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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

ELEKTRICITEITINFORMATIE 
Gebruik dit apparaat uitsluitend met de meegeleverde AC-adapter. Gebruik van ongeautoriseerde voedingsbronnen 
zal de garantie teniet verklaren.

Dit symbool betekent dat er belangrijke gebruik- 
en onderhoudinstructies aanwezig zijn in de 
documentatie meegeleverd met dit apparaat.
Dit symbool betekent dat er gevaarlijke spanning
binnenin dit product aanwezig is, die voldoende 
krachtig is om een risico op elektrische schokken 
te vormen.

Lees deze instructies.                      
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Uitsluitend reiniging met een droog doekje.
Blokkeer geen enkele ventilatieopening.
Installeren in overeenstemming met de instructies van
de fabrikant.
Niet installeren of gebruiken in de buurt van hittebronnen 
zoals radiateurs, kachels of andere hitteproducerende apparatuur.
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u 
het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

BELANGRIJK
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt 
in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Dit garandeert 
echter niet dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke
 interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te
 schakelen, raden wij u de interferentie proberen te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

Laat alle reparaties over aan gekwali�ceerd onderhoudspersoneel. 
Reparatie is vereist wanneer het apparaat op willekeurige 
wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld: een beschadigde
voedingskabel of stekker, vloeistof of voorwerpen zijn in het 
apparaat terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan 
regen of vocht, het apparaat niet goed werkt of is gevallen.
Waarschuwing: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, 
om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. 
Stel dit product niet bloot aan druppels of spetters en plaats 
geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een 
bloemenvaas, op het product.
Plaats geen bronnen met open vlam, zoals kaarsen, op het
 product. Stel batterijen (een batterijblok of geïnstalleerde 
batterijen) niet bloot aan teveel hitte, zoals zonlicht, vuur, enz.
Opgelet: Wijzigingen of modi�caties niet uitdrukkelijk 
goedgekeurd door de fabrikant kunnen het gebruiker’s 
recht op gebruik van deze apparatuur ongeldig verklaren.
Opgelet: Gebruik van bedieningen of afstellingen of het 
uitvoeren van procedures anders dan die hierin beschreven 
kan leiden tot schadelijke blootstelling.

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, 
luister nooit langdurig op hoge volumes.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK 

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN  

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) 

OPGELET! 

NIET OPENEN 
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Display

Uw digitale DAB-/FM-radio 
Bovenaanzicht:

- Volume +

Ingedrukt houden om in te schakelen 
Kort indrukken om uit te schakelen 

Stationgeheugen
U kunt tot op 10 van
elk van uw favoriete 
DAB-/FM-stations opslaanr

Selecteer

DAB/FM 
Indrukken en 
loslaten om tussen
de modi DAB en 
FM te wisselen

Scan Favoriet - Station Station + Info/Menu

Uitschuifbare antenne

Achteraanzicht:

Hoofdtelefoonuitgang Netvoedingsingang

(vereist 4 x AA niet-oplaadbare batterijen niet inbegrepen)
Batterijhouder
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Tijd en Datum 
De eerste keer dat u naar de DAB-radio luistert, zal uw product de tijd en
datum automatisch synchroniseren met de uitzending van de DAB-service 
in 24-uurs modus; hierbij wordt ook de zomertijd overwogen, u hoeft de 
tijd en datum dus niet handmatig aan te passen.

DAB/FM-modus
1. Druk kort op de toets ‘DAB/FM’ bovenop de radio telkens dat u wilt 
    wisselen tussen de modi DAB- en FM-radio.

Volumeregeling
1. Gebruik de linker draaibediening om het volume aan te passen. Draai 
    rechtsom om het volume te verhogen en linksom om het volume te 
    verlagen.

In-/uitschakelen
1. Houd de toets ‘   ’ bovenop de radio ingedrukt om in te schakelen.
2. Druk kort op de toets ‘   ’ om uit te schakelen. De radio zal op stand-by
    schakelen terwijl de tijd en datum worden weergegeven.

Hoofdtelefoonuitgang 
1. U kunt ook een hoofdtelefoon (niet inbegrepen) op uw radio aansluiten.
    De hoofdtelefoonuitgang is te vinden op de achterzijde van de radio en 
    wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, worden de radioluidsprekers 
    uitgeschakeld en zal alle audio uit de hoofdtelefoon klinken.
Opmerking: De hoofdtelefoon moet zijn voorzien van een 3,5mm stereo
stekker.
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Aan de slag in 5 stappen

In-/uitschakelen

1. Druk kort op de toets ‘DAB/FM’ totdat de DAB-modus is geopend.
2. Druk kort op de toets ‘Scan’ om DAB-stations te scannen.
3. Druk kort op de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ op de radio om de 
    stationslijst te doorlopen.
4. Druk kort op de toets ‘Select’ bovenop de radio wanneer het station 
    verschijnt waar u naar wilt luisteren. U kunt ook enkele seconden wachten
    en uw radio zal automatisch afstemmen op het weergegeven station.
5. Pas het volume aan met de linker draaibediening.
  

DAB

1. Houd de toets ‘    ’ bovenop de radio ingedrukt om in te schakelen.
2. Druk kort op de toets ‘    ’ om uit te schakelen. De radio zal op stand-by 
    schakelen terwijl de tijd en datum worden weergegeven.

FM
1. Druk kort op de toets ‘DAB/FM’ totdat de FM-modus is geopend.
2. Druk kort op de toets ‘Scan’ om FM-stations te scannen; uw radio zal 
    op het volgende beschikbare station stoppen.
3. Druk eventueel kort op de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om elke
    frequentie nauwkeuriger af te stemmen.
4. De radio zal enigerlei beschikbare RDS-informatie voor elk station 
   weergeven.
5. Pas het volume aan met de linker draaibediening.
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Uw DAB-radio gebruiken 
Uitschuifbare antenne
Zorg er a.u.b. voor dat de antenne bovenop de radio volledig is uitgetrokken
en afgesteld wanneer u naar DAB-stations zoekt en naar de DAB-radio 
luistert. Hierdoor wordt de maximaal beschikbare signaalsterkte 
gegarandeerd en tevens de hoogste geluidskwaliteit.

DAB Modus 
Druk kort op de toets ‘DAB/FM’ bovenop de radio totdat ‘DAB’ wordt 
weergegeven. Als u naar een DAB-station luisterde wanneer u de radio 
uitschakelt, zal dat station weer automatisch worden geselecteerd 
wanneer u de radio opnieuw inschakelt.

Van DAB-station wisselen 
1. Als de DAB-modus nog niet is geopend, kunt u kort op de toets 
   ‘DAB/FM’ bovenop uw radio drukken totdat ‘DAB’ wordt weergegeven.
2. Druk kort op de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ op de radio om de 
    stationslijst te doorlopen.
3. Druk kort op de toets ‘Select’ bovenop de radio wanneer het station 
    verschijnt waar u naar wilt luisteren. U kunt ook enkele seconden wachten 
    en uw radio zal automatisch afstemmen op het weergegeven station.

DAB-stations scannen      
In het geval van DAB-radio raken regelmatig extra stations en diensten 
beschikbaar; het is dus raadzaam af en toe een scan uit te voeren en vervolgens
te controleren of u de meest bijgewerkte stationslijst hebt opgeslagen in het 
geheugen van uw radio.
Als u de radio naar een andere locatie hebt verplaatst, bijv. wanneer op vakantie,
dan is het ook raadzaam een scan uit te voeren.
1. Als de DAB-modus nog niet is geopend, kunt u kort op de toets ‘DAB/FM’ 
    bovenop uw radio drukken totdat ‘DAB’ wordt weergegeven.
2. Druk kort op de toets ‘Scan’ bovenop uw radio om een scan uit te voeren. 
    De display zal ‘Scanning’ (scannen…) weergeven met een voortgangbalk die 
    de voortgang van de scan toont en het aantal stations gevonden tijdens de scan.
Opmerking: Zie ‘Van DAB-station wisselen’ op pagina 9 voor informatie over
het wisselen van DAB-station na een scan.
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Handmatig afstemmen 
Gebruik de handmatige afstemfunctie om een specifieke digitale 
radiokanaalfrequentie te selecteren en pas vervolgens handmatig de antenne
aan, of verplaats de radio, om het krachtigste signaal te ontvangen voor dat 
kanaal op uw locatie.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop de radio ingedrukt totdat ‘<Full scan>’ 
    (volledige scan) wordt weergegeven.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <Manual tune> 
    (handmatig afstemmen) te scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om de digitale radiofrequenties
    te doorlopen. Stop zodra de frequentie wordt weergegeven waar u naar wilt 
    luisteren. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
    Een lege □ zal op de tweede regel van de display verschijnen om de laagst 
    acceptabele signaalsterkte aan te geven. De rij met vaste rechthoekjes zal 
    na enkele seconden de daadwerkelijke signaalsterkte weergeven die u 
    momenteel ontvangt. Hoe krachtiger het signaal, hoe meer vaste 
    rechthoekjes van links naar rechts worden weergegeven.
Opmerking: U dient eventueel de antenne aan te passen of uw radio te 
verplaatsen om het krachtigste signaal te ontvangen.
4. Houd de toets ‘Info/Menu’ ingedrukt en laat vervolgens los terug te keren
    door het menu naar de stationweergave.

DAB-stations verversen 
U kunt de DAB-stations uit de stationslijst verwijderen die u in uw gebied 
niet kunt ontvangen. Deze staan in de lijst met het voorvoegsel ‘?’.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop de radio ingedrukt totdat ‘<Full scan>’
    (volledige scan) wordt weergegeven.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <Prune> (verversen)
    te scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. ‘Prune <No> Yes’ (verversen nee/ja) wordt nu weergegeven. Gebruik de
    toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar ‘Yes’ (ja) te scrollen. Druk ter 
    bevestiging kort op de toets ‘Select’ om de stationslijst te verversen. 
    Stations met het voorvoegsel ‘?’ zullen nu niet langer worden weergegeven.
4. Houd de toets ‘Info/Menu’ ingedrukt om terug te keren naar de 
    stationweergave.

Een DAB-station in het geheugen opslaan 
U kunt tot op 9 DAB-stations in het geheugen van uw radio opslaan om 
vervolgens direct uw favoriete stations te kunnen selecteren.
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Een opgeslagen DAB-station herroepen 
In DAB-Modus:
1. Houd de toets ‘Preset’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset Recall 1’ 
   (geheugen 1 herroepen) wordt weergegeven met de naam of frequentie
    van het station daar opgeslagen of ‘Preset Recall X (Empty)’ (geheugen X
    herroepen (leeg)) als er nog geen station is opgeslagen.
2 . Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar de gewenste 
    geheugenlocatie te bewegen.
3 . Houd de toets ‘Select’ ingedrukt. De radio zal op het geselecteerde station 
    afstemmen en deze beginnen af te spelen.
Opmerking: Als er geen DAB-station is opgeslagenop een geheugenlocatie, 
zal ‘Preset Empty’ (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio
terug naar het eerder geselecteerde radiostation.

Uw favoriete DAB-station opslaan
Uw radio kan 1 DAB-station opslaan onder de toets ‘Favourite’ zodat u deze 
snel met een enkele keer indrukken kunt selecteren.
1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie ‘Van DAB-station 
    wisselen’ op pagina 9).
2. Houd de toets ‘Favourite’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset 10 stored’ 
    (geheugen 10 opgeslagen) wordt weergegeven.

Uw ‘favoriete’ DAB-station herroepen
In DAB-Modus:
1. Houd de toets ‘Favourite’ bovenop uw radio ingedrukt. De radio zal 
    afstemmen op uw opgeslagen station en deze beginnen af te spelen.
Opmerking: Als er geen DAB-station is opgeslagen onder de toets ‘Favourite’, 
dan zal ‘Preset Empty’ (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio 
terug naar het vorige geselecteerde radiostation.

Opmerking: Wanneer u DAB-stations in het geheugen opslaat, zullen deze
uw opgeslagen FM-stations niet overschrijven.
1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie ‘Van DAB-station 
    wisselen’ op pagina 9).
2. Houd de toets ‘Preset’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset Store 1
    (Empty)’ (geheugenopslag 1 (leeg)) wordt weergegeven als er nog geen 
    station is opgeslagen.
3. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar de geheugenlocatie te 
    bewegen waar u het radiostation wilt opslaan (1-9).
4. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt. De dispiay zal ‘Preset X stored’ (geheugen
    X opgeslagen) bevestigen, waarbij ‘X’ het geheugennummer is (1-9).
Opmerking: Als er al een bestaand DAB-stattion is opgeslagen onder een 
geheugennummer, zal deze worden overschreven wanneer u een nieuw 
station opslaat.
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Uw FM-radio gebruiken 
FM-modus 
Houd de toets ‘DAB/FM’ bovenop uw radio ingedrukt totdat ‘FM’ wordt 
weergegeven.Wanneer uw radio op FM-modus is geschakeld, kan deze RDS-
informatie (Radio Data System) ontvangen als dit wordt uitgezonden door de 
zender. Deze RDS-informatie bevat gewoonlijk de stationsnaam, details over 
het programma en de huidige tijd. Als u naar een FM-station luistert en uw 
radio uitschakelt, dan zal dit station weer automatisch worden geselecteerd 
wanneer u de radio opnieuw inschakelt.

Uitschuifbare antenne
Zorg er a.u.b. voor dat de antenne bovenop de radio volledig is uitgetrokken 
en aangepast voordat u probeert af te stemmen op een FM-station. Dit zal de 
maximaal beschikbare signaalsterkte garanderen wanneer uw radio begint te 
scannen. De antenne uittrekken zorgt tevens voor de best mogelijke 
geluidskwaliteit.   

Afstemmen op een FM-station 
1. Druk kort op de toets ‘Scan’ bovenop uw radio om in oplopende frequentie
    de frequentieband te scannen. Houd de toets ‘Scan’ bovenop uw radio 
    ingedrukt om in aflopende frequentie de frequentieband te scannen.
    Uw radio zal naar het volgende beschikbare station zoeken en vervolgens 
    op dat station stoppen.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om elke frequentie nauwkeuriger
    af te stemmen.
   De radio zal enigerlei beschikbare RDS-informatie voor elk station weergeven.
Opmerking: Als de ontvangst nog steeds slecht is, probeer de antennepositie
aan te passen of de radio op een andere plek te plaatsen. 

Een FM-station opslaan 
Uw radio kan tot op 9 FM-stations in het geheugen opslaan, zodat u snel uw
favoriete stations kunt selecteren.
Opmerking: Wanneer u FM-radiostations in het geheugen opslaat, worden
uw opgeslagen DAB-stations niet overschreven.
1. Stem af op het station dat u wilt opslaan in het geheugen (zie ‘Afstemmen 
    op een FM-station’ op deze pagina).
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2. Houd de toets ‘Preset’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset Store 1 
    (Empty)’ (geheugenopslag 1 (leeg)) wordt weergegeven als er nog geen 
    station is opgeslagen.
3. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar de geheugenlocatie te 
    bewegen waar u het radiostation wilt opslaan (1-9).
4. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt. De display zal ‘Preset X stored’ (geheugen
    X opgeslagen), waarbij ‘X’ het geheugennummer is (1-9).
Opmerking: Als er al een bestaand FM-station is opgeslagen op een
geheugenlocatie, dan zal deze worden overschreven wanneer u een nieuw 
station opslaat.

Afstemmen op een FM-stationsgeheugen 
In FM-Modus
1. Houd de toets ‘Preset’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset Recall 1’ 
    (geheugen 1 herroepen) wordt weergegeven met de naam of frequentie 
    van het station daar opgeslagen of ‘Preset Recall X (Empty)’ (geheugen X
     herroepen (leeg)) als er nog geen station is opgeslagen.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar de gewenste 
    geheugenlocatie te bewegen.
3. Druk op de “Select”-toets. De radio zal op het geselecteerde station 
    afstemmen en deze beginnen af te spelen.
Opmerking: Als er geen FM-station is opgeslagen op de geheugenlocatie, 
zal ‘Preset Empty’ (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio 
terug naar het vorige geselecteerde radiostation.

Uw ‘favoriete’ FM-station opslaan
Uw radio kan 1 FM-station opslaan onder de toets ‘Favourite’ zodat u deze 
direct kunt selecteren met een enkele keer indrukken.
1. Stem uw radio af op het station dat u wilt opslaan (zie ‘Afstemmen op een 
    FM-station’ op pagina 15).
2. Houd de toets ‘Favourite’ bovenop uw radio ingedrukt. ‘Preset 10 stored’ 
    (geheugen 10 opgeslagen) wordt weergegeven.

Afstemmen op uw ‘favoriete’ FM-station
In FM-Modus
1. Houd de toets ‘Favourite’ bovenop uw radio ingedrukt. De radio zal 
    afstemmen op uw opgeslagen station en deze beginnen af te spelen.
Opmerking: Als er geen FM-station is opgeslagen onder de toets ‘Favourite’,
zal ‘Preset Empty’ (geheugen leeg) worden weergegeven en keert de radio 
terug naar het vorige geselecteerde radiostation.
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Informatie tijdens FM-weergave 
Wanneer u naar een FM-station luistert, kunt u van informatie wisselen die 
op de tweede regel van de display wordt weergegeven door meerdere keren 
op de toets ‘Info/Menu’ te drukken totdat de gewenste informatie verschijnt. 
Er worden verschillende soorten informatie uitgezonden door de zender.  

 
Radiotekst (RT) 
Dit is scrollende tekstinformatie uitgezonden door de zender. Deze informatie
kan de naam van een artiest of een muziektitel zijn, de naam van een DJ, 
contactinformatie voor het radiostation, enz. 

 
Programmatype (PTY)
Zoals ‘Rock’, ‘Pop’, ‘Actualiteiten of ‘Nieuws’ 

Stationsnaam
Zoals BBC R4

Audiomodus
De radio wisselt automatisch tussen stereo en mono, afhankelijk van de 
ontvangen signaalkwaliteit, maar u kunt deze functie echter deactiveren en 
handmatig wisselen tussen ‘Stereo’ en ‘Mono’.
1. Wanneer ‘Stereo’ of ‘Mono’ wordt weergegeven, kunt u kort op de toets 
    ‘Select’ drukken om van modus te veranderen.

 

Tijd en Datum 
Verstrekt door de zender.
1. Druk meerdere keren kort op de toets ‘Info/Menu’ bovenop de radio om 
    de verschillende informatietypes te doorlopen. 
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Slaaptimer
U kunt de slaaptimer gebruiken om uw radio automatisch uit te laten 
schakelen. U kunt kiezen uit 15, 30, 45, 60 en 90 minuten of Uit.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop de radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. ‘<Sleep>’ (slaap) wordt weergegeven. Druk nogmaals kort op de toets ‘Select’.
4. Gebruik de toets ‘Station +’ of ‘- Station’ om de gewenste slaaptijd in te 
    stellen. Druk ter bevestiging kort op de toets ‘Select’.
    Er zal linksboven in de hoek van de display een ‘S’ verschijnen, samen met 
    het aantal minuten totdat uw radio automatisch zal uitschakelen.
Opmerking: U kunt de slaaptijd annuleren door de bovengenoemde stappen 
te volgen en in stap 4 de toets ‘Station +’ of ‘- Station’ te gebruiken om ‘Sleep off’
(slaap uit) te selecteren. Druk ter bevestiging kort op de toets ‘Select’.

Systeeminstellingen
Uw radio moet ingeschakeld zijn (niet op stand-by) als u de systeeminstellingen
wilt veranderen.

De datum en tijd handmatig instellen
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <Time> (tijd) te 
    bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
4. <Set Time/Date> (tijd/datum instellen) wordt weergegeven. Druk nogmaals 
    kort op de toets ‘Select’.
5. ‘Set Time’ (tijd instellen) wordt weergegeven en de uurweergave zal beginnen
    te knipperen. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om de correcte 
    uren te selecteren in 24-uurs klokformaat. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
6. De minuten zullen vervolgens knipperen. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en 
   ‘- Station’ om de correcte minuten in te stellen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
7. ‘Set date’ (datum instellen) wordt weergegeven en de dag zal knipperen. 
    Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om de juiste dag in te stellen. 
    Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
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8. De maandweergave zal nu knipperen. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en 
   ‘- Station’ om de juiste maand in te stellen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
9. De jaarweergave begint vervolgens te knipperen. Use Gebruik de toetsen 
   ‘Station +’ en ‘- Station’ om het juiste jaar in te stellen. Houd de toets 
   ‘Select’ ingedrukt. ‘Time Saved’ (tijd opgeslagen) en de display keert 
    vervolgens terug naar <Set Time/Date> (tijd/datum instellen).
10. U kunt nu de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ gebruiken om de andere 
    beschikbare opties te doorlopen. Druk op de toets ‘Select’ om te 
    selecteren en bevestigen.
U kunt de volgende instellingen aanpassen:
-   12/24-uurs klokformaat
-   datumformaat, DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ
-   de tijd automatisch bij te werken via het DAB-signaal, FM-signaal, DAB- 
    of FM-signaal of geen update.
11. Houd de toets ‘Info/Menu’ ingedrukt om terug te keren naar de 
    stationweergave.

U kunt de helderheid van het achtergrondlicht van de display instellen 
aanpassen voor zowel de modus ‘stand-by’ als ‘normaal’.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. U kunt nu de toets ‘Station +’ of ‘- Station’ samen met de toets ‘Select’ 
    gebruiken om de instelling van de achtergrondverlichting te veranderen 
    voor zowel de modus ‘stand-by’ als ‘normaal’.
Opmerking:  Er zal een ‘*’ worden weergegeven naast de huidige instelling.
4. Wanneer u de beschikbare opties doorloopt, kunt u ter bevestiging kort 
    op de toets ‘Select’ drukken.

Weergavetaal
U kunt de weergavetaal van uw radio instellen op 5 beschikbare opties; 
Engels, Frans, Duits, Noors en Nederlands.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. Gebruik de toets ‘Station +’ of ‘- Station’ om naar ‘<Language>’ (taal) te 
    scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.

Achtergrondverlichting
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4. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar de gewenste 
    weergavetaal te scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
Opmerking: Zodra u een andere weergavetaal selecteert, zal alle informatie
op de display in deze nieuwe taal veranderen.
5. Houd de toets ‘Info/Menu’ ingedrukt om terug te keren naar de 
    stationweergave.

Softwareversie
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. Gebruik de toets ‘Station +’ of ‘- Station’ om naar ‘<SW version>’
     (softwareversie) te scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
4. De softwareversie zal worden weergegeven en u kunt deze eventueel hier 
    noteren:
5. Houd de toets ‘Info/Menu’ ingedrukt om terug te keren naar de stationweergave.

Fabrieksterugstelling
U kunt uw radio terugstellen op alle originele fabrieksinstellingen.
Opmerking: Als u de radio terugstelt, zullen al uw opgeslagen DAB- en FM-
stations worden gewist.
1. Houd de toets ‘Info/Menu’ bovenop uw radio ingedrukt.
2. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <System> (systeem) 
    te bewegen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
3. Gebruik de toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar <Factory Reset> 
    (Fabrieksterugstelling) te scrollen. Houd de toets ‘Select’ ingedrukt.
4. ‘Fabrieksterugstellen? Nee/Ja) zal nu worden weergegeven. Gebruik de 
    toetsen ‘Station +’ en ‘- Station’ om naar ‘<Yes>’ (Ja) te scrollen. Druk ter
    bevestiging kort op de toets ‘Select’.
5. ‘Restarting...’ (herstarten…) wordt weergegeven. De display zal na enkele 
    seconden veranderen in ‘Welcome to Digital Radio’ (welkom bij digitale
    radio) en vervolgens op stand-by schakelen.
6. Houd de toets ‘   ’ bovenop de radio ingedrukt om uw radio in te schakelen 
    en naar DAB-stations te zoeken. Vergeet a.u.b. niet de uitschuifbare antenne 
    uit te trekken.
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en  elektronische apparatuur  bevatten  materialen, 
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid 
en het milieu,  indien  de  afvalproducten  (afgedankte  elektrische  en
 elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische  en  elektronische  apparatuur  is  gemarkeerd  met  het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit 
symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische 
en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden 
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en 
elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties 
kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook 
aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke 
autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A. Soeften 
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics


