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Bedieningselementen (Bovenkant)

1. Luidspreker
2. Auto tune-knop
3. Info-knop
4. Band-knop
5. Afstemmen Omhoog / Omlaag / Snooze-knop

6. LCD-display
7. Alarm-knop
8. Select-knop
9. Aan/Standby-knop
10. Preset-knoppen

NL

98

Bedieningselementen
(rechterkant)

Bedieningselementen (achterkant)

11. Display-dimmerbediening (onder radio)
12. Volumeregeling
13. Hoofdtelefoon-aansluiting
14. Line out-aansluiting
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15. Auxiliary-ingang
16. DAB/FM draadantenne
17. DC-aansluiting

Uw wekkerradio voor het eerst gebruiken
1. Plaats uw wekkerradio op een vlakke ondergrond.
2. Strek de draadantenne op de achterkant van uw radio volledig uit.
Plaats de draadantenne zo recht mogelijk en strek hem ofwel boven,
ofwel onder de radio uit.
3. Plaats de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de
achterkant van uw wekkerradio. Steek de adapter in een standaard
13 amp stopcontact. Het display zal voor een paar seconden
“SANGEAN“ tonen en daarna zal het display “NO CLOCK“ tonen.
4. De klok zal automatisch worden ingesteld door de DAB-zender waar
u op afstemt of u kunt kijken bij“De klok handmatig instellen“,
wat later is beschreven, voor het instellen van de klok.
BELANGRIJK:
De lichtnetadapter wordt gebruikt om de wekkerradio op het lichtnet aan
te sluiten. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de wekkerradio moet
toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Om de wekkerradio geheel
te ontkoppelen van het lichtnet, moet de adapter volledig uit het
stopcontact worden gehaald.
Leestekens op het LCD-scherm geven aan dat de radio is aangesloten
op het lichtnet.
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Uw wekkerradio bedienen
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
Het display zal voor een paar seconden “TUNING” tonen.
De radio zal wanneer hij voor het eerst wordt aangezet in
DAB-modus zijn. Na elk gebruik zal de radio de gebruikte
modus onthouden en die modus weer gebruiken wanneer de radio
wordt aangezet.
2. De laatst gebruikte zender zal geselecteerd worden als de
wekkerradio eerder is gebruikt.
3. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, dan zal de
eerste zender dat gevonden is tijdens het scannen in de zenderlijst
afgespeeld worden. Het display zal de zendernaam op het
display tonen.
4. Als er geen signalen worden gevonden dan zal “OFF AIR” worden
getoond en dan kan het nodig zijn om uw wekkerradio te verplaatsen
voor betere ontvangst. U moet daarna een scan uitvoeren, zoals is
beschreven op pagina 105.
Uw wekkerradio heeft een indicator
op het display om de
sterkte van het ontvangen signaal weer te geven.
Het display zal 10 seconden na de laatste toetsindruk terug gaan
naar het weergeven van de tijd, behalve wanneer er scrollende tekst
wordt weergegeven.
Opmerking:
Als u de naam van de radiozender op het display kunt zien,
maar geen geluid kunt horen, dan is het mogelijk dat u de
volumeregeling aan de rechterkant van uw wekkerradio moet gebruiken
om het volume aan te passen.
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Een zender selecteren - DAB
1. Druk op de Aan/Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
Het display zal voor een paar seconden “TUNING” tonen.
2. Druk op de Band-knop om de DAB-modus te selecteren. Het display
zal de naam van de huidig geselecteerde zender tonen.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om
door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op de Select-knop om een zender te selecteren wanneer de
gewenste zendernaam op het display verschijnt. Het display zal
“TUNING” tonen terwijl de radio de nieuwe zender vindt.
5. Stel het volume naar wens in.
Opmerking:
Als het display na het selecteren van een zender “OFF AIR” toont
dan kan het nodig zijn om uw wekkerradio te verplaatsen voor
betere ontvangst.
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Secundaire diensten - DAB
1. Bepaalde radiozenders hebben één of meer secundaire diensten.
Als een radiozender is verbonden met een secundaire dienst, dan zal
de secundaire dienst onmiddellijk verschijnen na de primaire dienst
als u op de Afstemmen Omhoog-knop drukt.
2. Druk op de Select-knop om af te stemmen op de secundaire dienst.
De meeste secundaire diensten zenden niet continu uit en als de
geselecteerde dienst niet beschikbaar is, dan zal de radio opnieuw
afstemmen op de verbonden primaire dienst.

Displaymodi - DAB
Uw radio heeft in DAB-modus een reeks displaymodi. Merk op dat het
display 10 seconden na de laatste toetsindruk terugkeert naar het
weergeven van de tijd, tenzij er scrollende tekst wordt weergegeven.
1. Druk op de Info-knop om de verschillende opties te doorlopen.
a. Zendernaam

Toont de naam van de huidige zender

b. Scrollende tekst

Toont scrollende tekstberichten,
zoals artiest/tracknaam,
telefoonnummer, etc.

c. Zendertype

Toont het zendertype van de
huidige zender, bijv. Pop, Klassiek,
Nieuws, etc.
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d. Multiplex-naam

Toont de naam van de DAB-multiplex
waar de huidige zender toe behoort.

e. Tijd

Toont de huidige tijd (24-uursklok).

f. Datum

Toont de huidige datum.

g. Dag

Toont de huidige dag van de week.

h. Frequentie en kanaal

Toont de frequentie en het
kanaalnummer van de huidige
DAB-zender.

i. Bitrate

Toont de digitale audio bitrate voor de
huidige DAB-zender.

j. Signaalfout

Toont het bit foutpercentage voor de
huidige DAB-zender.
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Nieuwe zenders vinden - DAB
Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe DAB-zenders
beschikbaar zijn. Of u bent verhuisd naar een ander deel van het land.
In dit geval is het mogelijk dat u de radio naar nieuwe zenders moet
laten scannen.
1. Druk terwijl de radio is ingeschakeld en in DAB-modus is op de
Auto Tune-knop. Er zal“SCANNING” getoond worden op het display.
2. Uw wekkerradio zal een scan van de DAB-frequenties uitvoeren.
Wanneer er nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de
zenderteller aan de rechterkant van het display toenemen en zullen er
zenders aan de lijst worden toegevoegd.
Om ervoor te zorgen dat de radio alle beschikbare zender vindt wordt
aangeraden om een volledige scan van de gehele DAB Band III
frequenties uit te voeren. Ga in dit geval als volgt verder.
3. Druk terwijl de radio is ingeschakeld en in DAB-modus is op de
Auto Tune-knop en houd deze 2 seconden ingedrukt tot “SCANNING”
op het display verschijnt.
4. Uw radio zal een volledige scan van de DAB band III
frequenties uitvoeren. Wanneer er nieuwe zenders worden gevonden,
dan zal de zenderteller aan de rechterkant van het display toenemen
en zullen er zenders aan de lijst worden toegevoegd.
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Handmatig afstemmen - DAB
Handmatig afstemmen stelt u in staat de radio af te stemmen op een
bijzondere DAB frequentie in Band III. Nieuw gevonden zenders zullen
worden toegevoegd aan de zenderlijst. Deze functie kan ook worden
gebruikt om te helpen bij het positioneren van de antenne of de radio,
voor optimale ontvangst voor een specifiek kanaal of frequentie. Merk op
dat DAB-zenders zich bevinden in het bereik van kanalen 9A tot 13F.
1. Druk en houd de Info-knop 2 seconden ingedrukt, zodat het display
“MANUAL” toont.
2. Druk op de Select-knop om de handmatige afstemmodus te betreden.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste DAB-zender te selecteren. Druk op de Select-knop om af
te stemmen op de gekozen frequentie.
Als er een signaal aanwezig is, dan zal het kanaalnummer en het
eerste gedeelte van de DAB multiplex-naam worden getoond.
4. Druk nogmaals op de Select-knop om terug te keren naar de normale
DAB-afstemmodus.
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Dynamic Range Control (DRC) instellingen - DAB
DRC kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio
wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.
Er zijn drie DRC-compressieniveaus:
DRC 0 Geen compressie toegepast
DRC 1/2 Gemiddelde compressie toegepast
DRC 1 Maximale compressie toegepast (standaard)
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de DAB-band te selecteren.
3. Druk en houd de Info-knop ingedrukt tot het display “MANUAL” toont.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop tot
“DRC VAL” op het display verschijnt. Druk daarna op de Select-knop.
Het display zal de huidige DRC-waarde tonen.
5. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste DRC-instelling te selecteren.
6. Druk op de Select-knop om de instelling te bevestigen.
Het display zal terugkeren naar de normale radioweergave.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen kunnen gebruik maken van de DRC-functie.
Als de uitzending geen DRC ondersteunt, dan zal de DRC-instelling op
de radio geen effect hebben.
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Uw radio bedienen - FM auto-tune
1. Strek de draadantenne op de achterkant van uw wekkerradio
volledig uit. Plaats de draadantenne zo recht mogelijk en strek hem
ofwel boven, ofwel onder de radio uit.
2. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
3. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren.
4. Druk op de Auto Tune-knop. Uw radio zal scannen van lage naar hoge
frequentie (of in de laatst gescande richting). De radio zal
automatisch stoppen als er een zender met voldoende signaalsterkte
wordt gevonden.
5. Na een paar seconden zal het display updaten. Het display zal de
frequentie van het gevonden signaal tonen. Als het signaal sterk
genoeg is en het RDS-gegevens bevat, dan zal de radio de
zendernaam tonen. Auto Tune Opmerking: De radio zal als er
10 seconden geen knoppen worden ingedrukt schakelen naar het
weergeven van de tijd.
6. Druk zoals eerder op de Auto Tune-knop om aanvullende zenders
te vinden.
7. Druk en houd de Afstemmen Omhoog-knop (om van lage naar hoge
frequentie te scannen) of de Afstemmen Omlaag-knop (om van hoge
naar lage frequentie te scannen) ingedrukt en druk nogmaals op de
Auto Tune-knop om de FM-band in tegengestelde richting
te scannen. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw
radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
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8. Stel het Volume naar wens in.
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Handmatig afstemmen - FM
1. Strek de draadantenne op de achterkant van uw wekkerradio
volledig uit. Plaats de draadantenne zo recht mogelijk en strek hem
ofwel boven, ofwel onder de radio uit.
2. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
3. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om af
te stemmen op een zender. De frequentie zal veranderen met stappen
van 50kHz. Door op de knoppen te drukken en ze ingedrukt te
houden kan de frequentie enkele keren per seconde
worden veranderd. Als de radio is afgestemd op een zender met
voldoende signaalsterkte en RDS-gegevens, dan kan het display de
zendernaam weergeven.
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 naar wens in.
7. Druk op de Standby-knop om uw wekkerradio uit te schakelen.
Opmerking:
Het display zal 10 seconden na de laatste toetsindruk terug gaan
naar het weergeven van de tijd, behalve wanneer er scrollende tekst
wordt weergegeven.
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Displaymodi - FM
Uw radio heeft in FM-modus een reeks displayopties. Merk op dat het
display 10 seconden na de laatste toetsindruk terug zal keren naar het
weergeven van de tijd, behalve wanneer scrollende tekst wordt getoond.
Het Radio Data System (RDS) is een system waarbij onhoorbare
digitale informatie wordt uitgezonden in aanvulling op het normale
FM-radiosignaal. RDS biedt verschillende handige functies.
1. Druk op de Info-knop om de verschillende modi te doorlopen.
a. Frequentie

Toont de frequentie van de huidige zender.

b. Zendernaam

Toont de naam van de huidige zender.

c. Scrollende tekst Toont scrollende tekstberichten,
zoals artiest/tracknaam, telefoonnummer, etc.
d. Zendertype

Toont het zendertype van de huidige zender,
bijv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc.

e. Tijd

Toont de huidige tijd (24-uursklok).

f. Datum

Toont de huidige datum.

g Dag

Toont de huidige dag van de week.
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Opmerking:
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan zal de radio niet in
staat zijn de zendernaam, scrollende tekst en zendertype te tonen.
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Zenders vooraf instellen
U kunt uw favoriete DAB- en FM-radiozenders opslaan op de
preset-geheugenplaatsen. Er zijn 10 geheugenplaatsen beschikbaar op
uw radio, 5 voor DAB en 5 voor FM. Presets worden onthouden op uw
radio in het geval van stroomuitval.
De procedure voor het instellen van de presets en het gebruik van de
presets om af te stemmen op de zenders wordt hieronder beschreven
en is hetzelfde voor de FM en DAB modi.
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de wekkerradio aan te zetten.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de gewenste Preset-knop vast tot het display
bijvoorbeeld “P1 SAVED” toont. De huidige zender wordt opgeslagen
onder de gekozen preset-knop. Herhaal deze procedure indien
gewenst voor de resterende presets.
4. Zenders die zijn opgeslagen in het presetgeheugen kunnen worden
overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Een vooraf ingestelde zender opnieuw oproepen
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de gewenste Preset-knop. Uw wekkerradio zal
afstemmen op de zender die is opgeslagen in het presetgeheugen.
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Klokweergave
1. Uw wekkerradio toont normaal gesproken in standby-modus de
huidige tijd op het display. De datum kan worden getoond door op
de Info-knop te drukken. Het display zal na 10 seconden weer de
huidige tijd tonen.

Display Dimmer
Uw wekkerradio heeft een instelbare dimmerbediening op de onderkant
van het apparaat. De display-herlderheid zal wanneer een knop wordt
ingedrukt voor ongeveer 10 seconden toenemen en daarna terugkeren
naar het oude niveau.
1. Draai de dimmerbediening met de klok mee om de helderheid van het
display te verhogen.
2. Draai de dimmerbediening tegen de klok in om de helderheid van het
display te verlagen.

Achtergrondverlichting van het display
1. U kunt wanneer het achtergrondverlichting van het display op een laag
niveau is ingesteld op elke knop (behalve de Aan / Standby-knop)
drukken om de achtergrondverlichting van het display in te schakelen
en het display te bekijken. De display-helderheid zal toenemen voor
10 seconden en daarna weer terugkeren naar het oude niveau.
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De alarmtijden instellen
Uw wekkerradio heeft twee alarmen die kunnen worden ingesteld om u
te wekken met radio- of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld
om eens, dagelijks, op weekdagen of in de weekenden te klinken.
De alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de radio is ingeschakeld
en in DAB- of FM-modus is.
Opmerking:
Als er voor 7 seconden geen knoppen worden ingedrukt, dan zal uw
wekkerradio de alarmsetup verlaten.
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Alarm-knop. Het display zal “SET ALM” tonen.
3. Druk op de Select-knop om de alarmsetup te betreden.
“Alarm 1” knippert.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om het
gewenste alarmnummer te selecteren, 1 of 2.
5. Druk op de Select-knop om de instelling voor het gekozen alarm
te betreden. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen
Omlaag-knop om ON of OFF te selecteren. Als OFF is geselecteerd,
dan zal elke huidige instelling voor het alarm worden geannuleerd.
6. Druk op de Select-knop om ervoor te zorgen dat de uurcijfers van het
alarm op het display knipperen.
7. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om het
gewenste alarmuur in te stellen.
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8. Druk op de Select-knop om de uur-instelling in te voeren.
De alarm-minuutcijfers zullen knipperen op het display.
9. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste alarmminuten te kiezen.
10. Druk op de Select-knop om de minuut-instelling in te voeren.
De alarmdag-optie zal knipperen op het display.
11. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste alarmdag-optie te selecteren.
Once – Het alarm zal één keer klinken
Daily – Het alarm zal elke dag klinken
Weekdays – Het alarm zal alleen op weekdagen klinken
Weekends – Het alarm zal alleen in de weekenden klinken
Als het alarm wordt ingesteld op “Once”, ga dan verder met stap
12 hieronder. Ga anders verder met stap 18 op de volgende pagina.
12. Druk op de Select-knop om de instelling in te voeren. Het alarmjaar
zal knipperen op het display.
13. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om
het alarmjaar te kiezen.
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14. Druk op de Select-knop om de instelling van het alarmjaar in
te voeren. De alarmmaand zal knipperen op het display.
15. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
alarmmaand te kiezen.
16. Druk op de Select-knop om de instelling van de alarmmaand in
te voeren. De alarmdag zal knipperen op het display.
17. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
alarmdag te kiezen.
18. Druk op de Select-knop om de instelling in te voeren.
De alarmbron-optie zal knipperen op het display.
19. Druk herhaaldelijk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen
Omlaag-knop om de gewenste alarmbron te kiezen
(DAB, FM, BUZ).
20. Druk op de Select-knop om de alarminstellingen te bevestigen en
terug te keren naar de normale radiomodus.
Actieve alarmen (1 of 2) worden op het display weergegeven door het
corresponderende alarmsymbool
.
Opmerking:
Wanneer uw wekkerradio is ingesteld om u te wekken met het
radioalarm, dan zal uw radio de laatst gebruikte zender gebruiken.
Zorg ervoor dat het volume hoog genoeg staat, zodat u het radioalarm
kunt horen.
BELANGRIJK:
Het radioalarm zal niet hoorbaar zijn als u een apparaat heeft
aangesloten op de Aux-Ingang. Het zoemeralarm kan wel nog
steeds worden gebruikt.
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De alarminstellingen bekijken
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Alarm-knop om de alarmsetup te betreden.
3. Druk op de Select-knop en druk vervolgens op de Afstemmen
Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om alarm 1 of 2 te bekijken.
4. Druk op de Select-knop om door de instellingen van het gekozen
alarm te bladeren.
U kunt de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop
gebruiken om indien gewenst een bepaalde instelling te wijzigen en
met behulp van de Select-knop kunt u de wijziging invoeren.

Alarmen annuleren
1. Wanneer een alarm klinkt, dan kan het geannuleerd worden door op
de Aan / Standby-knop te drukken.

NL

116

Snooze
1. Tijdens het radio- of zoemeralarm zal het drukken op de
Snooze-knop het alarm voor het geselecteerde aantal
minuten dempen.
De Snooze-tijd kan worden ingesteld tussen 5 en 20 minuten met
stappen van 5 minuten.
De standaardinstelling is 5 minuten. Het display zal het
Snooze-symbool
tonen. Deze stappen kunnen gedurende de
periode van 60 minuten herhaald worden.
2. Druk op de Standby-knop om de Snooze-functie te annuleren.

De snooze-tijd instellen
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Alarm-knop om de snooze-tijd in te stellen en het
instellingenmenu te betreden. Er zal “SET ALM” op het
display verschijnen.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop tot
“SNOOZE” op het display verschijnt. Druk op de Select-knop.
“SNOOZE05” zal worden getoond.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om
de gewenste snooze-instelling te kiezen, u kunt kiezen uit 5, 10, 15
en 20 minuten.
5. Druk op de Select-knop om de gewenste snooze-duur in te voeren.
De radio zal het menu verlaten en terugkeren naar het
normale radiodisplay.
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Slaaptimer
Uw wekkerradio kan worden uitgeschakeld nadat een vooraf ingestelde
tijd is verstreken. De slaapinstelling kan worden aangepast tussen 5 en
90 minuten met stappen van 5 minuten. Zorg ervoor dat de wekkerradio
is ingeschakeld.
1. Druk om de gewenste slaaptijd in te stellen op de Alarm-knop om
het instellingenmenu te betreden. “SET ALM” zal op het
display verschijnen.
2. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop tot
“SLEEP” op het display verschijnt. Druk op de Select-knop.
“SLEEP 05” (of de eerder ingestelde slaaptimer-instelling) zal
worden getoond.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste slaaptijd te selecteren. De slaapinstelling zal toenemen
met stappen van 5 minuten, van 5 minuten tot 90 minuten. Als u nog
eens drukt dan zal de slaaptimer worden ingesteld op OFF, wat de
slaapfunctie annuleert.
4. Druk op de Select-knop. Het display zal de slaaptijd-instelling tonen
en daarna de slaapopties verlaten. De snooze-indicator zal worden
geactiveerd om te tonen dat de slaaptimer in gebruik is.
5. Uw wekkerradio zal automatisch uitschakelen wanneer de vooraf
ingestelde slaaptijd is verstreken.
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6. Druk op de Standby-knop om de slaaptimer-functie te annuleren voor
de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
Om de slaaptimer te annuleren zonder uw radio uit te zetten,
gebruik de bovenstaande procedure en selecteer de “OFF” instelling.
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De klok handmatig instellen
Normaal gesproken zal uw wekkerradio automatisch zijn klok instellen
met het DAB-signaal. Als er geen DAB-signaal beschikbaar is en u de
tijd handmatig moet instellen, volg dan de onderstaande procedure.
Opmerking:
Het DAB-signaal zal altijd de handmatige tijdinstelling overschrijven.
1. Druk om de tijd in te stellen op de Aan / Standby-knop om de
wekkerradio aan te zetten. Druk op de Alarm-knop om het setupmenu
te betreden. “SET ALM” zal op het display verschijnen.
2. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop tot
“MANU CLK” op het display verschijnt. Druk op de Select-knop om
de handmatige instelprocedure te betreden. De uurcijfers zullen
knipperen op het display.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om het
gewenste uur te selecteren.
4. Druk op de Select-knop, de minuutcijfers zullen knipperen op
het display.
5. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
gewenste minuten te selecteren.
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6. Druk op de Select-knop om de gewenste minuut-instelling in te
voeren Daarna zal het jaar op het display knipperen.
7. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om het
jaar naar wens te veranderen.
8. Druk op de Select-knop om de jaarinstelling in te voeren. Daarna zal
de maand op het display knipperen.
9. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
huidige maand te selecteren.
10. Druk op de Select-knop om de maandinstelling in te voeren. De dag
van de maand zal dan knipperen op het display.
11. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop om de
huidige dag te selecteren.
12. Druk op de Select knop om de tijdinstelling te bevestigen en terug te
keren naar de normale radio-klokweergave.
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Terugkeren naar automatisch klok instelmodus
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de wekkerradio aan te zetten.
Druk op de Alarm-knop om het instellingenmenu te betreden.
“SET ALM” zal op het display verschijnen.
2. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop tot
“AUTO CLK” op het display verschijnt. Druk op de Select-knop.
Opmerking:
Als u “AUTO CLK” selecteert dan zal de ontvangen huidige tijd
worden getoond. Als er geen DAB-signaal wordt gevonden, dan zal
“NO CLOCK” worden getoond. U moet dan ofwel de positie van de radio
of van de antenne verplaatsen zodat het signaal kan worden ontvangen,
ofwel de klok handmatig instellen.
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Auxiliary-ingang
1. Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-Ingang op de rechterkant van uw
wekkerradio om het mogelijk te maken een audiosignaal te ontvangen
van een extern audio-apparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.
Een aansluiting op deze ingang heeft voorrang op de radiofuncties.
2. Stel het volume op uw iPod, MP3- of CD-speler op een redelijk hoog
niveau in en stel vervolgens het volume op uw wekkerradio in voor
comfortabel luisteren.
BELANGRIJK:
Het radioalarm zal niet hoorbaar zijn als er een apparaat is
aangesloten op de Aux-Ingang. Het zoemeralarm kan wel
gebruikt worden.
Opmerking:
Uw wekkerradio zal gedempt worden wanneer u de audiobron aansluit.
Om naar de DAB- of FM-radio te luisteren moet u uw speler loskoppelen
van de Aux-Ingang.
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Hoofdtelefoon-aansluiting
Er zit een 3.5mm stereo Hoofdtelefoon-aansluiting op de rechterkant van
uw wekkerradio, voor het gebruik met hoofdtelefoon of oortelefoon.
Een stekker plaatsen dempt de interne luidspreker automatisch.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden
tot gehoorverlies.

Line out-aansluiting
Er zit een 3.5mm stereo Line Out aansluiting op de rechterkant van
uw geluidssysteem om het audiosignaal te versturen naar een
externe versterker. Een stekker in de line out-aansluiting plaatsen zal
de interne luidspreker niet dempen.
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Softwareversie
De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en wordt
alleen getoond ter referentie. Zorg ervoor dat uw wekkerradio in de
Aan-stand staat.
1. Druk en houd de Info-knop ingedrukt, het display zal “MANUAL”
tonen.
2. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop, tot het
display de softwareversie-informatie van uw wekkerradio toont.
3. Na een paar seconden zal uw wekkerradio terugkeren naar de
normale radiomodus.
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Systeemreset
Als uw radio niet meer correct functioneert of als bepaalde getallen
op het display niet getoond worden of incompleet zijn, volg dan de
volgende procedure.
1. Zet uw radio aan.
2. Druk en houd de Info-knop ingedrukt tot “MANUAL” op het
display verschijnt.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog- of Afstemmen Omlaag-knop,
tot “FACTORY” op het display verschijnt, druk op de Select-knop het
display toont “RESET”en druk vervolgens nogmaals op de
Select-knop.
4. Er zal een volledige reset worden uitgevoerd, de zenderlijst en
presets zullen worden gewist. Het display zal “SANGEAN“ en
“NO CLOCK“ tonen en het apparaat gaat in standby-modus. U moet
de instellingen opnieuw invoeren, net als toen u de wekkerradio voor
het eerst gebruikte.
Reset het product in het geval van storing als gevolg van
elektrostatische ontlading (het kan nodig zijn de stroombron opnieuw
aan te sluiten) om het normale gebruik te hervatten.
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Waarschuwingen
Stel deze wekkerradio niet bloot aan water, stoom of zand. Laat uw
wekkerradio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan
veroorzaken, zoals in een in de zon geparkeerde auto, waar de warmte
van de zon kan opbouwen, ondanks dat de buitentemperatuur niet erg
hoog lijkt.
Het naamplaatje zit op de onderkant van het apparaat.

Uw wekkerradio dient niet te worden blootgesteld aan druppels of
spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof,
zoals vazen, op de wekkerradio geplaatst worden.
Er wordt aanbevolen het apparaat zo te gebruiken dat er een
minimale afstand (10cm aanbevolen) naar aangrenzende voorwerpen
is om te zorgen voor goede ventilatie.
De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het
apparaat of de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen
als kranten, tafelkleden, gordijnen etc.
Plaats geen naakte vlam, zoals een kaars, op het product.
Er wordt aanbevolen om te voorkomen het product te gebruiken of op
te slaan in extreme temperatuur. Vermijd achterlaten van het
apparaat in auto’s, op vensterbanken, in direct zonlicht, etc.
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Specificaties

Circuit Kenmerken

Stroomvereisten
Lichtnet AC 100
Lichtnet
(switching adapter)

Luidspreker

1x75mm

Vermogen

0.6Watt

Hoofdtelefoon-aansluiting
Auxiliary-Ingang
Line out-aansluiting

3.5mm dia
3.5mm dia
3.5mm dia

Antennesysteem

FM Draadantenne
DAB Draadantenne

240V 50/60 Hz

Frequentiebereik
FM 87.5 - 108MHz
DAB 174.928 - 239.200MHz

De onderneming behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder berichtgeving.

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het
huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem
contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van
Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).
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