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De Bluetooth® markering en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom 
zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN 
ELECTRONICS INC. is onder licentie.
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    Bedieningselementen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

15

14

16

18

17

19

20

Volume up/down
Bluetooth pair/Preset
Menu/Info
Tuning down/Rewind 
Tuning up/Fast-forward 
Select/Play/Pause
Source 
Telescopische antennel
Bluetooth-indicator
LCD-display
Batterij-indicator
Luidspreker
Hoofdtelefoonuitgang
Aux-ingang
Stroomingang
USB-oplaadpoort
Power
Toetsvergrendeling
NFC-tag
Aansluiting voor updaten software 

   Openen van de omslag

De is bedoeld om de luidspreker te beschermen 
tegen beschadiging en kan ook dienen als een 
standaard voor de luidspreker. Draai de omslag 
naar de achterkant van de luidspreker en bevestig 
de magneten van de omslag aan de achterzijde, 
zoals aangegeven in bovenstaande figuur. 

   Opladen door middel van de netadapter

Dit apparaat werkt op een ingebouwde Li-ion batterij die kan worden opgeladen door 
middel van de netadapter. De gebruikte adapter moet 12 V gelijkspanning met stroom 
van 1.5 A kunnen leveren. De aansluiting van de + pool moet aan de midden aansluiting 
gemonteerd zijn. Voor het eerste gebruik dient u de luidspreker batterij volledig op te 
laden.
Steek de adapter in de stroomaansluiting op de linkerkant van de radio. Steek de 
adapter daarna in een normaal stopcontact, de radio begint de ingebouwde batterij op 
te laden. Houd er rekening mee dat de batterij alleen wordt opgeladen als de radio is 
uitgeschakeld. De oplaadtijd bedraagt ca. 4,5 uur. De oplaadindicator van de batterij 
op het voorpaneel wordt groen als de batterij wordt opgeladen. Als de batterijindicator 
uitschakelt geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen. De indicator knippert groen 
als er een probleem is met het opladen van de batterij. 
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Eenmaal volledig opgeladen batterij kan de luidspreker maximaal 16 uur, afhankelijk van 
het volume, gebruikt worden. Verminderd vermogen, vervorming, stotterend geluid of 
een batterij-laag indicator zijn allemaal tekenen dat de batterij moet worden opgeladen. 
Na he opladen dient de netadapter uit het stopcontact verwijderd te worden.
BELANGRIJK:
De lichtnetadapter wordt gebruikt om de radio te verbinden met het lichtnet. Tijdens 
normaal gebruik dient de lichtnetadapter van de radio in het stopcontact te blijven zitten. 
Om de radio volledig uit te schakelen, dient de stekker uit het stopcontact gehaald te 
worden.

   De radio inschakelen

Zorg er voordat u de radio inschakelt voor dat u de toetsvergrendeling in de stand uit 
(omlaag) zet.
Er zijn twee manieren om de radio in te schakelen.
●  U kunt op Power drukken om de radio in te schakelen.
●  Daarnaast kan de radio ook worden ingeschakeld met NFC: Schakel de NFC-functie 

op uw NFC-apparaat in > Houd uw NFC-apparaat voor 2 seconden rechtstreeks 
tegen de NFC-tag op de TunPad. Uw radio is nu ingeschakeld. 

Opmerking: Sommige apparaten vragen de gebruiker om toestemming.

   Batterij-indicator

U kunt het batterijniveau van de batterij controleren door op Power te drukken om de 
radio in te schakelen. De batterijindicator die wordt getoond aan de rechterbovenkant 
van het voorpaneel geeft het huidige batterijniveau aan.
(       3 blokjes) Batterij is volledig opgeladen (meer dan 75% batterijcapaciteit)
(       2 blokjes) Batterij is deels opgeladen (50 -75% batterijcapaciteit)
(       1 blokje) Batterij is deels opgeladen (25 -50% batterijcapaciteit)
(     geen blokjes) Batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen(minder dan 25% 
batterijcapaciteit) 
Opmerking: De levensduur van de ingebouwde batterij is het langst als deze na 
elk gebruik opnieuw wordt opgeladen, zelfs wanneer de batterij slechts gedeeltelijk 
is ontladen. De levensduur van de batterij neemt af als de batterij van het product 
gedurende een lange periode leeg is.
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   De DAB-modus de eerste keer gebruiken-DAB

1.  Strek de antenne volledig naar boven uit.
2.  Druk op Power om de radio in te schakelen. Als de radio al eerder is gebruikt, dan zal 

de laatst gebruikte modus geselecteerd zijn.
3.  Druk op Source om de DAB-modus te selecteren. Het display toont een paar 

seconden de melding “DAB”.
4.  Als de radio voor het eerst wordt gebruikt, dan is het mogelijk dat er een snelle 

scan op de Band III DAB-kanalen wordt uitgevoerd. Het display toont de tekst 
‘Scanning’ (Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte zender worden 
geselecteerd.)Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er 
nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de 
lijst die is opgeslagen in de radio. Het afgebeelde balkje geeft de voortgang van de 
scan aan.

5.  Als het scannen is voltooid, zal de radio de gevonden zenders tonen (in alfanumerieke 
volgorde 0....9...A...Z), tenzij er eerder is afgestemd op een DAB-zender. Druk op 
Tuning up/down om door de lijst met beschikbare DAB-zenders te bladeren. Druk op 
Select om af te stemmen op de geselecteerde zender. Het display toont mogelijk de 
melding 'Connecting...' terwijl de radio afstemt op de zender. Als er een DAB-zender 
wordt gevonden, dan zal het display de naam van de zender tonen op de bovenste 
regel van de tekstweergave en uitzendinformatie op de onderste regel. Gebruik de 
Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.

6.  Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, zal de tekst ‘No DAB Station” op het 
display verschijnen en de radio keert terug naar het DAB-menu. Als er geen zenders 
worden gevonden dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen, naar een plaats 
met betere ontvangst.

 
   Een zender selecteren-DAB

1.  Het display toont tijdens het afspelen van een DAB-zender normaal gesproken de 
naam van de huidige zender en andere gerelateerde informatie.

2.  Druk op Tuning up/down om de zenderlijst te openen en door de beschikbare zenders 
te bladeren.

3.  Druk op Select om de gewenste zender te selecteren. Het display toont mogelijk de 
melding 'Connecting...' terwijl de radio afstemt op de zender..

4.  Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
Opmerking: Als de tekst 'Service Not Available' wordt getoond op het display, dan kan 
het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst.
Een vraagteken voor een zendernaam geeft alleen aan dat de zender recentelijk niet is 
gedetecteerd door de radio. De zender kan nog steeds beschikbaar zijn.

   Secundaire diensten-DAB

1.  Bepaalde radiozenders hebben mogelijk één of meer secundaire diensten. Als een 
radiozender is verbonden met een secundaire dienst, dan zal het display “>>”tonen 
naast de zendernaam in de zenderlijst. De secundaire dienst zal dan direct na de 
primaire dienst verschijnen, als u op Tuning up/down drukt.

2.  Druk op Select om de zender te selecteren. De meeste secundaire diensten zenden 
niet continu uit en als de geselecteerde dienst niet beschikbaar is, zal de radio 
opnieuw afstemmen op de bijbehorende primaire dienst.
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   Weergavemodi

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-modus:- 
1. Druk op Info om te bladeren door de verschillende opties.
   a. Tekst Toont tekstberichten zoals de artiest of tracknaam, 

telefoonnummer, verkeersinformatie, etc.
   b. Programmatype Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, 

zoals pop, klassiek, nieuws, etc.
   c. Multiplexnaam/
       Frequentie  

Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe 
d e  h u i d i g e  z e n d e r  b e h o o r t  a l s m e d e  d e 
uitzendfrequentie.

   d. Tijd&Datum Toont de huidige tijd & datum.
   e. Frequentie&kanaal Toont de frequentie en het kanaalnummer voor de 

DAB-zender waarop is afgestemd.
   f . Bitrate en audiotype Toont de digitale bitrate en de informatie over de 

audiocodering voor de huidige zender.

   g. Signaalfout/-sterkte Toont signaalsterkte voor het huidige station De 
balk voor signaalsterkte kan worden gebruikt bij 
het positioneren van de radio of de antenne. Voor 
goede ontvangst moet de balk bestaan uit 3 of meer 
blokjes.

 

   Nieuwe zenders zoeken-DAB

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe DAB-zenders beschikbaar komen. Het is ook mogelijk 
dat u bent verhuisd naar een ander deel van het land. In dit geval is het mogelijk dat u 
de radio moet laten scannen naar nieuwe zenders.
1.  Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.
2.  Druk op Tuning up/down tot ‘Full scan’ wordt getoond op het display.
3.  Druk op Select om de scan te starten. Het display toont nu de melding 'Scanning' en 

uw radio voert een scan uit op de DAB Band III-frequenties. Tijdens het scanproces 
zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en 
de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het 
afgebeelde balkje geeft de voortgang van de scan aan.
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   Handmatig afstemmen-DAB

Met handmatig afstemmen kunt u de radio laten afstemmen op een specifieke DAB-
frequentie op Band III. Alle zenders die worden gevonden worden toegevoegd aan de 
zenderlijst. Deze functie kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om de antenne goed te 
positioneren of de ontvangst te optimaliseren voor een bepaalde zender of frequentie.
1.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu op het display verschijnt.
2.  Druk op Tuning up/down tot het display 'Manual tune' toont. Druk daarna op Select 

om de handmatige afstemmodus te openen.
3.  Druk op Tuning up/down om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. Druk daarna 

op om uw keuze te bevestigen. Het open blokje in de grafische weergave van de 
signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-
ontvangst. De signaalblokjes nemen toe en af en geven de signaalsterkte aan terwijl 
u de positie van de antenne of radio aanpast. Alle nieuwe zenders die gevonden 
worden op de DAB-multiplex worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de 
radio.

   Dynamic Range Control (DRC)-DAB

De DRC-functie kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio 
wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.
Er zijn drie compressieniveaus:
DRC Off Geen compressie toegepast.
DRC High Maximale compressie toegepast.
DRC Low Middelmatige compressie toegepast.
1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Druk op Source tot de DAB-band is geselecteerd.
3.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu op het display verschijnt.
4.  Druk herhaaldelijk op Tuning up/down tot 'DRC ' op het display verschijnt. Druk op 

Select om de instelling te openen. Het display toont de huidige DRC-waarde die is 
aangegeven met een asterisk.

5.  Druk op Tuning up/down om de gewenste DRC-instelling te selecteren.
6.  Druk op Select om de instelling te bevestigen. Na een paar seconden toont het 

display weer de normale radioweergave.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen kunnen gebruik maken van de DRC-functie. Als de 
uitzending geen ondersteuning biedt voor DRC, dan heeft het instellen van DRC op de 
radio geen effect.
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   Niet-beschikbare zenders verwijderen-DAB

Sommige DAB-diensten kunnen in de loop der tijd stoppen met uitzenden of van locatie 
veranderen waardoor u deze niet meer kunt ontvangen. U kunt DAB-zenders die niet 
meer ontvangen kunnen worden verwijderen uit de zenderlijst door gebruik te maken 
van de functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders.
Zenders die niet gevonden kunnen worden of die voor lange tijd niet zijn ontvangen 
worden in de zenderlijst aangegeven met een vraagteken.
1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Druk op Source tot de DAB-modus is geselecteerd.
3.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu op het display verschijnt.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'Prune' op het display verschijnt. Druk op Select om de 

instelling te openen.
5.  Druk op Tuning up/down om 'Yes' te selecteren en druk daarna op de Select om de 

zenderlijst op te schonen en niet-beschikbare zenders te verwijderen.
6.  Als u niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer in stap 5 dan 'No' en 

druk daarna op Select. Het display keert terug naar de vorige weergave.
Opmerking:
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan moet u ook een scan naar 
nieuwe zenders uitvoeren (zie de paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken' hierboven).

   Uw radio bedienen-FM auto-tune

1.  Strek de antenne volledig uit.
2.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
3.  Druk op Source tot de FM-band is geselecteerd.
4.  Houd Tuning up/down ingedrukt om automatisch af te stemmen op zenders. Uw 

radio scant vanaf de huidig weergegeven frequentie naar hogere frequenties en stopt 
automatisch een paar seconden wanneer er een zender met voldoende sterkte wordt 
ontvangen. De radio gaat daarna verder met het zoeken naar de volgende zender.

5.  Na een paar seconden zal de weergave worden bijgewerkt. Het display toont de 
frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-
gegevens aanwezig zijn, dan kan de radio de zendernaam tonen.

6.  Om andere zenders te zoeken kunt u, net zoals eerder, op Tuning up/down drukken. 
Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het 
andere uiteinde van de golfband.

7.  Stel het volume in naar wens.
8.  U kunt de radio uitschakelen door op Power te drukken.
Opmerking:
Als FM-ontvangst slecht is, probeer de antenne dan te herpositioneren. 



NL

69

   Handmatig afstemmen-FM

1.  Strek de antenne uit.
2.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
3.  Druk op Source tot de FM-band is geselecteerd.
4.  Druk op Tuning up/down om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert 

met stappen van 50kHz. Als de radio is afgestemd op een zender met voldoende 
signaalsterkte en er RDS-informatie beschikbaar is, dan is het mogelijk dat de 
zendernaam op het display wordt getoond.

5.  Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het 
andere uiteinde van de golfband.

6.  Stel het volume in naar wens.
 

   Weergave-opties-FM

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de FM-modus:-
Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarbij onhoorbare digitale informatie 
wordt verzonden in aanvulling op het normale FM-radiosignaal. RDS biedt verschillende 
handige functies. De volgende functies zijn beschikbaar op uw radio. 
1. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.
   a. Scrollende tekst Toont scrollende tekstberichten zoals artiest/tracknaam,

telefoonnummer, etc.
   b. Programmatype Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. pop, 

klassiek, nieuws, etc.
   c. Multiplexnaam Toont de naam van de FM-multiplex waartoe de huidige 

zender behoort.
   d. Audiotype Toont het audiotype van de FM-zender waarop is 

afgestemd.
   e. Tijd Toont de huidige tijd.
   f . Datum Toont de huidige datum.
Opmerking:
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio geen zendernaam, 
scrollende tekst en informatie over het programmatype tonen.
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   Instellen scangevoeligheid-FM

Uw radio beschikt over een optie voor het zoeken naar lokale/verre zenders met 
de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op lokaal scannen, kunnen 
zwakkere signalen van zenders die verder weg zijn worden genegeerd door de radio, 
waardoor sterke signalen eenvoudiger gevonden kunnen worden.
1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Druk, indien nodig, op Source tot de FM-band is geselecteerd.
3.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op het display.
4.  Druk op Tuning up/down tot ‘Scan setting” wordt getoond op het display. Druk op 

Select om de instelmodus voor de scangevoeligheid te openen. De huidige instelling 
wordt aangeven met een asterisk.

5.  Druk op Tuning up/down om te schakelen tussen de opties 'Local' (alleen zenders 
met een sterk signaal) en 'Distant' (alle zenders) op de onderste regel van het display. 
Door de optie in te stellen op ‘Distant’ kan de radio ook zwakkere signalen vinden 
tijdens het scannen. 

6.  Druk ter bevestiging van uw keuze op Select. De instelling wordt opgeslagen in het 
geheugen van de radio en blijft van kracht tenzij de optie wordt veranderd of er een 
systeemreset wordt uitgevoerd.

 
   Instellen stereo/mono-FM

Uw radio speelt stereo-uitzendingen in stereo af zolang het ontvangen signaal 
voldoende sterk is. Echter, hoe zwakker het stereosignaal, hoe slechter het 
audiosignaal. Het kan in dit geval verstandig zijn om de radio te forceren de zender in 
mono af te spelen om de ruis te verminderen.
1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
3.  Druk op Tuning up/ down tot ‘Audio setting” wordt getoond op het display. Druk op 

Select om de instelmodus te openen. De huidige instelling wordt aangegeven met 
een asterisk.

4.  Druk op Tuning up/ down om te schakelen tussen “Stereo allowed” en “Forced mono”. 
Druk daarna op Select om uw keuze te bevestigen. 

   Voorkeurszenders instellen-DAB en FM

U kunt uw favoriete DAB-en FM-zenders opslaan als voorkeurszender. De radio beschikt 
in totaal over 10 voorkeurszenders, 10 voor DAB en 10 voor FM. Voorkeurszenders 
worden door uw radio onthouden in het geval van een stroomstoring.
De procedure voor het instellen van voorkeurszenders is hetzelfde in de FM- en DAB-
modus en is hieronder beschreven.
1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Druk op Source om de DAB-of FM-band te selecteren.
3.  Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
4.  Houd Preset ingedrukt tot “Preset Store” wordt getoond op het display.
5.  Druk op Tuning up/down om het nummer van de gewenste voorkeurszender te 

selecteren. Druk daarna op Select om de zender op te slaan onder het gekozen 
voorkeurszendernummer, de melding dat de voorkeurszender is opgeslagen, 
bijvoorbeeld “Preset 2 stored ”, wordt getoond op het display.
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   Een voorkeurszender oproepen-DAB en FM

1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Selecteer de gewenste golfband door op Source te drukken.
3.  Druk op Preset om het menu voor voorkeurszenders te openen.
4.  Druk op Tuning up/down om de voorkeurszender waarop u wilt afstemmen te 

selecteren. Druk daarna op Select om af te stemmen op de voorkeurszender.
Opmerking:
Het display toont 'Preset Empty' als er geen zender is opgeslagen onder het gekozen 
voorkeurszendernummer.
 
   Luisteren naar Bluetooth-muziek

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw TunPad (DPR-202BT) zodat u 
automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen/steamen via uw 
radio. Koppelen creëert een ‘band’ waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.
Voor het eerst koppelen en muziek afspelen met uw Bluetooth-apparaat 
1.  Zorg er voordat u de radio inschakelt voor dat de toetsvergrendeling is uitgeschakeld 

(omlaag).
2.  Druk op Source tot de Bluetooth-indicator (      ) blauw knippert. De indicator geeft 

aan dat de radio gevonden kan worden.
3.  Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding om verbinding te maken 

met de radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de 
naam ‘TunPad.’ Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth 
versie 2.1 of ouder) moet u mogelijk het wachtwoord “0000” invoeren

4.  Zodra de apparaten zijn verbonden, zal het Bluetooth-icoontje blauw blijven branden. 
U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume 
kan op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio worden ingesteld.

5.  Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het 
afspelen te starten/pauzeren en de gewenste track te selecteren.

Attentie:
1)  Indien twee Bluetooth® apparaten tegelijk proberen te koppelen met uw luidspreker, 

zal de luidspreker op beide apparaten zichtbaar zijn. Echter zodra er met één 
apparaat verbinding gemaakt is, zal de luidspreker niet meer getoond worden in de 
lijst van beschikbare apparaten op het andere apparaat.

2)  Indien u uw apparaat te ver van de luidspreker verwijderd kan de verbinding tijdelijk 
onderbroken worden. Uw luidspreker zal automatisch weer verbinden als uw 
apparaat weer binnen het bereik van de luidspreker komt. Op het moment dat dat de 
verbinding verbroken is tussen de luidspreker en uw Bluetooth® apparaat zal er geen 
ander Bluetooth® apparaat kunnen koppelen met uw luidspreker. 

3)  In het geval dat “ TunPad” wordt getoond in de lijst van uw Bluetooth® apparaat, 
maar het lukt niet om te verbinden, verwijder dan deze vermelding en hernieuw de 
koppeling vanaf het begin van het koppelingsproces.

4)  Het effectieve bereik van de Bluetooth® verbinding tussen de luidspreker en het 
gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 feet). Dit kan verminderd worden door 
tussenliggende obstakels, zoals muren.

5)  Bluetooth® en NFC verbindingen prestaties kunnen variëren afhankelijk van de 
verbonden apparaten. Raadpleeg de Bluetooth® mogelijkheden van uw apparaat 
voordat u deze aansluit op uw luidspreker. Voor sommige verbonden Bluetooth® 
apparaten kan het zijn dat niet alle functies ondersteund worden.
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Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus
Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan 
kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het 
verbonden Bluetooth-apparaat.
1.  Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van 

de Volumeregeling op uw radio of op uw Bluetooth-apparaat.
2.  Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/

pauzeren en naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook 
bedienen met de knoppen Play/Pause       , Volgende track       , Vorige track       op 
de radio. 

Opmerking:
1)  Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle 

bedieningselementen.  
2)  Sommige apparaten kunnen het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk 

uitschakelen wanneer er oproepen, sms-berichten of emails worden ontvangen 
of voor andere redenen die niets met het streamen van audio te maken hebben. 
Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-apparaat en duidt niet op een 
probleem met uw radio.

Het geheugen van de radio en opnieuw verbinding maken met een apparaat
TunPad kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met 
meer dan 8 apparaten is gekoppeld, dan zal het apparaat waarmee het langst niet is 
gekoppeld worden gewist uit het geheugen.
De radio onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt 
en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst 
verbinding is gemaakt. Als het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt niet 
beschikbaar is, dan kan de radio weer gevonden worden met Bluetooth.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Houd Bluetooth pair voor 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-
apparaat te verbreken. De Bluetooth-indicator knippert blauw om aan te geven dat de 
radio weer gevonden kan worden en klaar is om te koppelen.
 
Koppelen en afspelen via NFC
Uw radio is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near 
Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen 
koppelen met uw TunPad en muziek kunnen afspelen. Voor 
niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies 
om op een normale manier te koppelen met Bluetooth.
1.  Schakel de NFC-functie in op uw apparaat.
2.  Tik met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat tegen 

het NFC-gebied dat is gemarkeerd op de rechterkant van 
de TunPad. De radio schakelt automatisch in en maakt 
verbinding met uw NFC-apparaat. Als u voor het eerst 
koppelt met de TunPad, dan is het mogelijk dat uw NFC-
apparaat toestemming vraagt om verbinding te maken met 
de radio. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, zal de melding 
‘Connecting TunPad…’ of een soortgelijk bericht worden 
getoond op uw NFC-apparaat. De Bluetooth-indicator licht 
blauw op. (Belangrijk: Zorg ervoor dat het scherm van 
uw afspeelapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat is 
ontgrendeld als u gebruik wilt maken van NFC.)
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Attentie:
1.  NFC verbindingsprestaties kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth® 

apparaten. Raadpleeg de Bluetooth® mogelijkheden van uw apparaat voordat u 
verbinding met uw luidspreker. Niet alle functies worden ondersteund op sommige 
Bluetooth®/NFC geschikte apparaten.

2.  De plaats van het detectiegebied van de NFC is niet hetzelfde op alle apparaten. 
Bij het aansluiten van andere Bluetooth® apparaten via NFC, raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie.

3.  Sommige metalen telefoon hoesjes, of hoesjes met een metaal uiterlijk kunnen de 
gevoeligheid van NFC beïnvloeden. Verwijder het hoesje, voordat u de NFC activeert.

De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken
Als u de verbinding tussen het NFC-apparaat en de radio wilt verbreken, tik het NFC-
gebied dan simpelweg nogmaals tegen de NFC-tag op de rechterkant van de radio. De 
Bluetooth-indicator op het voorpaneel knippert blauw om aan te geven dat de radio kan 
worden ontdekt met Bluetooth.
 
    Automatisch bijwerken van de klok
1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System ' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'Time' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
5.  Druk op Tuning up/ down tot 'Auto update' op het display verschijnt. Druk daarna op 

Select om het menu te openen.
6.  Druk op Tuning up/down om de gewenste optie voor het bijwerken van de klok te 

selecteren: 'Update from Any', 'Update from DAB', Update from FM' of 'No update'. 
De huidige optie is gemarkeerd met een asterisk. Druk op Select om uw keuze te 
bevestigen. De radio keert terug naar het vorige menu.

Opmerking:
Als u 'Update from Any', 'Update from DAB', Update from FM' selecteert, dan zal de huidige 
tijd die wordt ontvangen worden weergegeven. Als er geen signaal wordt gevonden, 
dan moet u de radio of de antenne herpositioneren zodat er een signaal kan worden 
ontvangen, of terugkeren naar de modus voor het handmatig instellen van de klok.

   De klok handmatig instellen
Uw radio stelt de klok automatisch in met behulp van het DAB-of FM-signaal. Als er 
geen signaal kan worden ontvangen en u de tijd handmatig moet instellen, volg dan de 
procedure die hieronder wordt beschreven. Houd er rekening mee dat de klok alleen 
handmatig kan worden ingesteld als de radio is ingeschakeld. 
1.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
2.  Druk op Tuning up/down tot “System” op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
3.  Druk op Tuning up/down tot “Time” wordt getoond op het display. Druk daarna op 

Select om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot “Set Time/ Date” op het display verschijnt. Druk daarna 

op Select om het menu te openen.
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5.  De uurcijfers knipperen nu op het display. Druk op Tuning up/down om het gewenste 
uur in te stellen. Druk ter bevestiging op Select.

6.  Nu knipperen de minuten op het display. Druk op Tuning up/down om het gewenste 
aantal minuten in te stellen. Druk ter bevestiging op Select.

7.  De dag knippert op het display. Druk op Tuning up/down om de dag naar wens in te 
stellen. Druk ter bevestiging op Select.

8.  De maand knippert op het display. Druk op Tuning up/down om de huidige maand in 
te stellen. Druk ter bevestiging op Select.

9.  Het jaar knippert op het display. Druk op Tuning up/down om het huidige jaar in te 
stellen. Druk ter bevestiging van de instelling van de klok op Select. Het display toont 
de melding 'Time Saved' en het menu wordt daarna verlaten.

   De datumnotatie instellen 

1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System ' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'Time' op het display verschijnt. Druk op Select om het 

menu te openen.
5.  Druk op Tuning up/down tot ‘Set date format’ wordt getoond op het display. Druk 

daarna op Select om de instelmodus te openen.
6.  Druk op Tuning up/down om de gewenste datumnotatie te selecteren. De huidige 

notatie is gemarkeerd met een asterisk. Druk daarna op Select om de instelling te 
bevestigen.

   Slaaptimer–de radio automatisch uitschakelen

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is 
verstreken. De slaaptijd kan worden ingesteld op: Sleep off, 15, 30, 45, 60, 90, 105 of 
120 minuten.
1.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
2.  Druk op Tuning up/down tot “System” wordt getoond op het display. Druk op Select 

om het menu te openen.
3.  Druk op Tuning up/down tot “Sleep” op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk herhaaldelijk op Tuning up/down om door de opties “Sleep off, 15, 30, 45, 60, 

90, 105 en 120” minuten” te bladeren (gebruik de optie “Sleep off” om de slaapfunctie 
te annuleren). Druk daarna op Select om de instelling te bevestigen. (     ) wordt 
getoond op het display en uw radio schakelt automatisch uit nadat de vooraf 
ingestelde slaaptijd is verstreken.

5.  Als u de slaaptimerfunctie wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is 
verstreken, druk dan simpelweg op Power om het apparaat handmatig uit te 
schakelen. 
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   De equalizerfunctie (EQ)
Het geluid van de radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het 
materiaal dat u beluisterd. Uw radio heeft zes voorgeprogrammeerde equalizermodi. Als 
alternatief kunt u ook zelf het bass- en treble-niveau naar wens instellen.
1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Druk op Tuning up/down tot “System” wordt getoond op het display. Druk op Select 

om het menu te openen.
3.  Druk op Tuning up/down tot “Equaliser” op het display verschijnt. Druk daarna op 

Select om het instellingenmenu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down om door de 6 voorgeprogrammeerde modi te bladeren tot de 

gewenste modus wordt getoond. Druk op Select om de instelling te bevestigen.
 a. Normal – er wordt geen toonmodificatie toegepast.
 b. Classic
 c. Jazz
 d. Pop
 e. Rock
 f . Speech
  g.  My EQ  (Treble–de tooninstelling kan worden aangepast/Bass-de tooninstelling
        kan worden aangepast)

   Een persoonlijk EQ-profiel instellen
Als de voorgeprogrammeerde equalizer niet naar wens functioneert, dan kunt u de 
treble en bass als volgt zelf instellen:
1.  Volg de stappen 1-3 uit de paragraaf over de equalizerfunctie om het EQ-menu te 

openen.
2.  Druk op Tuning up/ down tot ‘My EQ’ is geselecteerd op het display. Druk op Select 

om de instelmodus te openen.
3.  Nu wordt “Treble” getoond op het display. Druk op Select om de instelmodus te 

openen. Druk daarna op Tuning up/down om het treble-niveau in te stellen (tussen 
-5 en +5). Het geluid verandert direct wanneer u het niveau aanpast. Druk ter 
bevestiging van de instelling op Select. 

4.  Druk op Tuning up/ down tot ‘Bass’ is geselecteerd op het display. Druk op Select om 
de instelmodus te openen. Druk op Tuning up/down tot het gewenste niveau (tussen 
-5 en +5) wordt getoond. Het geluid verandert direct wanneer u het niveau aanpast. 
Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

Opmerking: Als u het effect van het EQ-profiel snel wilt annuleren, druk dan op Tuning 
up/down tot ‘Normal’ is geselecteerd op het display en druk daarna op Select. De treble- 
en bass-ingesllingen worden onthouden voor de volgende keer dat u gebruik maakt van 
het persoonlijke EQ-profiel.

   De taal instellen
De menu’s op uw radio kunnen in verschillende talen worden weergegeven.
1.  Druk op Power om de radio in te schakelen.
2.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System ' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/ down tot 'Language' op het display verschijnt. Druk daarna op 

Select om het menu voor het instellen van de taal te openen.
5.  Druk op Tuning up/ down tot de gewenste taal op het display verschijnt. Druk daarna 

op Select om uw keuze te bevestigen. Het display wordt nu getoond in de gekozen 
taal. 
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   Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter 
referentie.
1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt 

getoond op het display.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System ' wordt getoond op het display. Druk op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'SW version' op het display verschijnt. Druk daarna op 

Select om de instelling te openen. De softwareversie wordt getoond op het display.
5.  Druk op Menu om de weergave van de softwareversie te verlaten. 

   Systeemreset

Als uw radio niet juist werkt of als er cijfers of karakters niet of onjuist op het display 
worden getoond, voer dan de volgende procedure uit.
1.  Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2.  Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu voor de huidige modus wordt 

getoond op het display.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'Factory Reset' op het display verschijnt. Druk daarna op 

Select om de instelling te openen.
5.  Druk op Tuning up/down tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de instellingen 

niet wilt herstellen naar de fabrieksstandaard, selecteer dan 'No' en druk daarna op 
Select. Het display keert terug naar de vorige weergave.

6.  Druk, als 'Yes' is geselecteerd, op Select om een volledige reset uit te voeren. De 
zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. De instellingen van de slaaptimer 
worden ingesteld op hun standaardwaarde. Het display toont de melding 'Welcome 
to Digital Radio' en het apparaat zal zich net als de eerste keer dat het werd 
ingeschakeld gedragen. In geval van een storing als gevolg van elektrostatische 
ontlading, reset het product (het is mogelijk dat het apparaat eerst opnieuw op het 
lichtnet moet worden aangesloten) om normaal gebruik te hervatten.

 
   De software updaten

Het is mogelijk dat er in de toekomst software-
updates voor uw radio beschikbaar zijn.
Als er software-updates beschikbaar zijn, 
dan kunt u deze updates en informatie over 
het updaten van de software vinden op
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/
www.sangean.com.au.
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Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen 
naar info@sangean.com
1.  Steek de USB-stick in de USB-poort op de achterkant van het apparaat.
2.  Houd Menu ingedrukt om het geavanceerde menu van de huidige modus te openen.
3.  Druk op Tuning up/down tot 'System' op het display verschijnt. Druk daarna op Select 

om het menu te openen.
4.  Druk op Tuning up/down tot 'Software Upgrade' op het display verschijnt. Druk daarna 

op Select om de instelling te openen.
5.  Druk op Tuning up/down tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de software 

niet wilt updaten, selecteer dan 'No' en druk daarna op Select. Het display keert terug 
naar de vorige weergave.

   Muziek afspelen via de aux-ingang
 
Er zit een 3,5mm aux-ingang op de linkerkant van het apparaat. Met deze ingang kan 
de radio een audiosignaal ontvangen van een extern audioapparaat zoals een iPod, 
MP3-of CD-speler.
1.  Sluit een stereo-of mono-audiobron (bijvoorbeeld een iPod, MP3-of CD-speler) aan 

op de aux-ingang (gemarkeerd met 'AUX').
2.  Stel het volume, indien nodig, in op uw iPod, MP3-of CD-speler en zorg voor een 

adequaat signaalniveau. Gebruik daarna de volumeregeling op de radio om het 
volume naar wens in te stellen.

Opmerking: Als er een audioapparaat is aangesloten op de aux-ingang, dan wordt de 
Bluetooth-functie uitgeschakeld om het stroomverbruik van de radio te minimaliseren.

   Hoofdtelefoon aansluiting

Een 3.5 mm Hoofdtelefoon aansluiting, op de linkerkant van uw radio, is voor gebruik 
met ofwel een hoofdtelefoon ofwel een oortelefoon. Wanneer hier een stekker wordt 
ingestoken, dan zal de interne luidspreker automatisch gedempt worden. Houd er 
rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. Wij adviseren 
u daarom het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de 
radio. Het wordt ook aanbevolen het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon 
lostkoppelt van de radio.
Belangrijk:
1)  Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot 

gehoorverlies.
2)  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet op een hoog volumegedurende een 

lange periode luisteren        .  

   Toetsenblokkering (Key lock)

De toetsenblokkerings-functie wordt gebruikt om onbedoelde inschakeling van de 
luidspreker te voorkomen. Hiermee kan worden voorkomen dat de batterij onbedoeld 
leeg loopt. Als de toetsenblokkering ingeschakeld is (omhoog), zullen alle andere 
toetsen, inclusief NFC, uitgeschakeld zijn. Om de toetsenblokkering uit te schakelen 
schuif de knop naar beneden.
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   De USB-oplaadpoort
Uw radio beschikt over een USB-oplaadpoort die alleen is bedoeld voor het opladen van 
een iPhone, smartphone of soortgelijke apparaten. De oplaadtijd kan variëren en het 
opladen met de USB-poort kan in sommige gevallen langer duren dan het opladen met 
de adapter die is meegeleverd door de fabrikant van de smartphone.
1.  Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld.
2.  Sluit uw smartphone aan op de USB-oplaadpoort op de rechterkant van de radio.
3.  Uw iPhone of smartphone begint op te laden.
4.  Haal de USB-kabel uit de oplaadpoort als uw iPhone of smartphone volledig is 

opgeladen.
Opmerking: Maak geen gebruik van opladen met USB als u de batterij van de radio 
wilt opladen, omdat de radio eerst de batterij van de iPhone/smartphone volledig zal 
opladen en daarna pas de eigen batterij oplaadt.

Belangrijk:
●  Het is mogelijk dat de oplader aan sommige USB-apparaten geen stroom levert.
●  Haal de USB-kabel uit de poort als u geen gebruik maakt van de oplaadfunctie of als 

het opladen is voltooid.
●  Sluit geen stroombronnen aan op de USB-poort. Als u dit toch doet, kan er brand 

ontstaan. De USB-poort is alleen bedoeld voor het opladen van apparaten met een 
lage spanning. 

●  Steek geen spijker, draad, etc. in de USB-oplaadpoort. Als u dit toch doet, kan er 
kortsluiting ontstaan en dit kan leiden tot rook en brand.

●  Sluit de USB-poort niet aan op de USB-poort van uw PC, omdat de kans dan groot is 
dat dit tot een defect aan een van beide apparaten zal leiden.

●  Gebruik de USB-poort nooit onder regenachtige of vochtige omstandigheden om te 
voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. 

●  Zorg ervoor dat de specificaties van uw externe apparaat (bv. mobiele telefoon, mp3-
speler of iPod) compatibel zijn met de radio. Lees de handleiding van uw extern 
apparaat vóór het opladen.

          Veiligheidsinformatie voor de interne oplaadbare Lithium-ion batterij
De interne oplaadbare lithium-ion batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan voor 
lange tijd stroom leveren. Zelfs lithium-ion batterijen kunnen echter een punt bereiken 
waar ze niet meer opgeladen kunnen worden. Als de batterij zelfs na verschillende 
pogingen niet meer opgeladen kan worden, dan kan deze leeg zijn (of een lage 
capaciteit hebben). Neem in dit geval contact op met info@sangean.com.tw voor 
informatie over reparaties. Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet 
u gebruikte batterijen/apparaten verwijderen in overeenstemming met de wet- en 
regelgeving in uw regio. Daarnaast kunt u voor het verwijderen contact opnemen met 
lokale elektronicawinkels of recyclingcentra.
Voorzorgsmaatregelen gebruiker
●  Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C –45° C (32° -113° Fahrenheit) ligt 

voordat u de batterij oplaadt.
●  Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te demonteren, 

omdat de materialen giftig kunnen zijn en mogelijk uw huid en kleren kunnen 
beschadigen. 

●  Doorboor, plet, wijzig of gooi niet met de batterij en stel de batterij niet bloot aan 
onnodige schokken, omdat het verkeerd behandelen van de batterij die wordt 
gebruikt in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand, explosie en 
chemische brandwonden.

●  De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto in direct zonlicht en in 
de buurt van vuur of een warmtebron.

●  De batterij niet onderdompelen of in contact laten komen met water/zeewater.
●  Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal warm lijkt te zijn, als de batterij 

verkleurd of vervormd is of als er abnormale omstandigheden worden geconstateerd 
tijdens het gebruik, opladen of opbergen.

●  Laat een opladende batterij niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van 
baby’s en kinderen.
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   Versterker

Vermogen       
Frequentierespons

3W+3W 
50Hz~20kHz

Aux-ingang
Ingangsgevoeligheid 300mVrms @100Hz

Radio
Stereo-radio 40mm 4 ohm 6W volledig bereik

Bluetooth 
Bluetooth® specificatie  
Ondersteunde profielen 
Bluetooth® geluidsCODEC
Zend vermogen      
Vrij zicht bereik      
      

Bluetooth® Versie 3.0
A2DP, AVRCP1.4
AAC, SBC 
Specificatie vermogens klasse 2
10 meters/30 feet

Ingebouwde batterij
Batterij           Oplaadbare l ithium-ion-batteri j 18650 7,4V 

2200mAH
Algemeen
Stroomingang      
Oplaadstroom     
Oplaadtijd        
Opslagtemperatuur 
Bedrijfstemperatuur 
Gewicht                         

DC-aansluiting 12V 1,5A
800mA 
4,5 uur 
-20°C~60°C
-10°C~45°C  
736g 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving.

Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit 
product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten 
dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar 
mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling 
advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)




