Gebruiksaanwijzing

DAB+ radio-adapter RF-DAB-AP
Bestelnr. 1598214
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1. Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese voorschriften.
Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te handhaven
en een ongevaarlijke werking te garanderen!
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor
de ingebruikname en bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden
doorgeeft. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstige referentie!
Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.
Voor meer informative kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

2. Verklaring van symbolen
Het symbool met de bliksemschicht in een driehoek geeft aan wanneer er gevaar
bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.
Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing die in ieder geval moeten worden opgevolgd.
Het pijlsymbool ziet u, wanneer u bijzondere tips en aanwijzingen voor de bediening
zult verkrijgen.
Het symbool met het huis wijst de gebruiker op het feit dat het apparaat uitsluitend in
gesloten ruimtes mag worden gebruikt.

3

3. Voorgeschreven gebruik
De DAB+ radio-adapter dient voor de ontvangst van radiozenders voor privaat gebruik. Om
muziek af te spelen wordt het ontvangstsignaal verdergeleid naar een extern audiosysteem of
actieve luidsprekers. Het product is niet geschikt voor industriële doeleinden.
De meegeleverde netadapter is alleen goedgekeurd voor aansluiting op
100-240 V/AC 50/60 Hz wisselspanning. De voedingsspanning van de DAB+ radio-adapter mag
alleen plaatsvinden via de meegeleverde netadapter.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen mag u het product niet ombouwen en/of
veranderen. Als u het product voor een ander doel gebruikt dan hierboven beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan een foutief gebruik gevaren veroorzaken, zoals bv.
kortsluiting, brand, stroomslag, etc.
Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig en bewaar deze. Geef het product uitsluitend samen
met de gebruiksaanwijzing aan derden door.
Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Alle rechten voorbehouden.

4. Leveringsomvang
• DAB+ radio-adapter RF-DAB-AP
• Afstandsbediening met batterij
• Netadapter
• Audio line
• Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen
Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan de
afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.
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5. Veiligheidsvoorschriften
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en let in het bijzonder op de
veiligheidsvoorschriften. Als u de veiligheidsvoorschriften en de informatie
met betrekking tot het correct gebruik in deze gebruiksaanwijzing niet volgt,
zijn wij niet aansprakelijk voor de resulterende persoonlijke letsels/materiële
schade. Bovendien vervalt In zulke gevallen de garantie.

a) Algemeen
• Houd het product buiten bereik van kinderen; het is geen speelgoed. Kinderen
kunnen niet inschatten welke gevaren aan het gebruik van elektrische apparatuur
zijn verbonden.
• Het apparaat is niet geschikt om door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of een gebrek aan ervaring
en/of kennis te worden gebruikt, tenzij wanneer ze onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies ontvingen over
het veilig gebruik van het apparaat.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos slingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, hevige
trillingen, hoge vochtigheid, water, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Stal het product niet aan mechanische belasting bloot.
• Als er geen veilig bedrijf meer mogelijk is, neemt u het product buiten bedrijf
en beschermt u het tegen ongewenst gebruik. Het veilig bedrijf is niet langer
gewaarborgd, als het product:
-- zichtbare schade vertoont,
-- niet meer correct functioneert,
-- gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of
-- aan hoge transportbelasting werd blootgesteld.
• Ga voorzichtig met het product om. Door stoten, slagen of vallen wordt het al
vanop geringe hoogte beschadigd.
• Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze
gebruiksaanwijzing in acht.
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• Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in acht van de
overige apparaten waarop het product wordt aangesloten.
• Raadpleeg een vakman wanneer u vragen heeft over de werkwijze, veiligheid of
aansluiting van het product.
• Laat onderhouds-, aanpassings- en herstellingswerken uitsluitend door een
vakman of deskundige werkplaats uitvoeren.
• Raadpleeg onze technische helpdesk of andere vakmensen wanneer u vragen
heeft die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
• Alle personen die dit apparaat bedienen, installeren, opstellen, in bedrijf nemen of
onderhouden, moeten deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.
• Let tijdens het gebruik op voldoende ventilatie rondom het apparaat. Dek de
verluchtingsopeningen niet met tijdschriften, dekens, gordijnen of dergelijke af.
• Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op of naast het toestel.
• Neem het apparaat niet in gebruik in de buurt van badkuipen, zwembaden of
opspattend water.
• Het toestel mag nooit zonder toezicht in werking zijn.
• Gebruik het toestel uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch
klimaat.

b) Netadapter
• Gebruik voor de voedingsspanning uitsluitend de meegeleverde netadapter.
• De netadapter is opgebouwd volgens veiligheidsklasse II. Als spanningsbron
mag alleen een geschikt stopcontact (100-240 V/AC 50/60 Hz) van het openbare
stroomnet worden gebruikt.
• Trek de netadapter uit het stopcontact om het apparaat volledig van het
elektriciteitsnet te scheiden.
• Er dient een stopcontact in de buurt van het apparaat en gemakkelijk bereikbaar
te zijn.
• Raak de netadapter nooit met vochtige of natte handen aan. Er bestaat het gevaar
voor een levensgevaarlijke elektrische schok!
• U mag beschadigde aansluitsnoeren van de netadapter nooit zelf vervangen.
Als het aansluitsnoer beschadigd is, kan de stekkervoeding niet meer gebruikt
worden en moet deze verwijderd worden. Een reparatie is niet toegestaan.
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• Let dat de aansluitkabel van de netadapter niet platgedrukt, geknikt, door
scherpe kanten beschadigd of op andere wijze mechanisch belast wordt. Vermijd
overmatige thermische belasting van de netadapter door te grote hitte of koude.
Verander de netadapter niet. Indien u hier niet op let, dan kan de netadapter
beschadigd raken. Een beschadigde netadapter kan levensgevaarlijke elektrische
schokken tot gevolg hebben.
• Mocht de netadapter beschadigingen vertonen, raak deze dan niet aan. Schakel
eerst de betreffende wandcontactdoos aan alle polen uit (bv. via de bijbehorende
veiligheidsschakelaar en differentieelschakelaar) en trek daarna de netadapter
voorzichtig uit de wandcontactdoos. Bedien het product in geen geval met een
beschadigde netadapter.
• Zet geen vloeistof, bv. glazen, emmers, vazen of planten op het apparaat of de
netadapter of in de buurt ervan. Vloeistoffen kunnen in de behuizing dringen en
daarbij afbreuk doen aan de elektrische veiligheid. Bovendien bestaat het gevaar
van brand of een elektrische schok; levensgevaarlijk! Schakel in dit geval de
bijhorende contactdoos spanningsloos aan alle polen uit (bijv. veiligheids- en
differentieelschakelaar uitschakelen) en trek vervolgens de netadapter voorzichtig
uit het stopcontact. Het product mag daarna niet meer worden gebruikt, breng het
naar een onderhoudswerkplaats.

c) Batterijen
• Batterijen buiten bereik van kinderen houden.
• U moet het product ook buiten het bereik van kinderen opbergen. Anders bestaat
er gevaar dat deze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Raadpleeg bij
inslikken onmiddellijk een arts.
• Verwijder de batterij uit het batterijvak van de afstandsbediening als u het apparaat
langere tijd niet gebruikt, om schade door uitlopen te vermijden. Lekkende of
beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact bijtende wonden veroorzaken.
Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Batterijen mogen niet kortgesloten, uit elkaar gehaald of in het vuur gegooid
worden. Er bestaat explosiegevaar!
• Traditionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
Explosiegevaar! U mag enkel accu´s opladen die hiervoor geschikt zijn en gebruik
enkel geschikte opladers.
• Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (plus/+ en min/-).
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6. Kenmerken en functies
• Adapter, audiosystemen en actieve luidspreker DAB-geschikt maakt.
• DAB + Ontvangst
• UKW-ontvangst met RDS
• Automatisch en manueel zoeken
• Automatische instelling van tijd en datum via DAB en/of UKW
• Wekfunctie met 2 wektijden en sluimerfunctie
• Sleep-timer
• 20 geheugenopslagplaatsen (10 x UKW en 10 x DAB)
• Afstandsbediening
• Groot scherm met schermverlichting
• AUX-ingang voor aansluiting van externe audioapparaten
• Telescoopantenne

7. Bedieningselementen
1

Toets MODE

2

Toets SCAN

3

Toets MENU

4

Toets PREV

5

Toets

6

Toets PRESET

7

Toets SELECT

8

Toets NEXT
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1
2
3
4

5
6
7
8

9

10 11 12
9

13

14

Scherm

10 Schakelaar ON/OFF
11 Aansluiting DC 5V
12 Aansluiting LINE IN
13 Aansluiting AUDIO OUT
14 Antenne

9

8. Opstelling
Houd bij de keuze van de opstellingsplaats rekening met de ruimtelijke omstandigheden, zoals
de positie van de dichtstbijzijnde contactdoos etc.
Let bij het plaatsen van het apparaat ook op dat blootstelling aan direct zonlicht, trillingen, stof,
hitte, kou en vocht moet worden voorkomen. Er mogen zich geen sterke transformatoren of
motoren in de nabijheid van het apparaat bevinden.
Boor voor het bevestigen van het apparaat niet in de behuizing en gebruik geen extra
schroeven. Hierdoor wordt het apparaat beschadigd.
Zorg dat het apparaat stabiel wordt geplaatst aangezien omlaag vallende apparatuur
ongelukken kan veroorzaken.
Door toepassing van diverse laksoorten en polijstmiddelen bij meubilair kan niet
worden uitgesloten dat de poten van het apparaat als gevolg van een chemische
reactie zichtbare sporen op meubilair kunnen achterlaten. Het apparaat dient daarom
niet zonder geschikte bescherming op kostbare meubeloppervlakken te worden
geplaatst.
• Zet het apparaat op een effen en stabiel oppervlak.
• Trek de antenne (14) volledig uit en stel deze verticaal af.
• Als na de aansluiting en de ingebruikname de ontvangst niet goed genoeg is, verander dan
de richting van de antenne (14) of verander de opstelplaats van het apparaat om een zo goed
mogelijke ontvangst te bereiken.

9. Ingebruikname
a) Aansluiten van de audio-uitgang
De DAB+ radio-adapter beschikt over cinch-uitgangen voor de aansluiting van een audiosysteem
of actieve luidsprekers.
Om vervormingen of onjuiste aanpassingen te voorkomen die tot beschadiging van het
apparaat kunnen leiden, mogen uitsluitend apparaten met cinch- of klinkaansluitingen
met de aansluiting AUDIO OUT (13) worden aangesloten.
• Verbind de aansluiting AUDIO OUT (13) met de ingangen van het audiosysteem of de actieve
luidsprekers.
rode bus = rechter kanaal / witte bus = linker kanaal
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b) Aansluiting van een externe weergave-apparaat
• Op de aansluiting LINE IN (12) kan een extern audioapparaat (bv. draagbare MP3-speler)
worden aangesloten, waarvan het signaal via de DAB+ radio-adapter naar het nageschakelde
audiosysteem of de actieve luidsprekers wordt verdergeleid.
• Verbind de audiouitgang van het externe apparaat met de aansluiting LINE IN (12).

c) Plaatsen/vervangen van de batterij van de afstandsbediening
Bij de eerste ingebruikname is de batterij van de afstandsbediening evt. door een
isoleerfolie tegen ontladen beschermd. Verwijder deze folie voor gebruik door deze uit
het batterijvak van de afstandsbediening te trekken.
• Ontregel de zekeringshendel en trek de batterijhouder aan de achterkant van de
afstandsbediening uit.
• Plaats een nieuwe 3 V lithium knoopcel CR2025 volgens de juiste poolrichting. De pluspool
van de batterij moet naar boven wijzen.
• Sluit het batterijvak. Het deksel moet hoorbaar vastklikken.
• Wanneer de afstandsbediening niet goed meer werkt, is de batterij leeg en moet worden
vervangen door een nieuwe batterij van hetzelfde type.
• Hierboven wordt beschreven hoe de batterij moet worden vervangen.

d) Aansluiting van de stekkervoeding
Het stopcontact waaraan de netadapter wordt aangesloten, moet zich in de buurt van
het apparaat bevinden en makkelijk toegankelijk zijn zodat het apparaat in geval van
storingen snel en zonder gevaren van de netspanning kan worden gescheiden.
Zorg ervoor dat de informatie m.b.t. de spanning op de netadapter overeenstemt met
de netspanning van uw stroomtoevoer. Probeer het apparaat nooit op een andere
spanningsbron te laten werken.
Wees voorzichtig bij het omgaan met netadapters en netaansluitingen. Netspanning
kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
Laat kabels niet los liggen. Deze dienen op deskundige wijze gelegd te worden om
gevaar voor ongevallen te voorkomen.
• Verbind de laagspanningsstekker van de netadapter met de aansluiting DC 5V (11).
• Steek de netadapter in een wandcontactdoos.
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10. Bediening
a) Algemene functies
In- en uitschakelen
• Schakel de voedingsspanning met de schakelaar ON/OFF (10) in of uit.
ON > voedingsspanning is ingeschakeld
OFF > voedingsspanning is uitgeschakeld
• Druk de toets

(5) in, om het toestel in te schakelen.

Nadat het apparaat voor het eerst werd ingeschakeld, begint het apparaat
automatisch naar zenders in het DAB-zenderbereik te zoeken. Tijdens het zoeken
geeft het scherm (9) de vooruitgang en het aantal gevonden stations weer.
Na het voltooien van het zoeken naar zenders wordt het eerste station in de zenderlijst
weergegeven. Als er geen zenders werden gevonden, kan er geen signaal worden
ontvangen. Verander dan de opstelplaats van het apparaat of de afstelling van de
antenne (14) en zoek opnieuw naar zenders. Controleer of er in uw gebied DABzenders worden uitgezonden.
Bij opnieuw inschakelen start het apparaat dan in de laatst gekozen bedrijfsmodus in.
• Druk u opnieuw op de toets
bymodus).

(5) ingedrukt om het apparaat opnieuw uit te schakelen (stand-

In de standby-modus geeft het scherm (9) de tijd en datum weer.
Selectie van de modus
• Druk terwijl het apparaat ingeschakeld is op de toets MODE (1) om tussen DAB-modus,
UKW-modus en het afspelen via de aansluiting LINE IN (12) te schakelen.
Instellen van het volume
Het volume wordt via het aangesloten audiosysteem of de actieve luidsprekers ingesteld.
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Wekfunctie
Om de wekfunctie te gebruiken moet uw aangesloten audiosysteem of de actieve
luidsprekers op de wektijd ingeschakeld zijn aangezien het anders niet mogelijk is om
de wektoon af te spelen.
• Stel de wekker in, zoals beschreven onder "Systeeminstellingen" verder in deze
gebruiksaanwijzing.
• Wanneer het alarm weerklinkt, drukt u op toets

(5) om het alarm uit te schakelen.

• Wanneer het alarm weerklinkt, kunt u dit voor 5 minuten uitschakelen door op de toets
SELECT (7) te drukken.
• Na afloop van deze sluimertijd weerklinkt de wektoon opnieuw.

b) Menu
Menubediening
• Druk lang op de toets MENU (3) om naar de menuweergave om te schakelen.
• Druk op de toetsen PREV (4) of NEXT (8) om in het menu te navigeren.
• Druk op de toets SELECT (7) om een menupunt te selecteren of te bevestigen.
• Druk kort op de toets MENU (3) in de menuweergave om in het menu een niveau terug te
keren.
• Druk lang op de toets MENU (3) in de menuweergave om de menuweergave opnieuw te
verlaten.
Wanneer er bij de menuweergave gedurende langere tijd geen bediening volgt, keert
het scherm naar de normale bedrijfsweergave terug.
Menustructuur
Het menu heeft afhankelijk van de bedrijfsmodus waarin het toestel zich bevindt, verschillende
menupunten.
In de volgende tabel vindt u een lijst van alle menupunten met een beschrijving in welke
bedrijfsmodus het betreffende menupunt actief is.
Een verklaring van de menupunten vindt u bij de beschrijving van de respectievelijke
bedrijfsmodi.
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DAB
Volledige scan

x

Handm. afstmmn.

x

DRC

x

Inkorten

x

Scaninstelling

x

Audio-instelling
Systeem

UKW

x
x

x

c) DAB-modus
Zender zoeken
• Als er geen DAB-zenders kunnen worden ontvangen nadat de DAB-modus werd
geselecteerd, drukt u op de toets SCAN (2).
• Het apparaat zoekt dan in het DAB-ontvangstbereik naar zenders, net zoals wanneer het
toestel voor het eerst werd ingeschakeld en bewaart de gevonden zenders in de zenderlijst.
• Tijdens het zoeken geeft het scherm (9) de vooruitgang en het aantal gevonden zenders
weer.
Het zoeken naar zenders moet regelmatig worden herhaald of nadat u de wekker van
plaats verandert om nieuwe zenders in de zenderlijst op te nemen.
Zenderkeuze uit de zenderlijst
• Druk op de toetsen PREV (4) of NEXT (8) om de gewenste zender te kiezen.
• Bevestig uw keuze door indrukken van de toets SELECT (7).
Zenders opslaan
• Het apparaat kan tot 10 DAB-zenders opslaan.
• Stel de DAB-zender die moet worden opgeslagen, zoals hierboven beschreven, in.
• Druk op de toets PRESET (6) en houd deze ingedrukt tot op het scherm (9) de lijst van het
zendergeheugen verschijnt.
Als de geheugenplaats leeg is, wordt geen zendernaam weergegeven, als de
geheugenplaats reeds in gebruik is, verschijnt de naam van de hier opgeslagen
zender.
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• Selecteer met de toetsen PREV (4) of NEXT (8) de gewenste opslagplaats en bevestig de
keuze door indrukken van de toets SELECT (7).
• Om een opgeslagen zender te wissen, slaat u gewoon een andere zender op deze
geheugenplaats op.
Opgeslagen zender kiezen
• Druk kort op de toets PRESET (6) en selecteer met de toetsen PREV (4) of NEXT (8) de
gewenste zender.
• Bevestig uw keuze door indrukken van de toets SELECT (7).
Wanneer er geen zender op de geselecteerde stationstoets is opgeslagen, wordt de
huidig ingestelde zender verder afgespeeld.
Oproepen van zenderinformatie
• Druk kort op de toets MENU (3) om informatie over de beluisterde zender, de tijd en datum in
de derde regel van het scherm (9) weer te geven.
• Door opnieuw op de toets MENU (3) te drukken, wordt de weergave telkens verder
geschakeld.
• De inhoud van de weergegeven zenderinformatie is afhankelijk van de zender.
Verdere bedieningsmogelijkheden via het menu
• Druk lang op de toets MENU (3) om het menu weer te geven.
• De volgende menupunten hebben betrekking op de DAB-modus.
Volledige scan

Zoekt naar zenders (dezelfde functie als bij het indrukken van de toets
SCAN (2)

Handm. afstmmn.

Manuele keuze van de zendfrequentie met weergave van de
signaalsterkte (druk hiervoor op de toets SELECT (7))

DRC

Deze functie comprimeert de geluidsweergave om zachte tonen bij
laag volume of in een luide omgeving beter hoorbaar te maken.

Inkorten

Verwijdert inactieve zenders uit de stationslijst
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d) UKW-modus
Zenders zoeken
• Druk kort op toets PREV (4) of NEXT (8) om de ontvangstfrequentie stapsgewijs en manueel
te wijzigen. Na elke druk op de toets verandert de ontvangerlijst in stappen van 50 kHz.
• Druk lang op de toets PREV (4) of NEXT (8) om het zoeken naar zenders afwaarts of
opwaarts te starten.
• Als een UKW-zender met voldoende sterk signaal wordt gevonden, stopt het zoeken naar
zenders en wordt de zender afgespeeld.
Voor de instelling van zwakkere zenders zoekt u manueel naar zenders.
U kunt in het menu instellen of het automatisch zoeken naar zenders uitsluitend
sterke zenders vindt of naar alle zenders zoekt. Bij het zoeken naar alle zenders
kan het in bepaalde zendgebieden gebeuren dat het zoeken naar zenders na elke
frequentiestap stopt. Stel in dit geval de zoekinstelling op sterke zenders in.
Zenders opslaan
• Het apparaat kan tot 10 UKW-zenders opslaan.
• Het opslaan van zenders en het kiezen en wissen van opgeslagen zenders gebeurt zoals
beschreven bij DAB-gebruik.
Oproepen van zenderinformatie
• Druk kort op de toets MENU (3) om informatie over de beluisterde zender, de tijd en datum in
de derde regel van het scherm (9) weer te geven.
• Door opnieuw op de toets MENU (3) te drukken, wordt de weergave telkens verder
geschakeld.
• De inhoud van de weergegeven zenderinformatie is afhankelijk van de zender.
Verdere bedieningsmogelijkheden via het menu
• Druk lang op de toets MENU (3) om het menu weer te geven.
• De volgende menupunten hebben betrekking op de UKW-modus.
Scaninstelling

legt vast of bij het zoeken naar zenders er uitsluitend sterke of alle
zenders gevonden worden.

Audio-instelling

legt vast of de audio-ontvangst in mono of stereo gebeurt.
Bij slecht ontvangbare zenders is mono-ontvangst aangewezen
aangezien het ruisvrij is.
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e) Extern audio-apparaat afspelen
• Sluit uw audio-apparaat aan de DAB+ radio-adapter aan, zoals beschreven onder
"Ingebruikname".
• Kies de modus met de toets MODE (1) via de aansluiting LINE IN (12).
• Start het afspelen op uw audio-apparaat.

f) Systeeminstellingen
• Druk lang op de toets MENU (3) om het menu weer te geven.
• Kies het menupunt Systeem met de toetsen PREV (4) of NEXT (8) en druk op de toets
SELECT (7) om het systeemmenu te selecteren.
• De volgende menupunten hebben betrekking op de systeeminstellingen en kunnen in elke
bedrijfsmodus worden opgeroepen.
Slaapstand

Slaaptijd inst.

Instelling van de tijd nadat het apparaat
automatisch uitschakelt

Wekkers

Wekkers 1/2

Wektijd selecteren

Op tijd

Instelling alarmtijd

Duur

Instelling alarmduur

Bron

Wektoon selecteren

Dagelijks
Eenmalig
Weekdagen
Weekends

Dagen waarop de wekker actief is, selecteren

Wektoonvolume
Tijd

Wekker uit/aan

Wekfunctie uit- of inschakelen

Tijd/datum instellen

Handmatig instellen van datum en tijd

Autom. bijwerken

Automatisch actualiseren van de tijdinstelling
via DAB en/of UKW

12/24 uur instellen

Formaat van de tijdsweergave (12 u / 24 u)

Datumnotatie instellen

Formaat van de datumweergave
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Backlight

Time-out

Tijd na dewelke het scherm naar de
stroomspaarmodus overgaat (wanneer er
geen bediening volgt)

Niveau voor ‘aan’

Helderheid bij normaal bedrijf

Niveau voor dimmen

Helderheid met stroomspaarmodus

Talen

Keuze van de menutaal

Fabrieksreset

Herstellen van de fabrieksinstellingen
Let op! Alle instellingen worden gewist

SW-versie

Weergave van de softwareversie

11. Verhelpen van storingen
Met de radio heeft u een betrouwbaar product verworven dat volgens de nieuwste technische
inzichten vervaardigd werd. Toch kunnen zich enkele problemen of fouten voordoen. Daarom
willen wij hier beschrijven hoe u mogelijke storingen kunt verhelpen:
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht!
Geen functie nadat het apparaat ingeschakeld werd:
• De schakelaar ON/OFF (10) staat in de stand OFF.
• De netadapter steekt niet correct in de contactdoos of de lagevoltstekker, is niet juist met de
lijst van de aansluiting DC 5V(11) verbonden.
• De contactdoos wordt niet van stroom voorzien.
Bij het afspelen is er geen geluid hoorbaar:
• Het volume aan het aangesloten audiosysteem of aan de actieve luidsprekers is te laag
ingesteld.
• De verkeerde ingang is aan het aangesloten audiosysteem of aan de actieve luidsprekers
geselecteerd.
• De verbinding naar het audiosysteem of naar de actieve luidsprekers is onderbroken of
defect.
• De radio-ontvangst is te zwak.
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Er zijn stoorsignalen hoorbaar, de bediening is gestoord of het scherm geeft geen
duidelijke weergave:
• Het apparaat wordt door andere apparaten met een hoog stralingscrisico (vb. mobiele
telefoons) gestoord.
• De ingebouwde microprocessor moet worden teruggezet. Schakel het apparaat uit, ontkoppel
het van de stroomverzorging en herstel deze na ongeveer 30 seconden.
• Herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat.
Radio-ontvangst gestoord of niet mogelijk:
• Trek de antenne (14) volledig uit en probeer verschillende opstellingen te plaatsen.
• Stel het apparaat op een andere plaats (indien mogelijk in de buurt van een venster) op.
• Controleer of er in uw streek DAB-radio beschikbaar is.
De DAB+ radio-adapter reageert niet meer op toetsenbevelen:
• De batterij van de afstandsbediening is leeg en moet worden vervangen.
• Het bereik van de afstandsbediening werd overschreden. Breng de afstandsbediening
dichter bij de DAB+ radio-adapter.
• De batterij van de afstandsbediening is zwak en het bereik wordt hierdoor beperkt.

12. Instandhouding
• Steek de netadapter nooit direct in een contactdoos als het apparaat van een koude
in een warme ruimte is gebracht. Het te ontstane condenswater kan onder bepaalde
omstandigheden het apparaat vernietigen. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen
terwijl het niet met het stroomnet is verbonden. Wacht tot al het condenswater is verdampt.
• Netadapters mogen nooit met natte handen in de contactdoos gestoken of eruit getrokken
worden.
• Trek nooit aan kabels om netadapters uit het stopcontact te nemen, trek deze altijd via de
daarvoor bestemde greepvlakken uit het stopcontact.
• Trek de netadapter uit de contactdoos wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
• Neem bij onweer om veiligheidsredenen altijd de netadapter uit de contactdoos.
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13. Onderhoud en reiniging
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere
chemische oplosmiddelen, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan de behuizing
of zelfs de werking aantasten.
• Koppel het product voor elke reinigingsbeurt los van de stroomvoorziening.
• Gebruik een droge, pluisvrije doek om het product te reinigen.

14. Afvoer
a) Product
Elektronische apparaten kunnen gerecycled worden en horen niet thuis in het huisvuil.
Het product dient na afloop van de levensduur volgens de geldende wettelijke
voorschriften te worden afgevoerd.
Verwijder de evt. geplaatste batterij uit de afstandsbediening en gooi deze afzonderlijk
van het product weg.

b) Verwijderen van lege batterijen
U bent als consument wettelijk verplicht om alle lege accu´s en batterijen in te leveren;
het afvoeren van lege batterijen via het gewone huisvuil is verboden.
Batterijen die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door het hiernaast
vermelde symbool, dat erop wijst dat deze niet via het huisvuil mogen worden
afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen zijn: Cd =
cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Uw lege batterijen en accu´s kunt u bij de verzamelpunten van uw gemeente en
op alle plaatsen waar batterijen en accu´s verkocht worden kosteloos inleveren. Zo
voldoet u aan de wettelijke verplichtingen voor afvalscheiding en draagt u bij aan de
bescherming van het milieu.
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15. Verklaring van conformiteit (DOC)
Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit
product met richtlijn 2014/53/EU overeenstemt.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: www.conrad.com/downloads
Kies een taal door een vlagsymbool te selecteren en voer het bestelnummer van het
product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring in pdfformaat downloaden.

16. Technische gegevens
Bedrijfsspanning.......................................100-240 V/AC 50/60 Hz (netdeel)
5 V/DC (DAB+ radio-adapter)
Vermogensopname..................................0,1/1 W (off / max.)
Batterij afstandsbediening........................1x 3 V lithium-knopcel CR2025
Ontvangstbereik.......................................87,5-108 MHz (UKW)
174,928-239,200 MHz / band III 5A-13F (DAB+)
Zendergeheugenplaats.............................20 (10x UKW + 10x DAB)
Wektijden..................................................2
Sleep timer...............................................15/30/45/60/90 min
Afmetingen...............................................140 x 62 x 49 mm
Gewicht.....................................................140 g
Bedrijfsvoorwaarden.................................0 tot +50 °C / 10-90 % rel. luchtvochtigheid
Opslagvoorwaarden.................................-20 tot +70 °C / 10-90 % rel. luchtvochtigheid
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