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Houd er rekening mee dat niet alle netadapters hetzelfde zijn.
De netadapter die is meegeleverd met deze radio is exclusief ontworpen voor gebruik met dit
apparaat. Gebruik geen netadapter die afwijkt van de specificaties op de meegeleverde netadapter.
Als er GEEN netadapter is meegeleverd met uw radio, gebruik dan, om schade te voorkomen en te
voorkomen dat uw garantie vervalt, alleen netadapters die voldoen aan de specificaties. U kunt de
specificaties van de netadapter vinden op de laatste pagina van de handleiding of door contact op te
nemen met Sangean. Voor klanten in de VS en Canada, bel 888-726-4326 of 562-941-9900. Voor
alle andere gebieden, neem contact met ons op via info@sangean.com.tw.
Gebruik geen netadapters die niet aan de juiste specificaties voldoen.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
Alleen schoonmaken met een droge doek.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten
(inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker
heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een
derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw
stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar
ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd
is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt
gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor
lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig
wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er
vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is
blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen
voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
17. Harde geluiden uit oordopjes of hoofdtelefoons kunnen uw gehoor beschadigen. Zorg altijd voor
een gematigd volume om gehoorverlies te voorkomen.
18. Uw netadapter moet altijd binnen handbereik zijn, zodat u deze eenvoudig kunt loskoppelen in
geval van nood.
19. Als de netadapter van uw radio is aangesloten op een stekkerdoos, zorgt dan dat de stekkerdoos
juist is aangesloten en naar behoren werkt.
20. Stel batterijen niet bloot aan hitte, brand, direct zonlicht, etc.
21. Uw radio is uitgerust met de nieuwe, energiebesparende DOE (Department of Energy)
netadapter. Sangean raadt aan om uw netadapter tijdens het luisteren naar de AM-band minimaal
30cm uit de buurt van de radio te houden om eventuele storingen die veroorzaakt worden door
de adapter te voorkomen.
22. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet op een hoog volumegedurende een
lange periode luisteren.
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Voor gebruikers uit Noord-Amerika:
FCC-waarschuwingen voor de gebruiker
Door het aanbrengen van veranderingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd
voor de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te
gebruiken vervallen.
Statements over RF-blootstelling
BELANGRIJKE OPMERKING:
Om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot RF-blootstelling van de FCC, moeten
de antennes die worden gebruikt voor deze zender bij installatie een afstand van ten minste 20
cm bewaren van alle personen. De antennes mogen niet samen of in combinatie met zenders
worden geplaatst. Er mogen geen veranderingen aan de antenne of het apparaat worden gemaakt.
Eventuele veranderingen aan de antenne of het apparaat kunnen ertoe leiden dat het apparaat de
eisen voor RF-blootstelling overschrijdt en kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te
gebruiken doen vervallen.
Opmerking:
Deze apparatuur is getest en valt binnen de limieten voor een digitaal toestel van klasse B,
conform Deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke
bescherming tegen schadelijke interferentie in een huislijke omgeving. Deze apparatuur geneert
en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen. De apparatuur
kan, wanneer niet gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies, schadelijke interferentie van
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden als
het apparaat wordt gebruikt in een bepaalde opstelling.
Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan
worden vastgesteld door het in- en uitschakelen van het apparaat, wordt aanbevolen te proberen de
interferentie te verhelpen met een van de volgende maatregelen:
● Verplaats de antenne of richt deze anders.
● Plaats het apparaat verder van de ontvanger.
● Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een andere elektriciteitsgroep is aangesloten dan
het stopcontact van de ontvanger.
● Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.
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(Alleen verkocht in Noord-Amerika)
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Bedieningselementen
Knoppen voorkeurszenders
Knop Afstemmen omhoog/omlaag
3 Knop Standby/Sleep
4 Knop Tijd instellen
5 Knop Alarm 2
6 Knop Alarm 1
7 Knop Display/Stereo/Mono
8 Knop Source/Step
9 Knop Snooze/Dimmer
10 Volumeregeling
11 LCD-display
12 Luidspreker
13 FM-antenne
14 Hoofdtelefoonuitgang
15 Aux-ingang
16 Stroomingang
17 Batterijvak voor backupbatterij (Alleen beschikbaar voor klanten die het apparaat hebben
aangeschaft in Noord-Amerika)
1
2
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LCD-display
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Stereo-indicator
Alarm 1 zoemeralarm
Alarm 1 radio-alarm
Alarm 2 zoemeralarm
Alarm 2 radio-alarm
Sleep/Snooze-indicator
Indicator voorkeurszender
Weergave frequentie/klok
Bandindicator
Volume-indicator
PM-indicator
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De radio voor het eerst gebruiken
De netadapter gebruiken
De netadapter voor dit apparaat levert 7.5 volt DC op 0.8A middelste pin positief.
Plaats de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant van de radio.
Steek de adapter in een standaard stopcontact.
Als de adapter wordt gebruikt, dan zullen de batterijen automatisch worden uitgeschakeld. De
netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als deze niet wordt gebruikt.
BELANGRIJK:
De netadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. De netadapter die wordt gebruikt
voor deze radio moet altijd bereikbaar blijven tijdens normaal gebruik. De radio kan volledig worden
losgekoppeld van het lichtnet door de stekker van de netadapter volledig uit het stopcontact te trekken.
Gebruik met backupbatterijen (Alleen beschikbaar voor klanten die het apparaat hebben
aangeschaft in Noord-Amerika
1. Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat.
2. Plaats twee UM-3 (AA) batterijen in de ruimtes in het batterijvak.
3. Controleer of alle batterijen in de juiste richting, zoals getoond in het batterijvak, worden geplaatst.
4. Als de radio als wekkerradio of alarm wordt gebruikt, zorg er dan altijd voor dan er batterijen zijn geplaatst.
Opmerking:
De batterijen zijn bedoeld voor het opslaan van de voorkeurszenders en de klok in het geval van
stroomuitval en niet voor het normale gebruik van de radio.

De klok instellen
U kunt de klok instellen als de radio is ingeschakeld of uitgeschakeld.
Nadat de radio juist is aangesloten op het lichtnet, zal (- : --) op het display verschijnen. Druk op de
knop voor het instellen van de klok, u hoort een pieptoon en de uurcijfers beginnen te knipperen.
Selecteer het uur door op Afstemmen omhoog/omlaag te drukken tot het gewenste uur wordt
getoond. Druk daarna nogmaals op de knop voor het instellen van de tijd om de minuten in te stellen.
De minuten knipperen, druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot het gewenste aantal minuten wordt
getoond. Druk nogmaals op de knop voor het instellen van de tijd om het instellen van de klok te
voltooien. De tijd wordt nu blijvend op het display getoond en de dubbele punt tussen de uren en
minuten knippert periodiek.

Bediening radio – Handmatig afstemmen AM/FM
1. Strek de FM-draadantenne op de achterkant van uw radio volledig uit. Plaats de draadantenne zo
recht mogelijk en strek de antenne zo ver mogelijk boven of onder de radio uit.
2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren.
4. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de frequentie aan te passen.
5. Druk op Display om de tijd of frequentie weer te geven op het display.
Opmerking:
Als de radio op de AM-frequentieband storing ondervindt van zijn netspanningsadapter, plaatst u de
radio meer dan 30 cm uit de buurt van de netspanningsadapter.
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Scannen AM/FM
1. Strek de FM-draadantenne op de achterkant van uw radio volledig uit. Plaats de draadantenne zo
recht mogelijk en strek de antenne zo ver mogelijk boven of onder de radio uit.
2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren.
4. Houd Afstemmen omhoog/omlaag ingedrukt. Uw radio scant naar hogere frequenties (van lage
frequentie naar hoge frequentie) of naar lagere frequenties (van hoge frequentie naar lage frequentie)
en stopt automatisch als er een zender met een voldoende sterk signaal wordt gevonden.

Voorkeurszenders instellen AM/FM
1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren.
3. Stem met behulp van de bovenstaande stappen af op de zender die u wilt opslaan als voorkeurszender.
4. Houd een van de knoppen van voorkeurszenders ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken,
de frequentie van de zender wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.
5. Herhaal de procedure om de resterende voorkeurszenders op te slaan. Uw radio heeft 5 voorkeurszenders
voor elke band.
6. Voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande stappen te volgen.

Voorkeurszenders oproepen AM/FM
1. Druk op Source om de AM-, FM 1- of FM 2-band te selecteren.
2. Druk op een van de knoppen van de voorkeurszenders, het nummer van de voorkeurszender en
de frequentie verschijnen op het display.

FM stereo/mono
Als de FM-zender die u beluistert een zwak signaal heeft, dan kan er ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk
deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.
Houd Display ingedrukt om te schakelen naar mono. Het Stereo-symbool op het LCD wordt niet
langer getoond.

Het alarm instellen
Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-/FMradio of zoemeralarm. De alarmen kunnen worden ingesteld als uw radio is uitgeschakeld of tijdens
het afspelen. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u de alarmen instelt.
1. Zorg er vóór het instellen van de alarmen voor dat de tijd correct is ingesteld. Houd een van de
alarmknoppen ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken. U kunt nu het alarm instellen (bijv.
druk op Alarm 1 om de instellingen voor alarm 1 te openen).
2. De uurinstelling van alarm 1, bijvoorbeeld, beginnen te knipperen. Druk op Afstemmen omhoog/
omlaag om het gewenste alarmuur in te stellen en druk op de knop van het alarm dat u instelt (bijv.
Alarm 1) om de instelling te bevestigen. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de minuten van
het alarm in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm.
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3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het gewenste alarmtype te selecteren en druk daarna ter
bevestiging op de knop van het alarm. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer (
) of radio
(
FM-, AM-modus). Als de zoemermodus wordt geselecteerd, ga dan rechtstreeks naar stap
4 om het alarmvolume in te stellen. Als de radiomodus wordt geselecteerd, dan zal eerst de band
op het display beginnen te knipperen. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste band
te selecteren (d.w.z. FM1/FM2/AM). Na het selecteren van de band (d.w.z. FM1/FM2/AM), zal de
radiofrequentie beginnen te knipperen op het display. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag of de
knop van de gewenste voorkeurszender om de gewenste frequentie voor het alarm in te stellen.
Druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm.
4. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het gewenste alarmvolume in te stellen en druk daarna
ter bevestiging op de knop van het alarm. Zodra het alarm is ingesteld, zal het automatisch de
volgende dag op dezelfde tijd afgaan. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor het actieve
alarm (bijvoorbeeld
of
) wordt getoond op het display.
Opmerking:
Voor Noord-Amerikaanse gebruikers: het radioalarm kan alleen worden gebruikt als de radio is
aangesloten op het lichtnet. Als dit niet het geval is (d.w.z. uw radio is niet aangesloten op het lichtnet,
maar wordt gevoed door backupbatterijen), dan zal in plaats daarvan het zoemeralarm worden geactiveerd
Voor Europese gebruikers: het radioalarm kan alleen worden geactiveerd als het apparaat is
aangesloten op het lichtnet. Als dit niet het geval is, dan wordt het alarm niet geactiveerd.

Als het alarm afgaat
Als het zoemeralarm wordt geactiveerd, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in
geluidsniveau. Het alarm zal, tenzij geannuleerd, op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1
minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn. Als er een ander soort alarm wordt ingesteld, dan zal de
radio op de ingestelde tijd onafgebroken voor 60 minuten klinken.
Het alarm maakt, wanneer het wordt geactiveerd, gebruik van het Humane Waking System (HWS).
Het volume van het alarm wordt hierdoor met stappen van 1 verhoogt, vanaf 0 tot het volume dat u
heeft ingesteld.
U kunt een alarm dat afgaat annuleren door op Standby te drukken.

Alarm uitschakelen/annuleren
Houd om een alarm uit te schakelen de knop van het alarm ingedrukt voordat het alarm afgaat. Het
alarmsymbool wordt nu niet langer op het display getoond.

De snooze-functie
Druk wanneer het alarm afgaat op een willekeurige knop anders dan de Standby-knop om het alarm
tijdelijk voor 5 minuten uit te schakelen. Het symbool
verschijnt op het display.
Druk terwijl het alarm tijdelijk is uitgeschakeld op Standby om de snooze-timer te annuleren.
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Slaaptimer – automatisch uitschakelen van de radio
Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is
verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
1. Houd Standby ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Het symbool van de slaaptimer
verschijnt op het display.
2. Blijf Standby ingedrukt houden, de radio toont de verschillende mogelijke instellingen van de slaaptijd
op het display. Laat de knop los wanneer de gewenste slaaptijd wordt getoond op het display. De
instelling wordt opgeslagen en het LCD toont weer de normale weergave.
3. Uw radio schakelt automatisch uit nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het symbool
van de slaaptijd wordt op het display getoond om aan te geven dat er een actieve slaaptimer is.
4. Als u de slaaptimerfunctie wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, druk dan
simpelweg op Standby om het apparaat uit te schakelen.

Instellen helderheid display
De helderheid van het display kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt,
dan is het mogelijk dat u een hoger helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.
1. Druk herhaaldelijk op Snooze/Dimmer om het helderheidsniveau van het LCD-display in te stellen.
Er zijn 7 verschillende helderheidsniveaus en u kunt het effect van de verandering direct zien.
2. Stop als het gewenste helderheidsniveau is geselecteerd.

Softwareversie/De afstemstap instellen/Tijdsformaat
Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.
1. Schakel de radio uit.
2. Houd Source ingedrukt tot de softwareversie (bijv. P01) wordt getoond op het display.
Instellen FM-bereik (Deze instelling is alleen beschikbaar op de Noord-Amerikaanse versie)
Het afstembereik van de FM-band kan verschillen, afhankelijk van uw locatie. Het is mogelijk dat u
het FM-bereik moet aanpassen om ervoor te zorgen dat de radio naar behoren werkt.
3. Blijf Source ingedrukt houden tot u een pieptoon hoort. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot het
FM-bereik (bijv. F00) wordt getoond op het display. Druk daarna op Source om het gewenste FMbereik te selecteren. Het instellen van het FM-bereik is nu voltooid.
Bij het instellen van het FM-bereik heeft u de keuze uit de volgende opties:
F00: 87.5-108 MHz (Noord-Amerika) (standaard) Uw radio is vooraf ingesteld met dit FM-bereik,
er zijn geen aanpassingen benodigd als u in Noord-Amerika woont.
F01: 76-90 MHz(voor Japan)
F02: 64-108 MHz(voor Oost-Europa en Rusland)
F03: 76-108 MHz(voor bepaalde Chinese gebieden en Europese landen)
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De afstemstap instellen
4. Nadat het FM-bereik is ingesteld, zal de FM-afstemstap knipperen op het display (bijv. FM 100).
Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste FM-afstemstap te selecteren (50 kHz of
100 kHz) en druk daarna ter bevestiging op Source.
5. Druk, na het bevestigen van de FM-afstemstap, op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste
AM-afstemstap in te stellen (9 kHz of 10 kHz) en druk daarna ter bevestiging op Source. (NoordAmerika gebruikt 10 kHz)
Opmerking:
Na het veranderen van de AM-afstemstap zullen de AM-voorkeurszenders worden verwijderd. Dit is
niet het geval bij het veranderen van de FM-afstemstap.
Tijdnotatie
6. Nadat het instellen van de afstemstap is voltooid, zal het display overschakelen naar het instellen
van de tijdnotatie (d.w.z. 24U of 12U). Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste
tijdnotatie te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Source.

Aux-ingang
Er zit een 3,5mm stereo-aux-ingang op de achterkant van uw radio. Het geluidssignaal van een
externe audiobron (zoals een iPod, MP3- of CD-speler) kan naar de radio worden gestuurd door de
externe bron aan te sluiten op de aux-ingang.
1. Druk herhaaldelijk op Source tot “AUX” wordt getoond op het display.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang.
3. Stel het volume in op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg voor een adequaat geluidsniveau. Gebruik
daarna de volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen.

Hoofdtelefoonuitgang
Er zit een 3,5mm hoofdtelefoonuitgang op de achterkant van uw radio. Deze aansluiting kan worden
gebruikt om een hoofdtelefoon of oordopjes aan te sluiten op de radio.
Het aansluiten van een hoofdtelefoon of oordopjes zal ervoor zorgen dat de interne luidspreker van
de radio automatisch wordt uitgeschakeld.
Waarschuwing:
Harde geluiden uit oordopjes of hoofdtelefoons kunnen uw gehoor beschadigen. Zorg altijd voor een
gematigd volume om gehoorverlies te voorkomen.
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Specificaties
Eisen netadapter
DC: 7,5V/0,8A
Frequentiebereik
FM: 87.5 – 108 MHz
AM (10K): 520 – 1710 KHz
AM (9K): 522 – 1710 KHz
Backupbatterij (alleen beschikbaar met Noord-Amerikaanse versie)
2 x1,5V "AA"/UM-3/R6

NL

Circuit-kenmerken
Luidspreker: 2,25" 8Ω 2W
Vermogen: 0,5W+0,5W
Hoofdtelefoonuitgang: 3,5mm dia stereo
Aux-ingang: 3,5mm dia stereo
Antennesysteem: FM-draadantenne/Ingebouwde ferriet AM-staafantenne

Sangean behoudt zich het recht voor om 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 recyclingadvies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten, AEEA)
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