
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 

 

 
 

 

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 
 
1 Volumeregeling 
2 Stand-by 
3 Scan /  
4 Stationsgeheugen 
5 Slaap 
6 Sluimer 
7 Enter 
8 Alarm 
9 Info 
10 Modus 
11 Afstemmen +/- 
12 USB-JACK 
13 Antenne 
14 Luidspreker 
15 Batterijvak (op de onderzijde) 
16 LCD-scherm 
17 Oortelefoonaansluiting 
18 AUX-ingang 
19 GELIJKSPANNINGSAANSLUITING 

 

STROOMVOORZIENING 
Waarschuwing: 
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleer a.u.b. of de lokale netvoeding compatibel is 
met het apparaat. De voedingskabel nooit aansluiten of loskoppelen met natte handen. 
Wanneer u van plan bent dit apparaat voor langere tijd niet te gebruiken, trek dan de stekker uit 
het stopcontact en verwijder de batterijen uit het batterijvak als deze zijn geïnstalleerd. 
 

HET APPARAAT GEBRUIKEN OP AC-VOEDING 
Steek de DC-stekker aan het uiteinde van de kabel in de DC-ingang op de achterzijde van het 
apparaat en sluit de AC-adapter aan op het stopcontact. 
 

NOODGEBRUIK OP BATTERIJEN 
Om uw apparaat te gebruiken op batterijvoeding, moet de AC-adapter zijn losgekoppeld van het 
apparaat. 
2SHQ�KHW�EDWWHULMYDN�HQ�LQVWDOOHHU���W\SH�³$$$´��/5����EDWWHULMHQ��QLHW�LQEHJUHSHQ��LQ�KHW�
batterijvak. Sluit het batterijvak weer. 
 

Het apparaat kan tot 24 uur volledig blijven functioneren wanneer de batterijen zijn geïnstalleerd 
en er een stroomuitval optreedt of wanneer de voedingskabel is losgekoppeld. 
 

Opmerking: Controleer uw batterijen regelmatig. Oude of ontladen batterijen dienen te worden 
vervangen. Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt of uitsluitend op AC-voeding 
wordt gebruikt, haal de batterijen dan uit het batterijvak om lekkage te voorkomen. 
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ALGEMENE BEDIENING 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³67$1'%<´�RP�KHW�DSSDUDDW�LQ�RI�XLW�WH�VFKDNHOHQ� 
 

Druk RS�³92/���-´�RP�KHW�YROXPH�WH�YHUODJHQ�RI�YHUKRJHQ� 
 

DAB-MODUS 
Trek de uitschuifbare antenne volledig uit voor een optimale ontvangst. Als u de DAB-modus 
voor het eerst start, dan zal het apparaat automatisch naar stations beginnen te zoeken die 
kunnen worden ontvangen. 
 

'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�'$%-radiomodus te selecteren. 
Automatisch zoeken 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³6&$1´�HQ�³$XWRWXQH�)XOO�6FDQ´�]DO�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQHQ��+HW�DDQWDO�
gevonden DAB-stations zal rechtsboven in de hoek worden weergegeven en het apparaat zal 
KHW�HHUVWH�VWDWLRQ�DXWRPDWLVFK�EHJLQQHQ�DI�WH�VSHOHQ��'UXN�RS�³781(� / ´�RP�KHt volgende 
of vorige station te selecteren. 

 

Handmatig zoeken 
1. Houd in de DAB-PRGXV�GH�WRHWV�³(17(5´�LQJHGUXNW�RP�GH�KDQGPDWLJH�DIVWHPIXQFWLH�WH�

VHOHFWHUHQ��'UXN�RS�³781(� / ´�RP�GH�'$%-kanalen handmatig af te stemmen. 
2. 'UXN�QD�GH�LQVWHOOLQJ�RS�³(17(5´�RP�WH bevestigen. 
3. .HHU�WHUXJ�QDDU�KHW�KRRIGPHQX�YDQ�GH�KDQGPDWLJH�DIVWHPIXQFWLH��³0$1´�]DO�UHFKWVERYHQ�

LQ�GH�KRHN�ZRUGHQ�ZHHUJHJHYHQ��'UXN�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´��³'$%´�]DO�
rechtsboven in de hoek worden weergegeven. 

4. U kunt vervolgens de acties vanaf stap 1 herhalen om meerdere kanalen handmatig af te 
stemmen. 

 

DAB-voorkeuzestations opslaan 
1. Selecteer het gewenste DAB-radiostation. 
2. +RXG�GH�WRHWV�³35(6(7´�LQJHGUXNW��³3UHVHW�(PSW\��´�]DO�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQHQ�WHUZLMO�

³�´�RS�GH�GLVSOD\�NQLSSHUW� 
3. 'UXN�RS�³781(� / ´�RP�KHW�JHZHQVWH�VWDWLRQVQXPPHU�WH�VHOHFWHUHQ���-10). Druk 

YHUYROJHQV�RS�GH�WRHWV�³(17(5´�RP�KHW�VWDWLRQ�RS�WH�VODDQ� 
4. Herhaal dezelfde procedures totdat alle gewenste radiostations zijn opgeslagen. 

 

De opgeslagen radiostations herroepen 
1. DUXN�RS�GH�WRHWV�³35(6(7´�HQ�YHUYROJHQV�RS�GH�WRHWV�³781(� / ´�RP�KHW�JHZHQVWH�

radiostation te selecteren. 
2. 'UXN�YHUYROJHQV�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�GH�WRHWV�³(17(5´� 

 

Informatieweergave 
Het apparaat verstrekt DAB-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden 
ZHHUJHJHYHQ��'UXN�RS�GH�WRHWV�³,1)2´�RP�GH�EHVFKLNEDUH�W\SHV�WH�]LHQ� 
¾ Ensemble Frequentie ¾ Signaalsterkte 
¾ Audio bitrate ¾ Tijd/Datum 
¾ Naam van het ensemble ¾ DLS (Dynamisch labelsegment) 
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FM-MODUS 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�)0-radiomodus te selecteren. 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³6&$1´�RP�GH�VFDQ�WH�VWDUWHQ��:DQQHHU�HU�HHQ�UDGLRVWDWLRQ�LV�

gevonden, dan zal de frequentieweergave op de display stoppen en wordt het afspelen 
automatisch gestart. 
'UXN�LQ�KHW�JHYDO�YDQ�HHQ�VOHFKWH�RQWYDQJVW�RS�GH�WRHWV�³781( / ´�RP�ILMQHU�DI�WH�
stemmen. 

 
Wisselen tussen stereo en mono 
Druk in de FM-UDGLRPRGXV�RS�GH�WRHWV�³(17(5´�RP�GH�DXGLRPRGXV�³$XWR´�RI�³0RQR´�WH�
selecteren. 
 

Stations als voorkeuze opslaan verloopt hetzelfde als in de DAB-modus! 
 

Informatieweergave 
Het apparaat verstrekt FM-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden 
ZHHUJHJHYHQ��'UXN�RS�GH�WRHWV�³,1)2´�RP�GH�EHVFKLNEDUH�W\SHV�WH�]LHQ� 
¾ PTY (programmatype) ¾ Stationsfrequentie 
¾ Signaalsterkte ¾ Audiomodus 
¾ Datum en tijd  ¾ Radiotekst 

 

USB-MODUS 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�86%-modus te selecteren. USB zal op de display 

worden weergegeven. 
2. Steek een USB-drive in de USB-poort bovenop het apparaat. 
3. De muziek zal automatisch worden afgespeeld. 
4. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³6&$1´�RP�KHW�DIVSHOHQ�WH�VWDUWHQ�RI onderbroken. 
5. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³781(� / ´�RP�GH�YRULJH�RI�YROJHQGH�WUDFN�WH�VHOHFWHUHQ� 
6. Druk op de PRESET-toets om Herhalen van één nummer / Alle nummers herhalen / 

Willekeurig afspelen te selecteren. 
 

AUX-IN-MODUS 
1. Sluit een externe audiobron aan op de AUX-ingang op de achterzijde van het apparaat. 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�$8;-modus te selecteren. 
3. Start het afspelen op uw externe audiobron. Gebruik de bedieningen op uw externe 

apparaat. 
 

ALARM 
Alarm 1 instellen 

1. Stel het apparaat in op de modus Stand-E\�HQ�GUXN�RS�GH�WRHWV�³$/$50´�WRWGDW�KHW�PHQX�
Alarm 1 op de display wordt weergegeven. 

2. 8,7�RI�$$1�]DO�NQLSSHUHQ�RP�DDQ�WH�JHYHQ�GDW�X�GLW�NXQW�YHUDQGHUHQ��'UXN�RS�³781(� / ´�
RP�$$1�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´� 

3. 'H�XXUZHHUJDYH�]DO�QX�NQLSSHUHQ��'UXN�RS�GH�WRHWV�³781(� / ´�RP�GH�XUHQ�YDQ�GH�
DODUPWLMG�LQ�WH�VWHOOHQ��'UXN�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´� 

4. 8�NXQW�QX�GH�PLQXWHQ�LQVWHOOHQ��'UXN�QRJPDDOV�RS�³781(� / ´�RP�GH�PLQXWHQ�LQ�WH�
VWHOOHQ�HQ�GUXN�QRJ�HHQ�NHHU�RS�³(17(5´ om te bevestigen. 

5. Selecteer het alarmgeluid (Pieptoon 1, Pieptoon 2, DAB, FM of USB) met de toetsen  
³781(� / ´��'UXN�YHUYROJHQV�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�GH�WRHWV�³(17(5´��'H�LQVWHOOLQJHQ�]LMQ�
nu opgeslagen. 
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Alarm 2 instellen 
1. Stel het apparaat in op de modus Stand-E\�HQ�GUXN�RS�GH�WRHWV�³$/$50´�WRWGDW�KHW�PHQX�

Alarm 2 op de display wordt weergegeven. 
2. De overige instellingen zijn hetzelfde als die voor ALARM 1. 

 

Het alarm uitschakelen 
:DQQHHU�KHW�DODUP�NOLQNW��GUXN�GDQ�RS�GH�WRHWV�³$/$50´�RI�³67$1'%<´�RP�KHW�alarmgeluid te 
stoppen. Het alarm zal worden gestopt en de volgende dag weer klinken. Als u niet op een toets 
drukt, dan zal het alarmgeluid na 59 minuten automatisch stoppen. 
 

Het alarm volledig uitschakelen 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³$/$50´�WRWGDW�KHW�PHQX�$ODUP�1 of Alarm 2 verschijnt. 
2. Druk op de toets ³781(� / ´�RP�KHW�JHZHQVWH�DODUP�RS�8,7�LQ�WH�VWHOOHQ�HQ�GUXN�WHU�

EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´� 
 

Sluimer 
:DQQHHU�KHW�DODUP�NOLQNW��GDQ�NXQW�X�RS�GH�WRHWV�³6122=(´�GUXNNHQ�RP�KHW�DODUPJHOXLG�
tijdelijk te stoppen. Het alarmgeluid zal na 9 minuten weer klinken. 
 

SLAAPFUNCTIE 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³6/((3´�RP�GH�VODDSWLPHU�LQ�WH�VWHOOHQ��8�NXQW�XLW�GH�YROJHQGH�LQVWHOOLQJHQ�
kiezen: 
UIT ± 15 ± 30 ± 45 ± 60 ± 90 minuten. 
 

DE HELDERHEID VAN DE DISPLAY AANPASSEN 
1. Schakel het apparaat in op de modus Stand-by. 
2. +RXG�GH�WRHWV�³35(6(7´�LQJHGUXNW��³$&7,9(�%$&./,*+7´�]DO�RS�GH�GLVSOD\�ZRUGHQ�

weergegeven.  
3. 6WHO�GH�JHZHQVWH�KHOGHUKHLG�LQ�PHW�GH�WRHWV�³781(� / ´� 
4. 'H�GLVSOD\�YHUDQGHUW�QD���VHFRQGHQ�LQ�³67$1'%<�%$&./,*+7´��6WHO�RRN�KLHU�GH�

JHZHQVWH�KHOGHUKHLG�LQ�PHW�GH�WRHWV�³781(� / ´� 
 

KLOKINSTELLING 
1. Schakel het apparaat in op de modus Stand-by. 
2. +RXG�GH�WRHWV�³$/$50´�LQJHGUXNW�WRWGDW�³6(7�&/2&.´�HQ�GH�GDWXP�RS�GH�Gisplay 

worden weergegeven. 
3. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³781(� / ´�RP�GH�GDWXP�HQ�WLMG�LQ�WH�VWHOOHQ�HQ�GUXN�XLWHLQGHOLMN�WHU�

EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´� 
 

HOOFDTELEFOON 
1. Sluit de 3,5mm stekker van uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang op de 

achterzijde van het apparaat. 
2. Schakel het apparaat in en de muziek zal via uw hoofdtelefoon worden afgespeeld. Het 

geluid via de luidspreker zal in dit geval worden gedempt.  
OPMERKING: Als een hoofdtelefoon is aangesloten, dan zal het alarmgeluid ook via de 
hoofdtelefoon klinken! 
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TERUGZETTEN IN FABRIEKSINSTELLINGEN 
+RXG�GH�WRHWV�³02'(´�LQ�GH�'$%-PRGXV�LQJHGUXNW�WRWGDW�³3UHVV�(17(5�.H\�WR�5HVHW´�RS�GH�
GLVSOD\�YHUVFKLMQW��'UXN�RS�GH�WRHWV�³(17(5´�RP�KHW�DSSDUDDW�WH�UHVHWWHQ� 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Voedingsspanning : Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter 
Voedingsingang : 100-240V - 50/60Hz 0,3A 
Stroomuitgang : 5V  1A  
Batterijvoeding : 4 x DC 1,5V type AAA batterijen (niet inbegrepen) 
DAB+ bereik : 174,928 ± 239,200MHz 
FM-bereik : 87,5 ± 108MHz 
Zendergeheugens : 10 DAB+, 10 FM 

 

IMPORTEUR 
 

Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0 

 

Gewerbestrasse 12 Fax: +49 9103 71 67 12 
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com 
Duitsland 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 
 


