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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.
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.
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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.
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.
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Introductie
De Sangean K-200 AM/FM RDS digitale radio beschikt over de volgende
reeks functies in een gestroomlijnd, draagbaar formaat:
Radio voor AM- en FM- (met RDS) uitzendingen
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Ingebouwde AM-antenne en externe FM-draadantenne
voor radio-ontvangst.

10 voorkeurszenders (5 voor AM en 5 voor FM)
Klokweergave met tijd in standby-modus.
Twee alarmtimers met snooze-functie om u te wekken met zoemer,
radioalarm of stemberichten.
Instelbare automatisch uitschakelen die kan worden gebruikt om de
radio uit te schakelen na15 tot 120 minuten.
Opnamefunctie voor 2 stemberichten met een duur van elk
30 seconden.
Een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang voor het afspelen van audio van
MP3-spelers, iPod’s of andere audio-apparatuur.
Een eierwekker voor kookgemak in de keuken.
Een standaard 3.5mm hoofdtelefoon-uitgang voor privé luisteren.
Aantrekkelijk, groot en ergonomisch ontworpen knoppen.
Wenselijke en functionele platte membraan drukknop.
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Bedieningselementen en aansluitingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

89

Backlight-knop
RDS-knop
Standby / Automatisch uitschakelen
Alarm 2-knop
Band-knop
Voorkeurszenders

7.
8.
9.
10.
11.

Eierwekker-knop
Message 2-knop
Message 1-knop
CT (automatische tijd)-knop
Alarm 1-knop

Bedieningselementen en aansluitingen

NL

12. Ingebouwde microfoon
13. LCD-display

14. Afstemknop
15. Volumeknop
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Bedieningselementen en aansluitingen

16. Batterijcompartiment
17. Hoofdtelefoon-aansluiting
18. AC in-aansluiting
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19. Aux in-aansluiting
20. FM Antenne-aansluiting

Bedieningselementen en aansluitingen
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21. Volumeregeling zoemer
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Display-icoontjes
A. Batterijcapaciteit-indicator
B. PM-display
C. Tijd-indicator
D. RDS-icoontje
E. Signaalbalk
F. CT-icoontje
G. Alarm 2-indicator
H. Alarm 1-indicator
I. Frequentie
J. Timer-icoontje
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De radio voor het eerst gebruiken
A. Gebruik met netstroom
1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de adapter in de DC-ingang op de achterkant van
uw radio en zorg ervoor dat u de stekker volledig in de ingang drukt.
3. Steek het andere uiteinde van de adapter in het stopcontact.
BELANGRIJK:
De stroomadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op
het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet
toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. De adapter moet
volledig uit het stopcontact worden gehaald om de radio van het
lichtnet te ontkoppelen.

B. Gebruik met batterijen
1. Zet het apparaat op zijn kop. Zoek de klem van het
batterijcompartiment en maak het deksel open door de deurklem
omlaag te drukken en het deksel omhoog te tillen.
2. Plaats 4 x maat “C”/UM-2/R14 batterijen. Zorg ervoor dat u deze
plaatst volgens de polariteitmarkeringen. Plaats het deksel van het
batterijcompartiment terug.
3. Als de radio voor een lange periode niet gebruikt wordt, dan wordt
aanbevolen de batterijen uit de radio te verwijderen.
Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” of een
knipperend batterij-bijna-leeg
icoontje en de melding
“LOW VOLT” zijn signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging
of opladen.
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Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen AM/FM
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de AM- of FM-band te selecteren.
3. Druk op de Afstemknop om een auto-tune uit te voeren. Uw radio zal
vanaf de huidig getoonde frequentie omhoog scannen op de
AM/FM-band tot de radio een zender met voldoende sterkte vindt.
4. Het display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen. Als het
signaal sterk genoeg is en er RDS-informatie beschikbaar is, dan zal
het display snel na het vinden van de zender de zendernaam tonen
en er zal een RDS-icoontje op het display verschijnen.
5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.

2
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6. Gebruik de volumeknop om het volume op een gewenst niveau in
te stellen.

6
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Handmatg afstemmen – AM/FM
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Druk op de Band-knop om AM- of FM-radiomodus
te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop om af te stemmen op een zender.
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van
200kHz (Amerikaanse versie) / 100kHz (Europese versie) en de
AM-frequentie zal veranderen met stappen van
9kHz (Amerikaanse versie) / 10kHz (Europese versie).
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4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling.

3

5
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De toename per afstemstap instellen
1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld.
2. Druk en houd de afstemknop ingedrukt tot de instelling van het
tijdsformaat begint te knipperen.
3. Druk na het instellen van het tijdsformaat op de Afstemknop om de
toename per stap in te stellen.
4. Draai aan de Afstemknop om 100kHz of 200kHz voor FM-radio te
selecteren en 9kHz/10kHz voor AM-radio. Druk vervolgens op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen.
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Displaymodi – FM
Uw radio heeft een reeks displaymodi voor de FM-radiomodus.
1. Druk herhaaldelijk op de RDS-knop om de RDS-informatie van het
huidige station te bekijken.
a. Zendernaam

Toon de naam van de huidige zender.

b. Programmatype

Toon het soort radiozender van de huidige
zender, zoals Pop, Classic, Nieuws, etc.

c. Scrollende tekst

Toon tekstberichten, zoals nieuwsitems, etc.

d. Frequency

Toont de frequentie van het FM-signaal.
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Opmerking:
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio alleen de
frequentie tonen. Er zal geen tekst of programmatype informatie
beschikbaar zijn onder deze omstandigheden.
De radio voorziet u alleen van informatie, als er informatie beschikbaar
is. Als er bijvoorbeeld geen tekst beschikbaar is, dan zal u deze
displaymodus niet kunnen bekijken.
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Voorkeurszenders instellen in AM-/FM-modus
Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar.
Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor elke golfband.
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de gewenste golfband te selecteren.
Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot
het display “P1” achter de frequentie toont. De zender zal worden
opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze procedure
naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden
overschreven door de bovenstaande procedure te volgens.

Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te
stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.
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Klok en alarmen
Het tijdsformaat instellen
De klokweergave die in standby- en afspeelmodus wordt gebruikt kan op
12- of 24-uursformaat worden ingesteld. Het geselecteerde formaat
wordt dan ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.
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1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld.
2. Druk en houd de afstemknop ingedrukt tot de radio twee keer piept
en het instellen van het tijdsformaat begint te knipperen.

2,3

3. Draai aan de afstemknop om 12- of 24-uursformaat te selecteren.
Druk op de afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal
daarna weer het vorige menu weergeven.
Als het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio het
12-uursformaat gebruiken en tonen bij het instellen van de alarmen.
In standby-modus zal de 12-uursklok worden getoond met een
PM-indicator.
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De tijd handmatig instellen
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk en houd de CT-knop ingedrukt tot de radio één keer piept om de
klok in te stellen, de uurinstelling begint te knipperen. Het display zal
“CLOCKSET” tonen.
3. Draai aan de afstemknop om de gewenste uren in te stellen en druk
op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Druk vervolgens aan
de afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de
afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Draai aan de afstemknop om de gewenste maand te selecteren en
druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
Draai vervolgens aan de afstemknop om de gewenste datum te
selecteren en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
5. Draai aan de afstemknop om het gewenste jaar in te stellen,
druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
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De klok instellen met behulp van RDS CT
1. Stem af op een zender die RDS-gegevens uitzendt en druk op
de CT-knop. Het LCD-display zal
tonen. De tijd van de radio al
automatisch worden ingesteld volgens de ontvangen RDS-gegevens.
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2. Als het instellen is voltooid, dan zal
op het
LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de radiotijd gelijk is aan
RDS-kloktijd. De radiotijd zal als deze gesynchroniseerd is met
RDS CT gedurende 72 uur geldig zijn.
3. Druk als de radio in standby-modus is op de CT-knop om de
standbyweergave van Maand-Dag naar Jaar-Week te schakelen.
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De wekker instellen
Uw K-200 radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden
ingesteld om u te wekken met AM-/FM-radio, zoemeralarm of
stemberichten. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in
standby-modus is of onder het afspelen.
1. Controleer voor het instellen van een alarm of de kloktijd is ingesteld.
Druk en houd de Alarm 1-knop om de instelling voor alarm 1
te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Draai aan de
afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op de
afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de afstemknop
om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op de
afstemknop om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.
Er zijn de volgende alarmopties:
ONCE – het alarm is uitgeschakeld
DAILY – het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAYS – het alarm zal alleen klinken op weekdagen
WEEKENDS – het alarm zal alleen in de weekenden klinken
Druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Als u ervoor
kiest het alarm in te stellen op Once, dan moet u ook de tijd instellen
met behulp van de afstemknop.
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4. Draai aan de afstemknop om het gewenste alarmtype in te stellen en
druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, AM-radio, FM-radio of
stembericht (MSG1, MSG2 of MSG1+2). Als radio-modus
is geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de
voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Draai aan de
afstemknop om de gewenste radiofrequentie en het gewenste
nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en
druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.

6
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5. Het alarm is nu ingesteld. De radio zal één keer piepen en het
display zal daarna terugkeren naar de normale weergave.
6. Draai aan de volumeknop om het volume naar wens in te stellen.
7. Gebruik de schakelaar aan de binnenkant van het
batterijcompartiment om het gewenste volume voor het zoemeralarm
in te stellen. Als de radio is ingesteld om te wekken met FM-radio
of stembericht, dan zal het alarmvolume gelijk zijn aan het volume
waarmee u eerder naar de radio luisterde.
Actieve alarmen worden getoond met behulp van een kleine
alarm-indicator op het display.
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Als het alarm klinkt
Druk en houd om een geactiveerd alarm te annuleren de
Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt tot de radio één keer piept,
het display zal “ALR1/2 OFF” tonen en de LCD-weergave zal terugkeren
naar de normale weergave.
Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk
toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd
gedurende 30 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn,
tenzij geannuleerd.
De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot
60 minuten non-stop klinken.

Alarmen uitschakelen/annuleren
Druk of de Standby-knop of houd de bijbehorende alarmknop ingedrukt
om het alarm uit te schakelen

Snooze
1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve de
Standby-knop, om het alarm voor vijf minuten te dempen.
“SNOOZE” zal beginnen te knipperen op het display.
2. Druk terwijl het alarm is gedempt op de Standby-knop om de
snoozetimer te annuleren.
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Automatisch uitschakelen
Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf
ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op
15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
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1. Druk en houd de Standby-knop ingedrukt om het instellen van de
slaaptimer te openen. Er zal “AUTO OFF 00” worden getoond op
het display.
2. Blijf op de Standby-knop drukken tot de slaaptimer opties beginnen te
veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling
op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het
display zal terugkeren naar de normale weergave.

1-2,4

3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde
slaaptijd is verstreken.
Het display zal “AUTO OFF” tonen, dit geeft aan dat er een actieve
slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf
ingestelde tijd is verstreken op de Standby-knop of zet het apparaat
handmatig uit.
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Eierwekker-functie
1. Druk en houd de Eierwekker-knop ingedrukt om de instellen van de
eierwekker te openen. De instelling van de eierwekker zal beginnen
te knipperen op het display.
2. Draai aan de afstemknop om de minuutinstelling in te stellen
tussen 1 en 120 minuten met een interval van 1 minuut.
Druk op de afstemknop om het instellen te voltooien, de timer
begint met aftellen.
3. Het eierwekker-icoontje zal knipperen op het display, wat aangeeft
dat de eierwekker actief is. Druk en houd de Eierwekker-knp
ingedrukt om de functie onder het aftellen te annuleren.
4. Draai om de instelling van de gewenste timer aan te passen aan de
afstemknop terwijl het display de resterende afteltijd toont,
druk vervolgens op de afstemknop om de aanpassing te bevestigen.
Opmerking:
de radio zal 3 minuten klinken als een actieve timer zijn
aftellen voltooid.
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Display
Helderheidsregeling
De helderheid van het display in standbymodus is kan
worden aangepast. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is
het mogelijk dat u liever een lager helderheidsniveau heeft dan de
standaardinstelling.
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1. Druk op de Backlight-knop om het helderheidsniveau van het
LCD-display aan te passen. Het helderheidsniveau kan worden
ingesteld op 4 verschillende niveaus (uit/laag/mid/hoog) en verandert
direct na het instellen , zodat u het effect van de verandering direct
kunt zien.
2. Stop als het gewenste helderheidsniveau is geselecteerd.
Moon LED
U kunt als u gebruikt maakt van de radio de scenario-LED aan de
onderkant van de radio inschakelen voor een betere luisterervaring.
1. Druk en houd de Light-knop ingedrukt om de huidige scenario-LED
instellen aan te passen.
2. Als de LED is ingeschakeld, druk en houd de Light-kno pingedrukt
om de LED uit te schakelen.
3. Druk en houd de Light-knop ingedrukt om de LED weer in
te schakelen.
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Berichtfunctie
De berichtfunctie kan 2 stemberichten van elk 30 seconden opnemen
en afspelen me.
1. Druk en houd de Message-knop ingedrukt om de stem voor tot
30 seconden op te nemen. De LED is verlicht tijdens het opnemen
en het display zal “RECORD” tonen. Druk op de Message-knop om
het opnemen te pauzeren. Na het opnemen zal de LED knipperen.
2. Druk op de Message-knop om het stembericht af te spelen,
het display zal “PLAYING” tonen. Druk op de Message-knop om het
bericht onder het afspelen te pauzeren. De LED zal stoppen met
knipperen nadat het bericht is afgespeeld.
3. Druk en houd de Message-knop 2 seconden ingedrukt om een
bestaand bericht te overschrijven en te beginnen met de opname
van een nieuw bericht.
4. Deze Message-knop kan worden gebruikt als het apparaat is
ingeschakeld en uitgeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld,
dan zal het in AM- of FM- of Aux-in-modus zelfs het geluid dempen
tijdens het verwerken van een stembericht.
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Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen
ter informatie.
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1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld (standby-modus).
2. Druk en houd de Afstemknop ingedrukt tot de tijdsinstelling begint
te knipperen.

2,3

3. Druk herhaaldelijk op de Afstemknop tot het display het nummer van
de softwareversie toont.

Hoofdtelefoonaansluiting
Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoon-aansluiting op de achterkant van
uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon. Een stekker in deze
aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch dempen.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden
tot gehoorverlies.
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Auxiliary-ingang
Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang op de achterkant van uw radio,
deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe
audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler.
1. Druk herhaaldelijk op de Band-knop tot “AUX IN” wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld iPod, MP3- of CD-speler)
aan op de Auxiliary-ingang.
3. Pas de volume-instelling op uw iPod, MP3- of CD-speler aan om te
verzekeren dat er een goed geluidsniveau van de speler komt,
gebruik vervolgens de volumeregeling op de radio om het volume
naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.
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Specificaties

Circuit Kenmerken

Voeding
Lichtnet

Luidspreker

2.5” 8 ohm volledig bereik

Vermogen

3 Watt / 1.5 Watt (batterijen)

Hoofdtelefoon-uitgang
Auxiliary-ingang

3.5mm dia
3.5mm dia

AntenneSysteem

FM Draadantenne

AC 9V ~/ 0.7A
(AC naar AC)

Frequentiebereik
FM: 87.5 – 108 MHz
AM: 520 – 1710 kHz (USA versie)
522 – 1629 kHz (andere versie)

NL

Batterij
4 X 1.5V maat “C” / UM-2 / R14

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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