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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees en begrijp alle veilgheids- en bedieningsinstructies vóór de radio
wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligeids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat
en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt
van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak,
gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het
schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel.
De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de
radio veroorzaken.

8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of
positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet
bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere
zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren.
Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die
de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type
stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent
van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper
van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er
niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op
worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers,
stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen.
Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden,
niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven
type stroombron. Als u niet zeker bent van het type
stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het
plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
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11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.
Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok.
Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van
de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten
of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of
elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd
onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag
of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of
ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of
radio beschadigen.
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de
behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de
garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan
geautoriseerd servicepersoneel.
15. Voorwerpen en vloeistof – Duw nooit voorwerpen in de openingen
van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of
kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok
als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
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16. Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd
personeel wanneer:
A. De netadapter of de stekker beschadigd is.
B. Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
D. De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke
verandering vertoont.
E. De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.

Introductie
De Sangean DPR-17 DAB+/FM Handheld ontvanger met SD-opname
over de volgende reeks functies in een gestroomlijnd,
draagbaar formaat:
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De DPR-17 ontvangt DAB- en FM-(met RDS) golfband.
10 voorkeurszenders (5 DAB en 5 FM).
De DPR-17 speelt MP3-/WMA-bestanden af van SD-kaart en kan ook
eigen opnamen in MP2 en M4A formaat afspelen.
MP3 bestandsbeheer.
Groot en eenvoudig te lezen display met achtergrondlicht.
Terugspoelen DAB+/FM via SD-kaart.
Diepe bastonen.
Een standaard 3.5mm hoofdtelefoon-uitgang voor privé luisteren.
Oplaadbaar met oplaad-LED indicator.
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Bedieningselementen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
95

SD-kaartsleuf
Luidspreker
Power-knop
LCD-display
Batterij-oplaadindicator / batterij-bijna-leeg indicator
Band-knop
Info / Advanced-knop
Afstemknop / Select / Opnameknop

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Volumeknop
Rewind-knop
Voorkeurszender 5 / Play mode / Browser-knop
Voorkeurszender 4 / Fast-Forward-knop
Voorkeurszender 3 / Backforward-knop
Voorkeurszender 2 / Stop-knop
Voorkeurszender 1 / Play/pause-knop

Bedieningselementen
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16. Batterijcompartiment
17. Telescopische FM-antenne
18. Hoofdtelefoon-aansluiting
19. DC-ingang
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Bedieningselementen

20. Alkaline/NiMH/NiCad batterijschakelaar
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De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken
Gebruik van batterijen
1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat door op
de vergrendeling te drukken.
Opmerking:
Zorg er bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen vóór het plaatsen van
de batterijen voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar aan de binnenkant
van het batterijcompartiment in de Alkaline-stand staat. Zorg er bij
gebruik van oplaadbare batterijen voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar
in de NiMH-stand staat.

Gebruik van de netadapter
De netadapter voor dit apparaat levert 7.5 volt DC op 1.6 A,
middelste pin negatief.
Plaats de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant
van de radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact.
De batterijen worden bij gebruik van de adapter automatisch
uitgeschakeld. De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald
als het apparaat niet wordt gebruikt.

2. Plaats vier UM-1 (maat D) batterijen in het compartiment.
3. Zorg ervoor dat u alle batterijen juist plaatst, met de polariteit zoals
aangegeven op de achterkant van de behuizing. Plaats het
batterijdeksel terug.
4. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn
signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging of opladen.
5. Er wordt aangeraden om de batterijen uit de radio te verwijderen als
de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
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Uw radio bediening – DAB
1. Strek de telescopische FM-antenne volledig uit en plaats de radio op
een plek met goede ontvangst.
2. Druk op de Power-knop om de radio aan te zetten. De radio zal
daarna “Welcome SANGEAN” tonen. Vervolgens zal de radio
scannen naar DAB-signalen en “Tuning…” tonen. Als er een
DAB-signaal wordt gevonden, dan zal de radio de huidige
frequentie tonen.
3. Als er geen signaal wordt ontvangen, dan zal de radio
“DAB No Service” tonen. Probeer de antenne opnieuw te plaatsen.
Druk op de Power-knop, de radio zal opnieuw scannen. Als er een
signaal wordt gevonden, dan zal de radio afstemmen op dat signaal.
Verplaats de antenne indien nodig en druk en houd de afstemknop
ingedrukt om automatisch af te stemmen tot er zenders
worden gevonden.
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Een zender selecteren - DAB
1. Strek de antenne volledig boven de radio uit en plaats de radio op een
goede plek voor de beste ontvangst. Druk op de Power-knop om de
radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op de Band-knop om de DAB-band te selecteren.
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3. Draai aan de afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders
te scrollen. Stop met draaien aan de afstemknop wanneer u de
gewenste zender heeft gevonden.
4. Druk op de afstemknop om de zender te selecteren. Het display kan
tijdens het vinden van de zender “Tuning…” tonen.

3,4

5. Stel het volume in met behulp van de Volume Omhoog /
Omlaag knoppen.

5
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Nieuwe zenders zoeken – DAB
Er kunnen naar mate de tijd verstrijkt nieuwe zenders
beschikbaar komen. Ga om nieuwe zenders te vinden als volgt te werk:
1. Druk en houd de Info-knop ingedrukt om de geavanceerde instellingen
te openen.
2. Draai om een volledige scan op alle DAB Band III-frequenties uit te
voeren aan de afstemknop tot “Auto Scan” op het display verschijnt
en druk vervolgens op de afstemknop.
3. Draai aan de afstemknop tot “Full Scan” op het display verschijnt.
Het display zal “Scanning…” tonen. Als er nieuwe zenders
worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de rechterkant van
het display worden opgehoogd en zullen er zenders aan de lijst
worden toegevoegd.
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Handmatig afstemmen – DAB
Handmatig afstemmen stelt u in staat rechtstreeks op de verschillende
DAB band III-kanalen af te stemmen.
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1. Druk op de Info-knop om de geavanceerde instellingen te openen.
2. Draai aan de afstemknop tot “Manual Tune” op het display verschijnt.
Druk op de afstemknop om het menu te openen.
3. Draai aan de afstemknop om de DAB-frequentie in te stellen,
druk vervolgens op de afstemknop om op het gewenste DAB-kanaal
af te stemmen.

2,3
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Displaymodi – DAB
Uw radio heeft zeven displaymodi voor bij gebruik van DAB:
1. Druk herhaaldelijk op de Info-knop om door de verschillende modi
te bladeren.
a. Scrollende tekst (DLS)

Toont scrollende tekstberichten, zoals de
artiest, tracknaam, telefoonnummer,
adres van website, etc.

b. Programmatype

Toont het zendersoort van de huidige
zender, bijv. Pop,Classic, Nieuws, etc.

c. Multiplex-naam

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

d. Tijd en datum

Toont de huidige tijd en datum.

e. Kanaal en frequentie

Toont huidige kanaal en frequentie.

f. Audiotype en bitrate

Toont audiotype en bitrate.

g. Signaalsterkte

Toont signaalsterkte voor huidige zender.
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Instellingen Dynamic Range Control (DRC)– DAB
DRC kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio
wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.
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1. Druk op de Power-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de DAB-band te selecteren en druk en
houd vervolgens de Info-knop ingedrukt om de geavanceerde
instellingen te openen.
3. Draai aan de afstemknop tot het display “DRC value” toont. Druk op
de afstemknop om de instelling te openen.
4. Draai aan de afstemknop om de gewenste DRC-instelling te
selecteren (standaard is 0)
DRC 0
DRC is uitgeschakeld, Uitzend-DRC zal worden genegeerd.
DRC 1/2
DRC niveau wordt ingesteld op1/2 van het uitgezonden niveau door
de zender.
DRC 1
DRC wordt ingesteld zoals uitgezonden door de zender.

3-5

5. Druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Het display
zal weer de radiomodus weergeven.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzending kunnen gebruik maken van de DRC-functie.
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Instelling zendervolgorde – DAB
Uw radio heeft 3 selecteerbare zendervolgorde instellingen.
De instellingen voor de zendervolgorde zijn alfa-numeriek, groeperen en
geldige zenders.
Opmerking: De standaard zendervolgorde op uw radio is alfanumeriek.
1. Druk de Info-knop in.
2. Draai aan de afstemknop tot “Station order” op het display verschijnt
en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te openen.
Alfanumeriek
Draai aan de afstemknop tot “Alphanumeric” op het display verschijnt.
Uw radio zal nu zenders selecteren in alfanumerieke volgorde A…Z
0…9.
Zenders groeperen
Draai aan de afstemknop tot “Ensemble” op het display verschijnt.
Uw radio zal de zenderlijst nu sorteren op DAB multiplex.
Geldige zenders
Draai aan de afstemknop tot “Valid“ op het display verschijnt.
Het display al nu alleen de zenders waarvan een signaal kan worden
gevonden tonen.
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Voorkeurszenders instellen – DAB en FM
Er zijn 5 voorkeurszenders beschikbaar op elke radioband, DAB en FM.
1. Druk op de Band-knop om de gewenste band te selecteren.
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2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de gewenste voorkeurszender ingedrukt tot
het display bijvoorbeeld “P5 Saved” toont. De zender zal worden
opgeslagen onder de gekozen knop van de voorkeurszender.
Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeurszenders.

3
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Voorkeurszenders oproepen – DAB en FM
1. Druk op de Power-knop om uw radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband met behulp van de Band-knop.
3. Druk kort op de knop van de voorkeurszender, uw radio zal
afstemmen op de zender die is opgeslagen in het geheugen.
Opmerking:
Als u nog geen voorkeurszenders heeft opgeslagen en er op de knop
voor een voorkeurszender wordt gedrukt, dan zal het display bijvoorbeeld
“P3 Empty” tonen.

2

3
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Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen FM
1. Strek de antenne volledig boven de radio uit. Druk op de Power-knop
om uw radio aan te zetten.
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2. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren..
3. Druk op de afstemknop, uw radio zal automatisch omhoog scannen
(lage frequentie naar hoge frequentie) en automatisch stoppen wanneer
een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
4. 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 er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan zal de radio de
zendernaam tonen.

2

5. Druk, net zoals eerder, op de afstemknop om andere zenders
te vinden.
6. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.

3,5

7. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeknop.
8. Druk op de Power-knop om uw radio uit te zetten.

7
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Handmatig afstemmen – FM
1. Druk op de Power-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren. Strek de antenne
volledig uit voor de beste ontvangst.
3. Draai aan de afstemknop om af te stemmen op een zender.
De frequentie zal bij FM veranderen met stappen van 50kHz.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.

2

5. Stel het volume naar wens in met behulp van de Volume Omhoog/
Omlaag knoppen.
6. Druk op de Power-knop om uw radio uit te zetten.

3

5
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Displaymodi – FM
Uw radio heeft vier displaymodi bij gebruik van FM:
Het Radio Data System (RDS) is een system waarbij onhoorbare digitale
informatie wordt verzonden in aanvulling op het normale
FM-radioprogramma. RDS biedt verschillende handige functies.
De volgende functies zijn beschikbaar op uw radio.
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1. Druk herhaaldelijk op de Info-knop om door de verschillende modi
te bladeren.
a. Radiotekst

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

b. Programmatype

Toont het zendersoort van de huidige zender, bijv.
Pop, Classic, Nieuws, etc.

c. Tijd en datum

Toont de huidige tijd en datum.

d. Frequentie

Toont de frequentie van de huidige zender.
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De live-pauze-functie van uw radio gebruiken
Met een enkele druk op de Rewind-knop kunt u uw favoriete
radiozender pauzeren, terwijl u wordt onderbroken door bijvoorbeeld een
telefoontje of een andere belangrijke taak. Druk na de onderbreking
gewoon op de Rewind-knop om terug te keren naar uw favoriete zender,
precies waar u gebleven was, zodat u nooit iets hoeft te missen.
Radiozenders kunnen effectief ongeveer 16 minuten worden gepauzeerd
(999 seconden).
1. Zet uw radio eerst aan. Druk op de Band-knop om de gewenste
golfband te selecteren.
2. Druk op de Rewind-knop om uw radio in Rewind-modus te zetten,
het geluid uit de luidsprekers zal gedempt worden en het display zal
het “Pauze-symbool” en de pauzetijd (seconden) tonen.
3. Druk op de Rewind-knop om terug te keren naar de
beluisterde radiozender, uw radio zal het afspelen hervatten op het
punt waar u gebleven was.
4. Druk en houd de Rewind-knop ingedrukt om terug te keren naar
actueel afspelen, het display zal weer de normale
radioweergave tonen.
5. Draai aan de afstemknop om naar een gewenst punt van het
vertraagde programma te gaan.
6. Draai aan de afstemknop om een gewenst punt van het vertraagde
programma te bereiken.
Opmerking:
Er moet ten minste 30MB ruimte beschikbaar zijn op de SD-kaart om
gebruik te kunnen maken van de Live-pauze-functie.
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Een SD-kaart gebruiken met uw radio
U kunt een SD-kaart in uw radio plaatsen voor het opnemen en
afspoelen van eerder opgenomen radioprogramma’s of het afspelen van
MP2- en MP3-bestanden die u heeft overgezet met een PC.

Een kaart plaatsen en verwijderen
Til om een SD-kaart in uw radio te plaatsen de rubberen afdekking op
de bovenkant van de radio op en schuif de SD-kaart in de SD-kaartsleuf.
Druk de rubberen afdekking omlaag.

Als u gebruik maakt van een nieuwe SD-kaart, zorg er dan voor dat deze
juist is geformatteerd. Formatteer de SD-kaart met behulp van uw
computer vóór u deze gebruikt in uw radio.

Druk om de kaart te verwijderen zacht op de kaart, de kaart zal nu uit
de sleuf komen, zodat u de kaart kunt verwijderen.

Er zijn veel verschillende soorten SD-kaarten beschikbaar. Uw DPR-17
is getest met een breed scala aan kaarten tot 16GB en ondersteunt
kaarten van de Secure Digital High Capacity (SDHC) standaard.

Opmerking:
De SD-kaart mag niet worden verwijderd tijdens het opnemen, omdat dit
de bestanden op de kaart kan beschadigen.
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Een radioprogramma opnemen (DAB & FM)
1. Zorg ervoor dat uw SD-kaart correct is geplaatst en uw radio
klok gesynchroniseerd.
2. Druk eerst op de Band-knop om de gewenste band te selecteren.
Stem af op de zender die u wilt opnemen.
3. Druk en houd de afstemknop ingedrukt om het opnemen te starten.
Het opname-icoontje “ ” en de opnametijd zullen op het
display verschijnen.
4. Druk en houd de afstemknop nogmaals ingedrukt om het opnemen
te stoppen. De opname van een FM-programma zal worden
opgeslagen in de FM Rec map op uw SD-kaart. De opname van een
DAB-programma zal worden opgeslagen in de DAB Rec map op
uw SD-kaart. De laatste opname zal worden opgeslagen in
de LAST map.
Opmerking:
De eerste zes cijfers in de bestandsnaam van uw opnamen van
radioprogramma’s representeren de datum van de opname. De letters in
de bestandsnaam representeren het jaar van de opname, startend van
2010 met “A”. Het tweecijferige nummer achter de letters in de
bestandsnaam representeert het nummer van de opname die dag.
De opnamen van FM-/DAB-programma’s zullen worden opgeslagen in
bestanden die elk 30 minuten opname kunnen bevatten.
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Controleer de volgende zaken als uw radio niet correct opneemt:
- De kaart is juist geformatteerd
- De kaart heeft voldoende opnameruimte beschikbaar
- De kaart is niet corrupt (mogelijk door de kaart te verwijderen tijdens
het opnemen). Herformatteer de kaart indien nodig.
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Opmerking:
Als het oplaad-LED aangeeft dat de batterij bijna leeg is, dan kunnen de
Opname- en Live-pauze-functie niet worden gebruikt.
Opmerking:
De opnamen van FM-programma’s zullen in .WAV-formaat worden
opgeslagen op de SD-kaart en de opnamen van DAB-programma’s
zullen in MP2-formaat worden opgeslagen op de SD-kaart. De opnamen
van DAB+ programma’s zullen worden opgeslagen in M4A-formaat.
Om de ruimte op een SD-kaart te bekijken
1. Druk en houd de Info-knop ingedrukt als de radio in DAB- of
FM-modus is.
2. Draai aan de afstemknop tot “SD information” wordt getoond op
het display, druk vervolgens op de afstemknop. Draai aan de
afstemknop tot de vrije ruimte / totale ruimte op het
display verschijnt.

2
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Bestanden afspelen / Bestandsbeheer
De afspeelmodus toont de bestanden op de huidige geheugenkaart.
Het display zal de details van het huidige bestand tonen.
1. Zorg ervoor dat uw SD-kaart juist is geplaatst.
2. Druk en houd de Play mode-knop ingedrukt, de huidige opnamemap
en tracknaam op uw SD-kaart zullen worden getoond op het display.

2,4

3. U kunt door de tracklijst in de huidige map scrollen met behulp van
de afstemknop.
4. Druk nogmaals op de Play mode-knop, het display zal de
hoofdmap tonen, draai vervolgens aan de afstemknop om door alle
mappen op uw huidige geheugenkaart te scrollen.
Bestanden afspelen
1. Druk op de afstemknop of Play/pause-knop om een track
te selecteren.
2. Uw afspeellijst opnamen zullen worden afgespeeld in de lijstvolgorde
vanaf het eerst geselecteerde bestand.
3. Druk op de Afspeel/pause-knop om het afspelen te pauzeren.
Druk nogmaals op de Play/pause-knop om het afspelen te hervatten.
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Vooruitspoelen in bestanden
1. Druk op de Fast-Foward-knop (Voorkeurszender 4) om naar de
volgende track te gaan.
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2. Druk en houd onder het afspelen van een track de Fast-Foward-knop
ingedrukt tot het gewenste deel van een track is bereikt.
Terugspoelen in bestanden
1. Druk op de Backforward-knop (Voorkeurszender 3) om naar de vorige
track te gaan.
2. Druk en houd onder het afspelen van een track de Backforward-knop
ingedrukt tot het gewenste deel van een track is bereikt.
Stoppen met afspelen bestanden
1. Druk op de Stop-knop, de track zal stoppen met afspelen en de radio
zal terugkeren naar de afspeellijst.
Instellen van herhaalmodus bij afspelen bestanden van SD-kaart
Druk tijdens het afspelen van audiobestanden van SD-kaart herhaaldelijk
op de Playmode-knop om door de verschillende herhaalmodi voor het
afspelen van bestanden te bladeren.
De herhaalmodi omvatten: Repeat One (herhaal enkel audiobestand),
Repeat All (herhaal alle audiobestanden op de SD-kaart), Repeat Folder
(herhaal alle bestanden uit één enkele map), Intro (speel de eerste
10 seconden van alle audiobestanden op de SD-kaart af) and Random
(speel alle audiobestanden op de SD-kaart in willekeurige volgorde af).
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FM Stereo / Mono
1. Er kan wat ruis hoorbaar zijn als er een zender met een zwak signaal
wordt ontvangen. Druk en houd de Info-knop ingedrukt om de ruis
te verminderen.
2. Draai aan de afstemknop tot “Mono Override” wordt getoond op
het display. Druk op de afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de afstemknop tot het display “Mono” toont, uw radio zal
schakelen naar mono-modus.
4. Draai om terug te schakelen naar stereo-modus aan de afstemknop
tot het display “Auto” toont en druk vervolgens op de afstemknop.
Uw radio zal schakelen naar stereo-modus.
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Softwareversie
1. Druk en houd de Info-knop ingedrukt om de softwareversie van uw
radio te bekijken.

NL

2. Draai aan de afstemknop tot “SW version” op het display verschijnt.
3. Druk op de afstemknop om de softwareversie van uw radio
te bekijken.

2,3
SD-kaartsleuf voor software-upgrade
In de toekomst kunnen er software updates voor uw radio
beschikbaar komen. Als er software-updates beschikbaar zijn,
dan kan er software en informatie over hoe uw radio up te daten
gevonden worden op
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/first/first.asp
www.sangean.com.au.
Neem voor meer informatie contact op met ons Hoofdkantoor, door
een e-mail te sturen naar info@sangean.com.
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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 en druk op de Band-knop om de gewenste band
te selecteren.
2. Druk en houd de Info-knop ingedrukt.
3. Draai aan de afstemknop tot “Factory Reset” wordt getoond op
het display.
4. Druk op de afstemknop, het display zal NO (nee) tonen. Draai aan de
afstemknop om YES (ja) te selecteren.
5. Druk op de afstemknop om te bevestigen. Het display zal
“Resetting…” tonen en er zal een volledige reset worden uitgevoerd.
Alle voorkeurszenders en de zenderlijst zullen worden gewist.
Vervolgens zal een snelle scan van de DAB-frequenties
worden uitgevoerd.
In geval van storing als gevolg van elektrische ontlading, reset het
product (opnieuw aansluiten van de voeding kan nodig zijn) om normale
werking te hervatten.

Hoofdtelefoon-aansluiting
Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoon-aansluiting op de linkerkant van
uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon of oortje. Een stekker
in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker
automatisch dempen.
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Specificaties
Voeding
AC naar DC adapter

DC 7.5V = 1.6A

Frequentiedekking
DAB 174.92B – 239.200MHz
FM 87.50 – 108MHz

Circuit kenmerken
Luidspreker
3” 4ohm 3W volledig bereik
Vermogen
1.2 W
Hoofdtelefoon-aansluiting 3.5mm dia

NL

Antenne-systeem
DAB en FM

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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