knop om te bevestigen en 
selecteer vervolgens AP Toevoegen (Scan): 

 
   
  

 
   
3. Het apparaat zal beginnen te zoeken naar beschikbare WiFi-routers in de buurt. Scroll 

naar uw netwerk en druk ter bevestiging op ³TUNE/SELECT/VOLUME´. Als uw WiFi-
netwerk beschermd is door een beveiligingscode, dan zult u worden gevraagd een 
wachtzin/wachtwoord in te voeren. 

  
 Opmerking: Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als u het wachtwoord niet kent, 

raadpleeg dan de persoon die uw netwerk heeft ingesteld. 
  
4. Wanneer de WiFi-verbinding is geslaagd, dan zal Association Complete kort worden 

weergegeven. De WiFi-signaalbalk zal linksboven in de hoek van de display verschijnen. 
 
 WiFi-signaalbalk 

 
 

OVERZICHT VAN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Druk op ³0(18´ om het hoofdmenu te openen. Draai de ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om te 
scrollen: 
 
Mijn Favoriet De lijst met favoriete stations openen die zijn toegewezen aan de 

voorkeuzestations. 
Er zijn tot 99 voorkeuzestations beschikbaar. 

Internetradio Begin hier te zoeken naar radiostations wereldwijd. 
Mediacentrum U kunt muziek browsen en streamen met uw netwerk via apparatuur 

compatibel met UPnP of DLNA. 
DAB-Radio DAB+ en DAB-radiosignalen ontvangen die beschikbaar zijn in uw 

omgeving. 
FM-radio Ordinaire FM-radiostations ontvangen die beschikbaar zijn in uw omgeving. 
Bluetooth Bluetooth-weergave om audiostreams (ontvangst) af te spelen van een 

ander apparaat met ingeschakelde Bluetooth-functie na met elkaar te zijn 
gepaard/verbonden. 
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Slaaptimer Schakel de timer in om de radio op stand-by te laten schakelen zodra de 
geselecteerde tijd is verstreken. 

Configuratie Meer beschikbare opties/instellingen die u naar wens kunt aanpassen. 
 

INTERNETRADIO 
 
Selecteer Internet Radio in het 
hoofdmenu en u zult de hieronder 
beschreven opties vinden: 
 

 
 

Skytune 
Selecteer Skytune om van duizenden 
radiostations wereldwijd te genieten. U 
kunt uw zoekopdracht filteren op Regio, 
Muziekgenre en Gesproken Woord. 
 
U kunt met de Local Radio snel de 
stations openen die beschikbaar zijn in 
uw omgeving via een internetverbinding. 

 

 
Opmerking - U kunt de regio van de Lokale Radio veranderen in Configuration> Local radio 
setup. Zie a.u.b. paragraaf 11 voor meer informatie. 
 
Zoeken 
U kunt naast het browsen van de lijst met radiostations ook enkele karakters van het gewenste 
station invoeren om te filteren/de stationslijst in te korten. 
 
Geschiedenis 
De radio slaat de stations op die u hebt beluisterd, tot maximaal 99 stations. 
Als u naar meer dan 99 stations hebt geluisterd, dan zal het eerst beluisterde station worden 
overgeschreven. 
 
Afspelen van internetradio starten 
Wanneer het afspelen van een radiostation wordt gestart, dan 
kan er meer radio-informatie worden weergegeven. Druk terwijl 
het afspeelscherm wordt weergegeven op de toets Rechts, zie 
hieronder: 
 

 
7HONHQV�ZDQQHHU�X�RS�GH�WRHWV�Ź�GUXNW��]DO�HU�YHUVFKLOOHQGH�LQIRUPDWLH�ZRUGHQ�ZHHUJHJHYHQ��
zoals tijd, bitsnelheid van de stream, tracknaam, artiestnaam (indien beschikbaar), de grote 
tijdsklok en het logo van het radiostation (indien beschikbaar): 
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Mijn Favoriet 
Deze optie toont de lijst met uw favoriete stations die zijn toegewezen als de voorkeuzestations. 
 
Een station opslaan als voorkeuze 
Wanneer een radiostation speelt, kunt u de "FAVORITE"-knop ingedrukt houden en het 
volgende pictogram verschijnt, zie hieronder. Dit betekent dat de zender is toegevoegd aan de 
favorietenlijst. 
 
 Voorkeuze-icoontje 

 
 
Het onlangs toegevoegde station zal altijd als het laatste station in de Favorietenlijst worden 
weergegeven. U kunt tot 99 voorkeuzestations opslaan. 
 
Een station herroepen 
navigeer naar My Favourite in het hoofdmenu en selecteer het om te bevestigen. 
 
Uw favorietenlijst bewerken 
Kies het radiostation dat u wilt bewerken in de Favorietenlijst druk op ³ENTER / RIGHT´ op het 
apparaat. Hierdoor zal het Bewerkingsmenu worden geopend met de volgende opties: 
Omlaag bewegen -  De ranking van een station omlaag bewegen. 
Omhoog bewegen - De ranking van een station omhoog bewegen  
Wissen ±  Een bepaald station wissen. 
Move to top -  De zender bovenaan de lijst 
Move to bottom -  Het station onderaan de lijst 
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MEDIACENTRUM 
Het apparaat ondersteunt UPnP en is compatibel met DLNA. 
Dit biedt de mogelijkheid muziek te streamen via uw netwerk. Dit vereist echter een compatibel 
apparaat op uw netwerk dat als een server kan functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een 
netwerkharddrive zijn of een conventionele pc met bijv. Windows 8 waarmee u toegang hebt tot 
de gedeelde folder of waarmee het delen van media is toegestaan. U kunt de folders 
vervolgens browsen en afspelen op het apparaat. 
 
Opmerking - Zorg er a.u.b. voor dat uw laptop verbonden is met hetzelfde WiFi-netwerk als de 
radio voordat u deze functie begint te gebruiken. 
 
Muziekstreaming 
¾ Nadat de UPnP/DLNA-compatibele server eenmaal is geconfigureerd om mediabestanden 

te delen met uw radio, kunt u beginnen muziek te streamen. 
¾ Selecteer Media Centre in het hoofdmenu en kies UPnP. 
¾ Het kan enkele seconden duren totdat de radio het zoeken naar beschikbare UpnP-servers 

heeft voltooid. Als er geen UPnP-servers zijn gevonden, dan zal Empty List worden 
weergegeven. 

¾ Selecteer uw UPnP-server nadat een geslaagde scan is uitgevoerd. 
¾ De radio zal de beschikbare mediacategorieën van de UPnP-server weergeven, zoals 

'Music', 'Playlists', enz. 
¾ Selecteer de mediabestanden die u wilt afspelen. 

U kunt de afspeelmodus instellen in Configuration > Playback setup. 
 
Mijn Afspeellijst 
U kunt uw eigen afspeellijsten creëren voor de UPnP-muziekbestanden. Kies en markeer een 
track die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, houd de ³TUNE/SELECT/VOLUME´ ingedrukt 
ingedrukt totdat het teken  verschijnt. De track zal worden toegevoegd aan Mijn Afspeellijst. 
 
Mijn afspeellijst wissen 
Verwijder alle tracks uit "My Playlist" om een nieuwe afspeellijst voor te bereiden. 
 
Opmerking - Als u compatiebele DLNA-servers beschikbaar hebt, volg dan de hierboven 
genoemde stappen om de audiobestanden van een compatibel DLNA-apparaat te browsen en 
af te spelen op het apparaat. 
 

DAB-RADIO 
Als er Digitale Audiobroadcasting (DAB) in uw omgeving is, dan kan het apparaat ook DAB-
stations ontvangen. Het apparaat ondersteunt zowel DAB als DAB+. 
 
 Plaats het apparaat dicht in de buurt van een raam en trek de antenne zo ver mogelijk uit voor 
een optimale ontvangst. 
 
Scroll in het hoofdmenu naar DAB Radio op DAB-radio te schakelen. Druk op 
³TUNE/SELECT/VOLUME´ om te starten. 
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U zult worden gevraagd of u de functie Scan DAB Station wilt uitvoeren. 
Druk op ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om de scan te starten terwijl de 
voortgang van het aantal ontvangen kanalen zal worden weergegeven. 
Wanneer de scan is voltooid, dan zal er een voorkeuzepagina worden 
weergegeven met verschillende opties. 
 
U kunt een kanaal selecteren om er naar te luisteren. Wanneer u een kanaal aan My Favourite 
wilt toevoegen, druk dan op de toets ÄFAVORITE´ om het aan de favorietenlijst toe te voegen. 
Druk altijd op de toets om terug te keren naar de Voorkeuzelijst. 
 
Opmerking - Wanneer er een DAB-station wordt afgespeeld, dan kunt u op de toets  drukken 
om meer radio-informatie te bekijken. Telkens wanneer u op de toets Rechts drukt, zal er 
verschillende informatie worden weergegeven zoals de radiofrequentie, rollende teksten (indien 
beschikbaar) en de grote tijdsklok. 
Nieuwe digitale radiostations dienen automatisch door het apparaat te worden opgepikt als 
deze deel uitmaken van een multiplex die al is ontvangen. U dient anders de Voorkeuzescan 
opnieuw uit te voeren. 
 

FM-radio 
Plaats het apparaat dicht in de buurt van een raam en trek de antenne zo ver mogelijk uit voor 
een optimale ontvangst. 
 
Scroll in het hoofdmenu naar FM Radio om op de FM-radio te schakelen. Druk op 
³TUNE/SELECT/VOLUME´ om te starten. 
 
U zult worden gevraagd of u de functie Scan FM-station wilt uitvoeren.  
Druk op ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om de scan te starten terwijl de 
voortgang van het aantal ontvangen kanalen zal worden weergegeven. 
Wanneer de scan is voltooid, dan zullen de gevonden kanalen automatisch 
als voorkeuze worden opgeslagen en verschijnt er een kanaallijst met 
verschillende opties. 
 
U kunt een kanaal selecteren om er naar te luisteren. Wanneer u een kanaal aan My Favourite 
wilt toevoegen, druk dan op de toets ÄFAVORITE´ om het aan de favorietenlijst toe te voegen. 
 

Druk altijd op de toets  om terug te keren naar de Voorkeuzelijst. 
 

Opmerking - Wanneer de FM-radio wordt afgespeeld, dan kunt u op de toets  drukken om 
meer radio-informatie te bekijken. Telkens wanneer u op de toets  drukt, zal verschillende 
informatie worden weergegeven, zoals de radiofrequentie en grote klokweergave. 
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Handmatig afstemmen 
U kunt de frequentie ook handmatig afstemmen lang 
op de ³TUNE/SELECT/VOLUME´ op het apparaat 
te drukken totdat "Tuning" rechtsonder in de hoek 
YDQ�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQW��*HEUXLN�GH�WRHWV�Ż�Ź om 
de frequentie af te stemmen. Wanneer u klaar bent, 
druk dan lang op de toets 
³TUNE/SELECT/VOLUME´ om de handmatige 
afstemfunctie te verlaten 
 

 
 

BLUETOOTH 
Opmerking : 
Dit is een bluetooth ingang waarbij het koppelen van speakers/koptelefoons via 
bluetooth niet mogelijk is 
 
Voordat de signaaloverdracht tussen uw Bluetooth-apparaat en de radio mogelijk is, moeten 
beide apparaten worden gekoppeld. Dit proces wordt "paring" genoemd. Het apparaat werkt als 
een ontvanger om de muziekstream te ontvangen en op het apparaat af te spelen. 
Als u eerder al een Bluetooth-apparaat had gepaard, dan zal deze verbinding automatisch 
worden hersteld wanneer beide apparaat binnen bereik zijn en de Bluetooth-functie op de radio 
is geselecteerd. De "paring" hoeft in dit geval niet te worden herhaald. Deze functie moet 
misschien echter wel worden geactiveerd op uw Bluetooth-apparaat. 

1. Druk op de toets ³0HQX´ om het selectiemenu weer te geven voor de verschillende 
gebruiksmodi. 

2. Gebruik de ³TUNE/SELECT/VOLUME´�.QRS om de Bluetooth-gebruiksmodus te 
selecteren en druk op de draaiknop. 

3. Schakel uw Bluetooth-apparaat waarmee u de radio wilt verbinden en activeer hier de 
paringmodus. Het apparaat zal beginnen te zoeken naar Bluetooth-apparatuur binnen het 
ontvangstbereik. 

4. Zodra de radio is gevonden, zal uw Bluetooth-apparaat de radionaam IR6500SW 
weergeven. 

5. Selecteer de radio op uw Bluetooth-apparaat. 
6. Start het afspelen op uw Bluetooth-apparaat. 

De muziek zal nu via de radio klinken 
 

SLAAPTIMER 
U kunt de slaaptimer instellen om de radio op stand-by te 
laten schakelen nadat de geselecteerde tijd binnen het 
bereik van 15 minuten tot 180 minuten is verstreken. 
 
Selecteer de slaapfunctie in het hoofdmenu en bevestig 
met "TUNE / SELECT / VOLUME". 
U zult het icoontje op de display zien verschijnen als de 
timer is ingesteld. 
 

 
 Slaaptimer 

Afstemmen 
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CONFIGURATIE 
U zult hier alle beschikbare instellingen/opties vinden waarmee u uw apparaat naar wens kunt 
configureren. 
 
WiFi-netwerk 
¾ AP Toevoegen/Verwijderen 

Add AP - Deze optie zal naar een lijst routers zoeken die in de buurt zijn. 
Remove AP - Als u al een router hebt toegevoegd, dan kunt u deze met deze optie 
verwijderen. Opmerking - Houd het apparaat altijd binnen 2 meter vanaf de WiFi-router 
voor de instelling. 

¾ AP: [ ] 
Als u meer dan één router hebt toegevoegd op de radio en van router wilt wisselen, 
selecteer dan deze optie. 

¾ Signaal 
Hier wordt de sterkte van het WiFi-signaal van de WiFi-router weergegeven zoals 
ontvangen door de radio. Signaalniveaus lager dan -70dBm zijn gewoonlijk zwakkere 
niveaus en kunnen de ontvangst van uw radio aantasten. U dient de router in dit geval 
mogelijk te verplaatsen of naar problemen in de router zelf te zoeken. 

¾ IP 
De IP is standaard ingesteld op Dynamic. Selecteer deze optie om te veranderen in 
Fixed IP aan de hand van uw netwerkconditie. 

¾ DNS 
De DNS is standaard ingesteld op Dynamic. Selecteer deze optie om te veranderen in 
<Fixed> DNS aan de hand van uw netwerkconditie. 

 
WiFi-kanalen 
Niet alle WiFi-kanalen zijn beschikbaar in elk land. Verschillende landen kunnen verschillende 
kanalen beschikbaar stellen. Het is daarom noodzakelijk de WiFi-kanalen te selecteren om 
ervoor te zorgen dat de WiFi naar wens functioneert. 
Wij hebben de kanalen al ingesteld volgens de vereisten in verschillende landen. Kies het land 
in de lijst waar u verblijft om de correcte kanalen te krijgen. 
De optie Europe/United Kingdom is standaard ingesteld; druk op de 
³TUNE/SELECT/VOLUME´ om de landselectie te veranderen. 
U kunt er ook voor kiezen een DNS-server te gebruiken anders dan die van de DHCP-server. 
Scroll naar DNS en voer hetzelfde uit. 
 
Opmerking - Gebruik DHCP om dezelfde netwerkparameters te krijgen, tenzij u bekend bent 
met netwerkinstellingen. 
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Datum en Tijd 
De radio zal uw lokale tijd automatisch instellen nadat de internetverbinding is voltooid. Als u de 
instelling handmatig wilt uitvoeren, verander het dan met de volgende opties: 
 
¾ Tijdzone 

Tijdzone automatisch instellen: Deze optie is standaard ingesteld. 
Tijdzone handmatig instellen: Selecteer deze optie als u de tijd in een andere regio wilt 
instellen. Kies en markeer de gewenste regio/stad en druk ter bevestiging op ³2.´. 
Deze optie is gekoppeld met NTP (netwerktijd gebruiken) en DST (zomertijd) en zal 
automatisch worden aangepast als u ervoor kiest de netwerktijd (NTP) te kiezen. 

¾ Tijdsformaat instellen 
Kies naar wens het 12 of 24 uurformaat. 
 

¾ Datumformaat instellen 
NTP (netwerktijd gebruiken) 
NTP is ontworpen om de klok van het apparaat te synchroniseren met een tijdserver. Uw 
apparaat zal standaard automatisch met de tijdserver synchroniseren telkens wanneer u 
het apparaat inschakelt en deze verbinding maakt met het internet. Dit garandeert een 
zeer hoge nauwkeurigheid van de klok van het apparaat. U kunt ook een andere 
tijdserver gebruiken door het URL-adres in te voeren (zie NTP-server hieronder). U kunt 
³'R�QRW�XVH�QHWZRUN�WLPH´�NLH]HQ�DOV�X�GLW�QLHW�ZLOW� 
Als u ervoor kiest NTP niet te gebruiken voor de kloksynchronisatie, markeer dan de NTP 
(protocol netwerktijd) en druk op ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om te veranderen. U zult 
de optie Set Date & Time in het menu zien verschijnen. Selecteer deze optie en stel de 
datum en tijd naar wens in. 

 
NTP-server 
NTP is ontworpen om de klok van het apparaat te synchroniseren met een tijdserver. 
Hier wordt de server getoond die voor het apparaat wordt gebruikt. 

 
Taal 
De standaard taal is Engels en u kunt naar wens een andere taal kiezen. Scroll met de 
³TUNE/SELECT/VOLUME´ Knop naar het onderwerp met  en druk op ³2.´. Scroll om te 
markeren en druk op ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om de gewenste taal te selecteren. Engels, 
Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands, Pools, Russisch en Versimpeld Chinees zijn 
beschikbaar. 
 
Lokale Radio 
De radio is standaard ingesteld om de radiostations in uw omgeving automatisch te vinden via 
de internetverbinding en deze stations kunnen worden geopend door op de toets ³/RFDO´ te 
drukken. U kunt Local ook op een andere regio instellen. Markeer de optie Local Radio en 
druk op ³TUNE/SELECT/VOLUME´. Kies Manual-set Local radio om de regio-instelling te 
veranderen. 
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DAB-instelling 
¾ DAB-voorkeuzescan 

U kunt op elk gewenst moment een nieuwe scan uitvoeren voor de DAB-kanalen door 
deze optie te selecteren. Alle huidige voorkeuzes en kanalen zullen worden gewist. 
 

¾ DAB-voorkeuzestations 
De gevonden DAB-stations zullen hier in een lijst staan met verschillende opties. U kunt 
de posities veranderen of zelfs stations wissen. Scroll naar het station en druk op de 
WRHWV�Ź��+HW�YROJHQGH�YHQVWHU�]DO�YHUVFKLMQHQ��2PKRRJ�EHZHJHQ��2PODDJ�EHZHJHQ�HQ�
Wissen. 

 
FM-instelling 
¾ FM-regio 

Selecteer de Regio aan de hand van uw fysieke locatie om het zoekbereik voor het 
apparaat te bepalen. 

 
¾ FM-voorkeuzescan 

U kunt op elk gewenst moment een nieuwe scan uitvoeren voor de DAB-kanalen door 
deze optie te selecteren. Alle huidige voorkeuzes en kanalen zullen worden gewist. 
Het radiostation op de laagste frequentie van de gescande waarden zal worden 
gemarkeerd. De voorkeuzelijst zal worden opgeslagen tenzij een nieuwe voorkeuzescan 
wordt uitgevoerd. 

 
¾ FM-voorkeuzestations 

U kunt de voorkeuzestations Omhoog bewegen, Omlaag bewegen of Wissen. Markeer 
een van de voorkeuzestations en druk vervolgens op de WRHWV�Ź��RI�RS�³)RUZDUG�5LJKW´ 
op het apparaat) om het Bewerkingsmenu te openen. 
'UXN�DOWLMG�RS�GH�WRHWV�Ż��RI�RS�³%DFN�/HIW´ op het apparaat) om terug te keren naar de 
Voorkeuzelijst. 

 
Afspeelinstelling 
U kunt hier de afspeelmodus instellen onder UPnP/DLNA-compatibele streaming: Herhaal Alles, 
Herhaal Eenmaal of Willekeurig. 
 

Hervatten bij aanzetten 
Deze functie is standaard op AAN ingesteld. De radio zal de laatste gebruiksmodus hervatten 
wanneer de radio de volgende keer wordt ingeschakeld. Als deze bijvoorbeeld een radiostation 
afspeelde voordat de radio werd uitgeschakeld, dan het afspelen van het laatst beluisterde 
radiostation worden hervat de volgende keer dat u de radio weer inschakelt. 
Dimmer 
U kunt het achtergrondlichtniveau van de display naar wens aanpassen. Er zijn twee 
instellingen: Modus en Niveau 
 
¾ Modus - Normaal of Energiebesparing 

Normal - de display zal altijd op hetzelfde helderheidsniveau blijven zonder te dimmen. 
Dim - de display zal worden gedimd nadat de radio 20 seconden ingebruikt blijft. 
 

¾ Niveau - Helder en Dim 
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Bright - Gebruik deze optie om het helderheidsniveau in de Normale modus aan te passen. 
Dim - Gebruik deze optie om het helderheidsniveau in de Dimmodus aan te passen. 
 

¾ Dimmer op Stand-by 
Wanneer de radio op Stand-by staat, draai dan de ³TUNE/SELECT/VOLUME´ om het 
achtergrondlichtniveau aan te passen tot op een niveau waarop u zich comfortabel voelt, 
voornamelijk 's nachts. 
 

EQ (Equalizer) 
U kunt verschillende muziekgenres instellen (alleen voor Hoofdtelefoon en Lijnuitgang). 
 
Buffertijd 
U kunt soms een oneven weergave ervaren van de internetradio. Dit kan gebeuren als de 
internetverbinding traag is of als er teveel netwerkverkeer is. U kunt deze situatie verbeteren 
door een langere buffertijd in te stellen om enkele seconden radiostream te krijgen voordat deze 
wordt afgespeeld. 
De standaard waarde is 2 seconden. U kunt 5 seconden selecteren als u een langere buffertijd 
wilt hebben. 
 
Informatie 
Bekijk de Netwerk- en Systeeminformatie van uw radio. 
Wanneer u uw pc gebruikt om de stations te beheren in My Favourite, dan moet u het IP-adres 
gebruiken en kunt u deze informatie hier openen. Type vervolgens het IP-adres (Configuratie > 
Info > Netwerk > IP) in het browservenster van uw pc. 
 
Software-update 
Er kunnen af en toe software-upgrades worden uitgegeven om de eigenschappen van de radio 
bij te werken. Controleer de updates regelmatig om uw radio up-to-date te houden met de 
meest recente software. 
 
Reset op Standaard 
U kunt een reset uitvoeren om alle instellingen te wissen en terug in te stellen op de standaard 
waarden. Houd er a.u.b. rekening mee dat alle Voorkeuzestations, Instellingen en Configuraties 
gewist zullen zijn nadat u de Reset hebt uitgevoerd. 
 

UW FAVORIETE URL TOEVOEGEN/FAVORIETEN BEHEREN OP PC 
U kunt uw favoriete radiostation toevoegen als u de gepubliceerde audiostream-URL kent van 
de radio. 
Wij verstrekken een ingebedde server voor uw radio en u kunt uw favoriete stations op elk 
gewenst aanpassen door aan de lijst toe te voegen of deze te bewerken. Volg a.u.b. de stappen 
hieronder voor toegang tot de ingebedde server: 
 
¾ Verbind uw pc met hetzelfde WiFi-netwerk als uw radio. 
¾ Ga in het hoofdmenu naar Configuration > Information > Network > IP 
¾ Open de webbrowser (wij ondersteunen Internet Explorer en Chrome) op uw pc en type 

het IP-adres van de radio (bijv. 192.168.1.11). Het volgende scherm zal verschijnen: 
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¾ U kunt de naam en URL van een nieuw radiostation invoeren in de sectie Add Channel 

en vervolgens op Submit klikken. Het nieuwe station zal onmiddellijk synchroniseren met 
de Favorietenlijst van uw radio. U kunt tot 99 radiostations toevoegen. 
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PROBLEEMOPLOSSING 
Probleem Oorzaak Oplossingen 

Verbinding 
met het 
WiFi-

netwerk 
mislukt 

Netwerkstoring 

¾ Controleer of een pc verbonden via WiFi of ethernet het 
internet kan openen (d.w.z. het web kan browsen) met 
gebruik van hetzelfde netwerk. 

¾ Controleer of een DHCP-server beschikbaar is of 
controleer of u een statisch IP-adres hebt 
geconfigureerd op de radio. 

¾ Controleer of uw firewall geen uitgaande poorten 
blokkeert. De radio vereist als een minimum toegang 
tot UDP- en TCP-poorten 80, 443 en 8008, DNS-poort 
53. 

De router beperkt 
toegang tot 

weergegeven 
MAC-adressen 

Zoek naar het MAC-adres in Configuratie > Informatie > 
Netwerk 
> WiFi MAC en voeg toe aan de lijst met toegestane 

apparatuur op uw toegangspunt. Opmerking: De radio 
heeft afzonderlijke MAC-adressen voor bedrade en 
draadloze netwerken; 

Te lage WiFi-
signaalsterkte 

¾ Controleer de afstand tot de router; bepaal of een 
computer op deze locatie verbinding kan maken met 
het netwerk 

¾ Verkort de afstand tot de routerlocatie 
Onbekende 

encryptiemethode 
Verander de encryptiemethode op de router. De radio 
ondersteunt WEP, WPA, WPA2 

Firewall blokkeert 
toegang 

Windows Mediaspeler: varieert ²niet-Microsoft firewalls 
vereisten mogelijk configuratie voor UPnP. 

Als uw 
radio een 
geslaagde 
verbinding 
kan maken 

met het 
netwerk, 

maar 
bepaalde 
stations 
niet kan 
afspelen 

 

¾ Het station wordt op dat moment van de dag niet 
uitgezonden (houd er rekening mee dat het in een 
andere tijdzone aanwezig kan zijn). 

¾ Het station heeft teveel personen die verbinding 
proberen te maken met de server van het radiostation 
en de servercapaciteit is te laag. 

¾ Het station heeft het maximaal toegestane aantal 
gelijktijdige luisteraars bereikt. 

¾ De link op de radio is verouderd. Dit wordt dagelijks 
automatisch bijgewerkt en de link zal dus worden 
herkend de volgende keer dat u het apparaat 
inschakelt. 

Geen  
DAB-/FM-
ontvangst 

 
¾ 9RHU�D�X�E��GH�³)DFWRU\�5HVHW´�XLW�RS�GH�UDGLR�HQ�WUHN�

de antenne uit. 
¾ Verplaats de radio dichter in de buurt van een raam. 

Slechte 
DAB-/ 

FM-radio-
ontvangst 

 

¾ Controleer a.u.b. of de antenne volledig is uitgetrokken 
voor de maximale signaalsterkte en verbeterde 
ontvangst. 

¾ Controleer of er geen andere elektrische apparatuur in 
de buurt van de radio is die interferentie veroorzaakt. 
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Geen 
geluid  

¾ Pas het volume aan met de Afstem-/Selectieknop. 
¾ Controleer of de voedingskabel is aangesloten op de 

achterzijde van de radio en controleer of het 
stopcontact werkzaam is. 
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