
    

 
 
 

Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die 
groot genoeg is om electrische schokken te 
veroorzaken. 
 
Dit symbool wijst de gebruiker op de 
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en 
onderhoudsinstructies voor het apparaat. 

 
 

 

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 

• 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 vibratie-vrije 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 uishoudelijk  

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. 
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke. 
• LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen 

Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type 
 
 
 
 
  

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: 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. 

WAARSCHUWING 
Risico voor een elektrische schok  

Niet openen! 
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LOCATIE VAN BEDIENINGEN 

 
 
1. AAN/UIT: Schakelt tussen “Aan”- en “Standby”-modus (geeft klok en datum weer). Annuleert 

slaapfunctie en het afgaan van het alarm. 
2. BRON: Schakelt tussen audiobronnen DAB en FM. 
3. MENU: Toont de menu’s van de huidige modus. 
4. ALARM: Opent alarmbeheer of annuleert het alarm (wanneer deze afgaat) en bladert in 

stand-by-modus door de aan/uit-instellingen van het alarm. 
5. SLAAP/SLUIMER: Selecteert, terwijl de radio afspeelt, de duur waarna de radio automatisch naar 

stand-by-modus schakelt. Activeert de sluimerfunctie wanneer het alarm afgaat. 
6. INFORMATIE: Bladert door de informatieschermen 
7. TERUG: Gaat terug naar het vorige scherm. 
8. ZENDERGEHEUGEN: Selecteert een opgeslagen zender. 
9. SCANNEN: Zoekt naar alle beschikbare zenders in DAB-modus. Zoekt naar de volgende 

beschikbare zender in FM-modus. 
10. VOLUME: Draai aan de knop om het volume te regelen. 
11. Speakers  
12. SELECTEREN: Draai in DAB-modus om een DAB-zender te selecteren. Draai in FM-modus om af 

te stemmen op een FM-frequentie. Draai in menu’s om door de opties te bladeren. 
Druk op de knop om een selectie te bevestigen. 

13. Scherm  
14. Beoordelingslabel  
15. Antenne  
16. Hoofdtelefoonaansluiting  
17. USB-JACK Voor het opladen van een extern apparaat 
18. DC-ingang: Aansluiting voor de voedingsadapter. 
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AAN DE SLAG 

Aansluiten op het elektriciteitsnet 

 
1. Zorg er voor gebruik voor dat de spanning vermeld op de voeding gelijk is aan uw lokale spanning. 
2. Sluit het snoer van de voedingsadapter aan op de “DC IN”-jack van de radio. 
3. Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op een stopcontact. 

De radio is aangedreven en in de stand-by-modus wanneer het beeldscherm is ingeschakeld. 
 
Aan- of uitzetten 
1. Druk in stand-by-modus op “ON/OFF” (1) om de radio aan te zetten. 
2. Druk op “ON/OFF” (1) wanneer de radio aanstaat om deze in stand-by-modus te zetten. De tijd en datum 

worden in stand-by-modus weergegeven op het scherm. 

 
Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact om de radio volledig van het elektriciteitsnet los te 
koppelen. 
 
De klok instellen 
De datum en tijd van de radio worden automatisch ingesteld zodra de radio zendsignalen ontvangt (en deze 
informatie beschikbaar is). U kunt de datum en tijd ook via het instellingenmenu instellen. Doe dit als volgt: 
 
1. Druk op “ON/OFF” (1) om de radio aan te zetten. 
2. Druk één keer op “MENU” (3). 
3. Draai aan “SELECT” (12) totdat u “System” op het scherm ziet en druk vervolgens op “SELECT” (12). 

 
4. Draai aan “SELECT” (12) totdat u “Time” op het scherm ziet en druk vervolgens op “SELECT” (12). 

 
5. Draai aan “SELECT” (12) totdat u “Set Time/Date” op het scherm ziet en druk vervolgens op “SELECT” (12). 

 
6. Draai aan “SELECT” (12) om de uren in te stellen en druk vervolgens op “SELECT” (12) om te bevestigen. 



 
 UR190 / Nederlands Gebruiksaanwijzing 

 

3 

7. Herhaal stap 6 voor het instellen van de minuten, de dag, de maand en het jaar. 

Voor meer datum- en tijdsinstellingen, zie hoofdstuk “Tijd”. 
 
De antenne gebruiken 

 

Het gebruiken van de antenne kan de signaalontvangst verbeteren. 
 
1. Trek de antenne naar boven. 
2. Schuif de antenne uit door aan het uiteinde te trekken. 
3. Indien nodig, stel de positie van de antenne bij voor het beste bereik. 

 
Het volume bedienen 
x Draai “VOLUME” (10) rechtsom om het volume te verhogen en linksom om het volume te verlagen. 

 
 

NAAR DAB-UITZENDINGEN LUISTEREN 

Selecteer DAB-modus 
1. Druk op “ON/OFF” (1) om de radio aan te zetten. 
2. Druk op “SOURCE” (2) om DAB-modus te selecteren. 

 

DAB-zenders scannen 
De radio voert automatisch een zenderscan uit wanneer u de radio voor het eerst gebruikt of wanneer de zenderlijst 
leeg is. U kunt ook een handmatige zenderscan uitvoeren. Doe dit als volgt: 
¾ Druk in DAB-modus op “SCAN” (9) om de automatische zenderscan te activeren. 

De radio slaat automatisch radiozenders op met voldoende signaalsterkte. 
Nadat de scan voltooid is, wordt automatisch de eerst opgeslagen zender uitgezonden. 

 

Op een DAB-zender afstemmen 
1. Draai in DAB-modus aan “SELECT” (12) om door de DAB-zenders in de zenderlijst te bladeren. 
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2. Druk op “SELECT” (12) om op de geselecteerde DAB-zender in te stemmen. 

Vooraf ingestelde zenders opslaan 
U kunt tot 10 vooraf ingestelde DAB-zenders opslaan. 
1. Stem af op een DAB-zender. 
2. Houd “PRESET” (8) ingedrukt tot “Preset Store” op het scherm verschijnt. 
3. Draai aan “SELECT” (12) om een vooraf ingesteld nummer te selecteren. 

 
4. Druk op “SELECT” (12) om te bevestigen. 

De DAB-zender wordt opgeslagen met het geselecteerde vooraf ingestelde nummer. 
Herhaal de stappen 1-4 om meer vooraf ingestelde zenders op te slaan. 

5. Druk, om af te stemmen op een vooraf ingestelde zender, één keer op “PRESET” (8) en draai vervolgens 
aan “SELECT” (12) om door de lijst vooraf ingestelde zenders te bladeren en druk vervolgens op “SELECT” 
(12) om de selectie te bevestigen. 

Herhaal de stappen 1-4 hierboven een bestaande DAB-zender toegewezen aan een vooraf ingesteld nummer te 
overschrijven. 

DAB-informatie weergeven 
Druk herhaaldelijk op “INFO” (6) om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar). 

¾ Dynamisch labelsegment (DLS) 
¾ Signaalsterkte 
¾ Programmatype (PTY) 
¾ Naam van het ensemble 
¾ Frequentie 
¾ Verhouding signaalstoring 
¾ Bitsnelheid codec 
¾ Tijd 
¾ Datum 

De DAB-menu's gebruiken 
1. Druk in DAB-modus op MENU om de DAB-menu’s te openen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. 

¾ “Full scan” 
¾ “Manual tune” 
¾ “DRC” 
¾ “Prune” 
¾ “System” 

Hieronder staan de details van elke optie beschreven. 

Volledige scan 
De volledige scan wordt gebruikt om een uitgebreide zoekopdracht naar DAB-zenders uit te voeren. 
x Druk op “SELECT” (12) om het scannen naar beschikbare DAB-zenders te starten. Nadat het scannen 

voltooid is, wordt automatisch de eerst gedetecteerde zender uitgezonden. 
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Handmatig afstemmen 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Manual tune” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om de frequentie handmatig af te stemmen en bevestig de geselecteerd 

frequentie door op “SELECT” (12) te drukken. 

Bereikregeling 
DRC: een gewenste correctie toevoegen of verwijderen voor de afwijkingen tussen radiozenders in het dynamische 
bereik. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “DRC” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. Het sterretje achter de optie geeft de 

huidige instelling aan. 
¾ “DRC off”: Geen compensatie toegepast. 
¾ “DRC low”: Gemiddelde compensatie toegepast. 
¾ “DRC high”: Maximale compensatie toegepast. 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Opschonen 
Deze functie verwijdert alle zenders die in de lijst staan, maar geen bereik hebben in uw omgeving. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Prune” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. 

¾ “No”: Ga terug naar het vorige menu. 
¾ “Yes”: Verwijder ongeldige zenders uit de zenderlijst. 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Systeem 
Zie hoofdstuk “Systeemmenu” voor meer informatie. 
 

NAAR FM-UITZENDINGEN LUISTEREN 

Selecteer FM-modus 
1. Druk op “ON/OFF” (1) om de radio aan te zetten. 
2. Druk op “SOURCE” (2) om FM-modus te selecteren. 

 

FM-zenders scannen 
¾ Druk in FM-modus op “SCAN” (9) of “SELECT” (12) om de automatische zoekopdracht voor de 

volgende beschikbare FM-zender te activeren. 

 
¾ Nadat er een FM-radiozender met sterk signaal is gevonden, stopt de zoekopdracht en wordt de FM-

radiozender uitgezonden. 
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De FM-frequentie afstemmen 
¾ Draai in FM-modus aan “SELECT” (12) om de frequentie naar onder of naar boven af te stemmen. 
¾ Druk, zodra u de frequentie heeft afgestemd, op “SCAN” of “SELECT” (12) om de automatische 

zoekopdracht voor de volgende beschikbare FM-zender in de geselecteerde afstemming naar boven of 
naar beneden te activeren. 

Vooraf ingestelde zenders opslaan 
U kunt tot 10 vooraf ingestelde FM-zenders opslaan. 
1. Op een FM-zender afstemmen. 
2. Houd “PRESET” (8) ingedrukt tot “Preset Store” op het scherm verschijnt. 
3. Draai aan “SELECT” (12) om een vooraf ingesteld nummer te selecteren. 
4. Druk op “SELECT” (12) om te bevestigen. 
5. De FM-zender wordt opgeslagen met het geselecteerde vooraf ingestelde nummer. 

Herhaal de stappen 1-4 om meer vooraf ingestelde zenders op te slaan. 
Druk, om af te stemmen op een vooraf ingestelde zender, één keer op “PRESET” (12) en draai vervolgens aan 
“SELECT” (12) om door de lijst vooraf ingestelde zenders te bladeren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om 
de selectie te bevestigen. 

RDS-informatie weergeven 
Radio Data System (RDS) is een service waarmee FM-zenders aanvullende informatie kunnen uitzenden. Wanneer 
u afstemt op een FM-radiozender dat RDS-signalen uitzendt, wordt de naam van de zender weergegeven. 
 
Druk herhaaldelijk op “INFO” (6) om door de volgende RDS-informatie te bladeren (indien beschikbaar). 

¾ Radiotekst 
¾ Programmatype (zoals NIEUWS, SPORT, POP M) 
¾ Programmaservice 
¾ Mono/Stereo 
¾ Tijd 
¾ Datum 

De FM-menu's gebruiken 
1. Druk in FM-modus op “MENU” (3) om de FM-menu’s te openen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. 

¾ Scan-instelling 
¾ Systeem 

Hieronder staan de details van elke optie beschreven. 

Scan-instelling 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Scan setting” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. 
¾ “Alleen zenders met sterk signaal”: Zoek alleen naar zenders met een sterk signaal. 
¾ “Alle zenders”: Zoek naar alle zenders ongeacht de signaalsterkte. 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Systeem 
Zie hoofdstuk “Systeemmenu” voor meer informatie. 
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DE ALARMEN GEBRUIKEN 

Alarmen instellen 
U kunt 2 alarminstellingen gebruiken met deze radio. 
 
Om het alarm in te stellen: 
1. Druk op “ON/OFF” (1) om de radio aan te zetten. Druk op “ALARM” (4) om tussen Alarm 1 en Alarm 2 te 

kiezen en druk vervolgens op “SELECT” (12) om de selectie te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om de alarmuren in te stellen en druk vervolgens op “SELECT” (12). 

 
3. Draai aan “SELECT” (12) om de alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op “SELECT” (12). 
4. Draai aan “SELECT” (12) om door de duuropties te bladeren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om de 

selectie te bevestigen. 

 
De duur bepaalt de tijd voordat de radio terugkeert in de stand-by-modus wanneer het alarm niet wordt 
uitgeschakeld. 
Duuropties: 15, 30, 45, 60, 90 en 120 minuten. 
5. Draai aan “SELECT” (12) om door de bronopties te bladeren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om de 

selectie te bevestigen. 

 
De bron bepaalt de geluidsbron van het alarm. 
Bronopties: “DAB”, “FM” en “Buzzer”. 
Als DAB of FM is geselecteerd, zult u ook worden gevraagd om de laatst afgespeelde zender of een van de vooraf 
ingestelde zenders (indien ingesteld) als het alarm te selecteren. 
6. Draai aan “SELECT” (12) om door de intervalopties te bladeren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om 

de selectie te bevestigen. 

 
Het interval bepaalt op welke dagen het alarm actief is. 
Intervalopties: Daily, Once, Weekends en Weekdays. 
Indien “Once” is geselecteerd, zult u ook worden gevraagd om een specifieke datum in te stellen. 
7. Draai aan “SELECT” (12) om het volumeniveau aan te passen en druk vervolgens op “SELECT” (12). 

 
Deze instelling bepaalt het geluidsvolume van het alarm. 
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8. Draai aan “SELECT” (12) om alarm aan of uit te selecteren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om de 
selectie te bevestigen. 

 
Wanneer de alarminstelling actief is, zal het bijbehorende alarmpictogram (  voor Alarm 1 en  voor Alarm 2) 
op het scherm worden weergegeven. 
Het alarm zal afgaan op de ingestelde tijd. Het volume zal geleidelijk toenemen totdat het ingestelde volumeniveau 
bereikt is. 
Het bijbehorende alarmpictogram zal eveneens knipperen op het scherm. 

De alarmen aan- of uitzetten in stand-by-modus 
1. Druk in stand-by-modus herhaaldelijk op “ALARM” om door de aan- en uitinstellingen van het alarm te bladeren. 

Zie de tabel hieronder voor meer informatie. 
ALARM indrukken ALARM 1 ALARM 2 

1× Uit Uit 
2× Aan Uit 
3× Uit Aan 
4× Aan Aan 

2. Druk op “SELECT” (12) om de instelling te bevestigen. 
Wanneer de alarminstelling actief is, zal het bijbehorende alarmpictogram (  voor Alarm 1 en  voor Alarm 2) 
op het scherm worden weergegeven. 

Een afgaand alarm uitschakelen 
Druk op “ON/OFF” (1) of “ALARM” (4) om de radio in stand-by-modus te zetten. 

Sluimer 
¾ Druk op “SLEEP/SNOOZE” (5) om het afgaande alarm tijdelijk uit te zetten. 
¾ Druk herhaaldelijk op “SLEEP/SNOOZE” (5) om de sluimertijd te wijzigen. 

 
¾ De sluimertijd kan geselecteerd worden op bais van de duur van het alarm (zie hoofdstuk “Alarmen 

instellen”). 
Duur van alarmen Te selecteren sluimertijden 

15 min 5, 10 min 
30 min 5, 10, 15 min 
45 min 5, 10, 15, 30 min 
60 min 5, 10, 15, 30 min 
90 min 5, 10, 15, 30 min 

120 min 5, 10, 15, 30 min 
Opmerking: Indien de overgebleven duur van de alarmen korter is dan 10 minuten, kan alleen een sluimertijd van  
5 minuten worden gekozen. Indien de overgebleven duur korter is dan 5 minuten, kan er geen sluimertijd worden 
ingesteld. 

¾ De radio gaat tijdens de sluimertijd terug in stand-by-modus. Het alarm zal weer afgaan wanneer de 
sluimertijd voorbij is. 

¾ Druk op “ON/OFF” (1) om de sluimertijd en het alarm te annuleren. 
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Slaap 
Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt. 
1. Druk wanneer de radio aan staat herhaaldelijk op “SLEEP/SNOOZE” (5) om een slaaptijd te selecteren 

(Opties: Uit, 15, 30, 45, 60 en 90 minuten). 

 
2. Druk op “SELECT” (12) om de selectie te bevestigen. 
Zodra een slaaptijd is ingesteld, zal het slaappictogram ( ) op het scherm worden weergegeven. De radio zal 
automatisch uitschakelen zodra een slaaptijd voorbij is. 
 

SYSTEEMMENU 

Om het systeemmenu te openen: 
1. Druk op “MENU” (3) in DAB- of FM-modus. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de opties te bladeren, totdat u “System” ziet. 

 
3. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “System” te bevestigen. 
4. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. 

¾ Equalizer 
¾ Tijd 
¾ Backlight (Achtergrondverlichting) 
¾ Inactive Standby (Inactieve stand-by) 
¾ Language (Taal) 
¾ Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen) 
¾ Software Version (Softwareversie) 

Hieronder staan de details van elke optie beschreven. 

Equalizer 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Equaliser” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande equalizeropties te bladeren. Het sterretje achter de optie 

geeft de huidige instelling aan. 
¾ Mijn EQ (zie hoofdstuk “Mijn EQ instellen”) 
¾ Normaal 
¾ Klassiek 
¾ Jazz 
¾ Pop 
¾ Rock 
¾ Spraak 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Mijn EQ instellen 
1. Draai, nadat “My EQ” is geselecteerd, aan “SELECT” (12) om tussen “Treble” en “Bass” te kiezen. Druk op 

“SELECT” (12) om de selectie te bevestigen. 
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2. Draai aan “SELECT” (12) om het niveau van de hoge tonen of de bas aan te passen en druk vervolgens op 
“SELECT” (12) om de instellingen te bevestigen. Het sterretje achter het niveau geeft de huidige instelling 
aan. 

Tijd 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Time” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. Het sterretje achter de optie geeft de 

huidige instelling aan. 
x TIJD/DATUMINSTELLING  
x Auto-update 
x 12/24-Uurs notatie 
x Datumnotatie instellen 

Hieronder staan de details van elke optie beschreven. 

TIJD/DATUMINSTELLING 
Zie hoofdstuk “De klok instellen”. 

Auto-update 
Deze instelling bepaalt hoe de radio de tijds- en datuminformatie update. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Auto-update” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. Het sterretje achter de optie geeft de 

huidige instelling aan. 
¾ Update van “Willekeurig”: Update de tijd en datum van een beschikbaar signaal. 
¾ Update van “DAB”: Update de tijd en datum van DAB-signalen. 
¾ Update van “FM”: Update de tijd en datum van FM-signalen. 
¾ “Geen update”: Tijd en datum niet updaten. 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

12/24-Uurs notatie 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Set 12/24 hour” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties voor tijdsnotatie te bladeren. Het sterretje achter 

de optie geeft de huidige instelling aan. 
¾ 12: Geef de tijd weer in 12-uurs notatie. 
¾ 24: Geef de tijd weer in 24-uurs notatie. 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Datumnotatie instellen 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Set date format” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties voor datumnotatie te bladeren. Het sterretje 

achter de optie geeft de huidige instelling aan. 
¾ dd-mm-jjjj 
¾ mm-dd-jjjj 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Backlight (Achtergrondverlichting) 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Backlight” te bevestigen. 
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2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande opties te bladeren. Het sterretje achter de optie geeft de 
huidige instelling aan. 
¾ Time-out 
¾ Aan-niveau 
¾ Dim-niveau 

Hieronder staan de details van elke optie beschreven. 

Time-out 
Deze instelling bepaalt de duur van de achtergrondverlichting voordat deze dimt. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Timeout” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande time-outopties te bladeren. Het sterretje achter de optie 

geeft de huidige instelling aan. 
¾ Aan (de achtergrondverlichting dimt niet) 
¾ 10 sec 
¾ 20 sec 
¾ 30 sec 
¾ 45 sec 
¾ 60 sec 
¾ 90 sec 
¾ 120 sec 
¾ 180 sec 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Aan-niveau 
Deze instelling bepaalt de helderheid wanneer de achtergrondverlichting is ingeschakeld. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “On level” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande helderheidsniveaus te bladeren. Het sterretje achter de 

optie geeft de huidige instelling aan. 
¾ Low (Laag) 
¾ Mid (Gemiddeld) 
¾ High (Hoog) 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Dim-niveau 
Deze instelling bepaalt de helderheid wanneer de achtergrondverlichting gedimd is. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Dim level” te bevestigen. 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande helderheidsniveaus te bladeren. Het sterretje achter de 

optie geeft de huidige instelling aan. 
¾ Low (Laag) 
¾ Mid (Gemiddeld) 
¾ High (Hoog) 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Inactive Standby (Inactieve stand-by) 
Deze instelling bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Inactive Standby” te bevestigen. 
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2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande tijdsopties te bladeren. Het sterretje achter de optie 
geeft de huidige instelling aan. 
¾ Uit 
¾ 2 uur 
¾ 4 uur 
¾ 5 uur 
¾ 6 hour 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Language (Taal) 
Deze instelling bepaalt de taal die gebruikt wordt in de menu's. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Language” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om door de onderstaande taalopties te bladeren. Het sterretje achter de optie 

geeft de huidige instelling aan. 
¾ Nederlands 
¾ Français (Frans) 
¾ Deutsch (Duits) 
¾ Italiano (Italiaans) 

3. Druk op “SELECT” (12) om de geselecteerde optie te bevestigen. 

Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen) 
Met deze instelling worden alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen gewist en vervangen door de 
oorspronkelijke standaardinstellingen. 
1. Druk op “SELECT” (12) om de selectie “Factory Reset” te bevestigen. 

 
2. Draai aan “SELECT” (12) om “Yes” te selecteren en druk vervolgens op “SELECT” (12) om het terugzetten 

in de fabrieksinstellingen te bevestigen. 
Opmerking: Alle zenders en instellingen zullen verloren gaan. 

Software Version (Softwareversie) 
Deze optie geeft de huidige softwareversie weer. 

 
 

HET EXTERNE APPARAAT OPLADEN 

Verbind een extern apparaat (zoals smartphone, mp3-speler) met behulp van een USB-kabel (niet meegeleverd) 
met de USB-poort aan de achterzijde van de radio om op te laden. De radio heeft geen toegang tot de inhoud van 
het verbonden externe apparaat. 

Zorg en onderhoud 
x Maak de radio schoon met een zachte, vochtige doek en laat alle onderdelen volledig drogen na het 

schoonmaken. 
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x Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met nylon haren, scherpe of metalen 
schoonmaakgereedschap, messen, harde schrapers en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken van de radio 
beschadigen. 

x Dompel de radio niet in water en laat geen water in de behuizing van de radio komen. 

Opslag 
x Haal de stekker van de voedingsadapter los en maak de radio schoon voordat u deze opbergt. 
x Bewaar de radio altijd op een droge en schone plaats. 
 

SPECIFICATIES 

Bereik van de tuner: FM: 87,50 - 108,00 MHz 
DAB: 174,928 - 239,200 MHz 

Aantal vooraf in te stellen radiozenders: 10 (FM), 10 (DAB) 
Voedingsadapter: Invoer: AC 100-240 V~, 50/60Hz 

Uitvoer: DC 5 V 1,5A 
 

IMPORTEUR 

Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0 
Gewerbestrasse 12 Fax: +49 9103 71 67 12 
D 90556 Cadolzburg E-mail: 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 

 


