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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens
u de radio gebruikt.
2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies
dienen te worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Volg waarschuwingen op. Alle waarschuwingen op het apparaat
en in de instructies dienen opgevolgd te worden.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de
buurt van water. Gebruik niet nabij een bad, wastafel,
wasmachine, gootsteen, vochtige kelder, zwembad etc.
6. Neem de stekker uit het stopcontact alvorens u de radio
schoonmaakt. Gebruik alleen een lichtvochtige doek om de
buitenkant af te nemen.
7. Plaats de radio niet op een instabiele ondergrond. De radio kan
vallen en verwondingen veroorzaken en schade aan de radio.
8. Ventilering: Deze radio moet worden geplaatst op een plek
waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. De radio mag
bijvoorbeeld niet op een bed, bankstel, tapijt of een andere
zachte ondergrond die de ventilatie openingen blokkeert
worden gebruikt.
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9. Krachtbron: De radio mag alleen met het aangegeven type
stroom worden voorzien. Weet u niet zeker de netspanning bij
u thuis, neem dan contact op met de verkoper van de radio of
uw elektriciteitsbedrijf.
10. Elektriciteitskabels: De elektriciteitskabel dient zo te worden
geplaatst dat er niet op gestaan kan worden of dat deze
geperforeerd wordt. Plaats ook geen voorwerpen op de kabel.
Wees vooral aandachtig bij de stekker, waar de kabel de radio
uitkomt en bij randen. Als u de kabel uit het stopcontact haalt,
doe dit dan altijd bij de stekker. Trek niet aan de kabel.
Gebruik alleen de aangegeven stroom op het apparaat.
Weet u niet zeker de netspanning bij u thuis, neem dan contact
op met de verkoper van de radio of uw elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom dat een stopcontact te veel stroom moet leveren en
doorslaat, door gebruik van teveel verlengsnoeren. Dit kan
leiden tot brand of een elektrische schok.
12. Trek de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan een
onweersbui of als u het apparaat gedurende een langere
periode niet gebruikt.
13. Neem de batterij uit het apparaat wanneer de radio voor
lange tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt verbruik en
lekken van de batterij.
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14. Probeer de ontvanger niet zelf te repareren. Openen van de
behuizing kan u bloot stellen aan een gevaarlijk voltage en
doet de garantie vervallen. Laat alle reparaties uitvoeren
door een erkende reparateur.
15. Duw nooit voorwerpen of vloeistof door één van de openingen
van de radio. Deze kunnen een gevaarlijk voltage punt raken,
wat kan resulteren in een elektrische schok of brand.
Mors nooit vloeistof over het apparaat.
16. Laat reparaties uitvoeren door een vakkundige reparateur,
wanneer:
A. De elektriciteitskabel of stekker beschadigd is.
B. Voorwerpen of vloeistof op de radio zijn gevallen.
C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
D. De radio werkt niet goed of heeft een afwijkende prestatie.
E. De radio gevallen is, of er schade wordt geconstateerd.
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Bediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LCD display
Afstandsbediening sensor
On/Off/Volume bedieningsknop
CD opening
CD uitwerp knop
SD kaart opening
USB apparaat opening
Telescopische antenne
3D Sound schakelaar
Aux in(ext. bron) ingang
Uitgaande lijn (Record Out) ingang
Koptelefoon ingang
Stekker ingang
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Afstandsbediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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On/Off knop (aan/uit)
PLAY MODE knop (afspeelmodus)
SLEEP knop (slaap)
MUTE knop (stil)
VOLUME OMHOOG en OMLAAG knoppen
0/10 knop
EQUALIZER knop
TIME SET knoppen (tijd instellen)
Alarm ON/OFF knop (wekalarm aan/uit)
ALARM SET knop (alarm instellen)
SNOOZE knop
MODE knop (modus)
SEARCH knop (zoek)
CT (auto klok tijd) knop
TUNE/MP3 OMHOOG knop
TUNE/MP3 OMLAAG knop
SEEK/TRACK OMLAAG knop
SEEK/TRACK OMHOOG knop
PAUSE/PLAY knop (pauze/afspelen)
STOP knop
KEYPAD knoppen (nummers)
MEMORY knop (geheugen
AUX/ SD/USB knop
Radio knop
ST/MO knop
CD knop

Vervanging batterij afstandsbediening
1. Trek aan het de grip van het batterij compartiment in de
aangegeven richting en neem de houder uit het compartiment.
2. Neem de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij (CR2025 of een equivalent) en zorg dat de
positieve kant naar boven is gericht, met de houder zoals
hieronder afgebeeld.
4. Zet de batterij houder terug in de afstandsbediening.
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Klok instellen
U dient de klok eerst in te stellen voordat u van de alarmfunctie
gebruik kunt maken.
1. Druk op de TIME SET knop (OMHOOG of OMLAAG) in,
totdat het minuten cijfer op de display begint te knipperen,
en laat dan de knop los.
2. Wanneer het minuten cijfer knippert, druk op de TIME SET
OMHOOG of OMLAAG knop
om de tijd in te stellen.
* Druk éénmaal op de TIME SET knop voor 1 minuut, houd de
knop ingedrukt als u de aanpassing sneller wilt laten verlopen
en de uren wilt aanpassen.
3. Na 7 seconden wordt de tijd ingesteld als de knoppen niet meer
worden aangeraakt en stoppen de cijfers met knipperen.

Radio Gebruik
FM/MW (AM) gebruik
1. Zet uw radio aan met de On/Off knop op de afstandsbediening
of door op de bedieningsknop op de radio te drukken.
2. Druk op de radio knop totdat “FM” of “MW” (AM) op de display
verschijnt en de radio gaat in de FM of MW (AM) modus.
3. Druk op de SEEK OMHOOG of OMLAAG knop
en de
radio zoekt naar de volgende actieve frequentie. Of druk op de
TUNE OMHOOG of OMLAAG knop
om handmatig de
frequentie te zoeken of aan te passen.
* 1 FM stap = 50 kHz of 100 kHz
1 MW (AM) stap = 9 kHz of 10 kHz
4. Pas het volume aan door te drukken op de VOLUME OMHOOG
of OMLAAG knop op de afstandsbediening, of door aan de
bedieningsknop op de radio te draaien.
5. Pas 3D Sound aan naar uw wens. (aan de achterzijde)
6. U zet de radio uit door te drukken op de On/Off knop.
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Volume
Druk op de VOLUME OMHOOG/OMLAAG of draai de
bedieningsknop op de radio. Er zijn 40 niveaus voor het volume.

Instellen radiostations
Er zijn 10 geheugenposities voor zowel de MW als
FM bandbreedte.
1. Druk op de On/Off knop om de radio aan te doen.
2. Kies het station dat u wilt opslaan (instellen zoals
eerder beschreven).
3. Druk op de MEMORY knop . “MEM” wordt weergegeven op
de display.
4. Druk op de gewenste positie knop (1 tot 10).
5. Druk nogmaals op de MEMORY knop en de instelling wordt
opgeslagen en “MEM” verdwijnt van de display.
6. Herhaal dit voor de andere posities.
7. Opgeslagen stations kunnen worden overschreven.

Oproepen van een opgeslagen station
1. Wanneer de radio aan is, selecteer FM of MW (AM) door op
de radio knop te drukken.
2. Druk op de gewenste positie knop (1-10), en het gekozen
station dat is opgeslagen wordt gespeeld.
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FM RDS
Het Radio Data Systeem (RDS) is een systeem waarbij digitale
informatie wordt toegevoegd aan het uitgezonden FM radio
programma. In de FM band, verzorgt het functies zoals Klok Tijd,
Muziek Type Zoeken en Informatie Modus:
* De informatie is alleen beschikbaar wanneer een station
R.D.S uitzendt.
Klok Tijd:
Druk op de R.D.S CT knop

en de display toont de tijd.

Muziek Type:
1. Druk op de R.D.S SEARCH knop herhaaldelijk totdat de display
het type radio stations weergeeft wat u zoekt.
2. Druk dan op de SEEK OMHOOG/OMLAAG
om naar radio
stations van het geselecteerde type te zoeken.
3. Wanneer er voor het geselecteerde type geen station gevonden
kan worden, toont de display “No MATCH” voor 2 seconde.
Informatie Modus:
Druk op de R.D.S MODUS knop om te wisselen tussen
verschillende modi. De volgorde is:
Frequency PS PTY RT Frequency
1. Frequency: Geeft de frequentie van het station aan.
2. PS: Programma Service. Geeft naam van station aan.
3. PTY: Programma Type- Geeft het programma type aan.
4. RT: Radio Text- Geeft radio tekst berichten aan weer.
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FM Stereo/Mono modus
1. Bij een zwak FM signaal, kan een ruis te horen zijn. Reduceer
de ruis door op de ST/MO knop te drukken totdat “Mono” in
beeld komt. Uw radio schakelt over naar de mono modus.
2. Om terug te keren naar de stereo modus, druk op de
ST/MO knop totdat de display “Stereo” weergeeft.
Uw radio is weer in de stereo modus.
* In de mono modus, wanneer de frequentie wisselt, wordt weer
automatisch naar de stereo modus overgeschakeld.

CD/MP3/SD kaart/USB apparaat gebruik
CD gebruik
1. Druk op de CD knop totdat “CD” op de display komt.
2. Plaats een audio CD. De display toont “loading” en dan
“reading” en the CD wordt afgespeeld.
3. Pas het Volume en 3D Sound aan naar wens.
4. Speel/stop/uitwerpen CD:
a. Druk op de PAUSE/PLAY knop om het afspelen te
pauzeren; Druk op de PAUSE/PLAY knop om het afspelen
te hervatten.
b. Stop de CD, door op de STOP knop te drukken.
Het totaal aantal nummers op de CD wordt weergegeven.
c. Neem de CD uit, door te drukken op de CD EJECT knop op
de radio, of twee keer op de STOP knop van de
afstandsbediening te drukken. De display toont “NO DISK”.
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5. Nummer selecteren:
a. Terwijl de CD speelt, druk op de SEEK/TRACK knop
om
het gewenste nummer te wijzigen, het tracknummer verschijnt
op de display.
b. Of u voert met de numerieke toetsen het gewenste
nummer in.
c. U kunt ook een nummer selecteren wanneer de CD is gestopt.
6. Fast forward/rewind (snel vooruit/terugspoelen):
a. Terwijl de SD of USB speelt, houd de SEEK/TRACK knop
ingedrukt
.
b. Laat de knop los wanneer u bij het gewenste deel bent
van het nummer.
7. Afspeel modus:
Er zijn 5 modi waarin de CD kan worden afgespeeld. Terwijl de
CD speelt, druk herhaaldelijk op de PLAY MODUS knop ,
en de display wisselt als volgt van modus-

In de Normale modus, geeft de display niets weer tijdens
afspelen.
De andere afspeelmodi worden als volgt weergegeven:
a.

(Random) - Nummers worden willekeurig afgespeeld,
elk nummer éénmaal.
b.
(Random Map) - De nummers uit de map worden
willekeurig afgespeeld, elk nummer éénmaal.
c.
(Random Repeat) - Alle nummers van de CD worden
willekeurig en eindeloos afgespeeld.
d.
(Repeat) - Alle nummers van de CD worden op volgorde
afgespeeld, deze volgorde wordt blijvend herhaald.
e. Normale modus - Alle nummers worden op volgorde
afgespeeld en stopt daarna. De display geeft niets weer in
de normale afspeelmodus.
* Wanneer de CD opnieuw wordt geplaatst, dan is de
afspeelmodus normaal, ongeacht de modus van de vorige keer.
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MP3 CD Modus gebruik
Dit apparaat kan CD-R en CD-RW schijfjes met MP3 en
WMA bestanden afspelen. In de MP3 modus, kan een CD een
map/album structuur hebben of met nummers (afhankelijk hoe
de CD is gebrand).
Het gebruik van MP3/WMA CD modus is gelijk aan gebruik van een
reguliere CD.
1. Druk op de CD knop totdat “CD” op de display komt.
2. Plaats een audio CD. De display toont “loading” en dan “reading”
en the CD wordt afgespeeld.
3. Pas het Volume en 3D Sound aan naar wens.
4. Speel/stop/uitwerpen CD:
a. Druk op de PAUSE/PLAY knop om het afspelen te
pauzeren; Druk op de PAUSE/PLAY knop om het afspelen
te hervatten.
b. Stop de MP3 CD, door op de STOP knop te drukken.
Het totaal aantal bestanden en nummers wordt
weergegeven
.

c. Om de MP3 CD uit te nemen, druk op de CD EJECT knop
op de radio, of druk tweemaal op de STOP knop van de
afstandsbediening. De display toont “NO DISK”.
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5. Nummer selecteren:
a. Terwijl de MP3 CD speelt, druk op de SEEK/TRACK knop
om het gewenste nummer te wijzigen, en het
tracknummer verschijnt op de display.
b. Of u voert met de numerieke toetsen het nummer in.
c. U kunt ook een nummer selecteren als de MP3 CD is gestopt.
6. Map/album selecteren:
Terwijl de MP3 CD speelt, druk op de TUNE/MP3 knop
om de
gewenste map te kiezen, en het nummer van de map verschijnt op
de display.
7. Fast forward/rewind (snel vooruit/terugspoelen)
a. Terwijl de SD of USB speelt, houd de SEEK/TRACK knop
ingedrukt
.
b. Laat de knop los wanneer u bij het gewenste deel bent van
het nummer.
8. Afspeel modus:
Er zijn 8 modi van SD/USB afspeelvolgorde. Druk tijdens
afspelen op de PLAY MODUS knop herhaaldelijk, en de display
geeft de modus als volgt weer-
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In de Normale modus, geeft de display niets weer tijdens
afspelen.
De andere afspeelmodi worden als volgt weergegeven:
a.

(Random) - Nummers worden willekeurig afgespeeld,
elk nummer éénmaal.
b.
(Random Map) - De nummers uit de map worden
willekeurig afgespeeld, elk nummer éénmaal.
c.
(Random Repeat Map) - De nummers uit de map
worden herhalend willekeurig afgespeeld.
d.
(Random Repeat) - Alle nummers van de CD worden
willekeurig en eindeloos afgespeeld.
e.
(Repeat) - Alle nummers van de CD worden op volgorde
afgespeeld, deze volgorde wordt blijvend herhaald.
f.
(Repeat Map) - Alle nummers van een map worden op
volgorde herhalend afgespeeld.
g.
(Repeat Nummer) - Eén nummer wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
h. Normale modus - Alle nummers worden op volgorde
afgespeeld en stopt daarna. De display geeft niets weer in
de normale afspeelmodus.
* Wanneer de CD opnieuw wordt geplaatst, dan is de
afspeelmodus normaal, ongeacht de modus van de vorige keer.
* De leestijd van een CD-speler voor CD-R of CD-RW disks kan
langer zijn, afhankelijk van de manier van branden en het merk
CD-R of CD-RW.
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SD kaart en USB geheugen apparaten
Het apparaat ondersteunt alleen tot 2 g. Als het een SD kaart
betreft met een USB aansluiting naar het apparaat, dan is de 2 g
limiet niet van toepassing.
1. SD kaart en USB openingen bevinden zich boven de On/OFF/
Volume knop. Duw het paneel los bij de rechterbovenkant van
het paneel. (Sluit het paneel door het in te drukken tot het
vast klikt.)
2. Plug een SD kaart of USB apparaat in de desbetreffende
opening.

3. Druk op de SD/USB knop herhaaldelijk totdat “SD” of “USB”
zichtbaar is in de linkerbovenhoek van de display.
4. Afspelen van MP3/WMA bestanden op SD kaart of
USB apparaat:
a. Druk op de PAUSE knop om afspelen te pauzeren;
Druk nogmaals op de PAUSE knop om afspelen te hervatten.
b. Om afspelen te stoppen, druk op de STOP knop .
Het totaal aantal nummers van de bestanden en nummers
wordt weergegeven.
c. Om de SD kaart uit te nemen, druk op de SD kaart, en deze
veert terug.
5. Nummer selecteren:
a. Terwijl de SD of USB speelt, druk op de SEEK/TRACK knop
om het gewenste nummer te wijzigen, en het
tracknummer verschijnt op de display.
b. Of, u kunt het nummer van het gewenste nummer invoeren.
6. Map/album selecteren:
Terwijl de SD of USB speelt, druk op de TUNE/MP3 knop
om de gewenste map te wisselen, en het map nummer verschijnt
op de display.
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7. Fast forward/rewind (snel vooruit/terugspoelen):
a. Terwijl de SD of USB speelt, houd de SEEK/TRACK knop
ingedrukt
.
b. Laat de knop los wanneer u bij het gewenste deel bent van
het nummer.
8. Afspeel modus:
Er zijn 8 modi van SD/USB afspeelvolgorde. Druk tijdens
afspelen op de PLAY MODUS knop herhaaldelijk, en de display
geeft de modus als volgt weer

In de Normale modus, geeft de display niets weer tijdens
afspelen.
De andere afspeelmodi worden als volgt weergegeven:
a.

(Random) - Nummers worden willekeurig afgespeeld,
elk nummer éénmaal.
b.
(Random Map) - De nummers uit de map worden
willekeurig afgespeeld, elk nummer éénmaal.
c.
(Random Repeat Map) - De nummers uit de map
worden herhalend willekeurig afgespeeld.
d.
(Random Repeat) - Alle nummers van de SD kaart of
USB apparaat worden willekeurig en eindeloos afgespeeld.
e.
(Repeat) - Alle nummers van de SD kaart of USB
apparaat worden op volgorde afgespeeld, deze volgorde
wordt blijvend herhaald.
f.
(Repeat Map) - Alle nummers van een map worden op
volgorde herhalend afgespeeld.
g.
(Repeat Nummer) - Eén nummer wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
h. Normale modus - Alle nummers worden op volgorde
NL
afgespeeld en stopt daarna. De display geeft niets weer in
de normale afspeelmodus.
* Wanneer de SD kaart of USB apparaat opnieuw wordt geplaatst,
dan is de afspeelmodus normaal, ongeacht de modus van de
vorige keer.
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Equalizer instelling
1. Druk op de EQ knop

. Deze toont “BASS” met een nummer.

2. Druk op de Volume OMHOOG/OMLAAG knop om het bass
niveau aan te passen.
3. Druk nogmaals op de EQ knop. Nu wordt “TREBLE” getoond.
4. Druk op de Volume OMHOOG/OMLAAG knop om het treble
niveau aan te passen.
5. Druk op de EQ knop om de instelling op te slaan.

Mute functie (stil)
1. Druk op de Mute knop om het geluid te verstommen.
2. Druk nogmaals op de Mute om terug te keren naar de
normale afspeelmodus.

Slaap functie
Wanneer de stroom aan is, kan er voor worden gekozen het
systeem in een bepaalde tijd uit te laten schakelen. De slaap
instelling kan worden ingesteld in 60, 30, 15 minuten.
1. Druk op de Sleep knop en “SLEEP” verschijnt op de display.
2. Druk herhaaldelijk the SLEEP knop om te kiezen voor de
gewenste tijd 60 30 15 OFF. (OFF betekent dat de
slaap functie uit staat)
3. Uw radio schakelt na de ingestelde tijd vanzelf uit.
4. Annuleer de slaap functie door op de On/Off knop te drukken
voor de ingestelde tijd is verstreken.

89

Wekalarm instellen
Uw geluidssysteem heeft een wekalarm dat ingesteld kan worden
met CD, USB, SD kaart, FM radio of MW radio.
1. Druk op de ALARM ON/OFF knop
, en the wektijd
wordt weergegeven op de display, en het alarm staat aan.
Om de alarm functie uit te zetten, druk nogmaals op de
Alarm ON/OFF knop.
2. Druk op de ALARM SET knop en de informatie voor het
wekalarm wordt weergegeven.
3. Druk op de TIME SET OMHOOG/OMLAAG knop om de wektijd
aan te passen of druk op TIME SET OMHOOG/OMLAAG knop
om de aanpassing te versnellen.
4. Druk op de CD / FM / MW / SD / USB knop om het soort
wekalarm te kiezen.
a. In FM/MW modus: Druk op de TUNE OMHOOG/OMLAAG
knop of toet 1-10 om een station te selecteren en het volume
aan te passen.
b. In CD / SD / USB modus: Selecteer het nummer en pas het
volume aan.
* standaard is het volume 30.
5. Druk op de ALARM SET knop om de instelling te voltooien.
* Wanneer de ingestelde alarmbron niet aanwezig is, wordt voor
FM gekozen als alarm.
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* Het wekalarm gaat van stil naar luid.
6. Druk op de OFF knop om het geluid te stoppen.
7. Om de alarm functie te annuleren, druk op de ALARM ON/OFF
knop, en het symbool “ ” verdwijnt van de display.
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Snooze functie
1. Om het alarm te onderbreken, druk op de SNOOZE knop en
het alarm stopt voor 5 minuten en de display toont” SNOOZE ”.
Het wekalarm gaat na 5 minuten weer af.
2. Om de Snooze en het wekalarm te stoppen, druk op de
ON/OFF knop.

Aux in ingang (3.5mm Jack)
1. Druk herhaaldelijk op de AUX knop totdat “AUX” wordt
weergegeven.
2. Sluit een audiobron (zoals iPod, MP3 of CD speler) aan op de
Aux in ingang aan de achterkant.
3. Pas het volume aan op uw iPod, MP3 of CD speler.
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Uitgaand geluid (Rec Out) ingang
(3.5mm opening)
Een 3.5mm Rec Out ingang bevindt zich aan de achterkant van
uw radio om het signaal aan te sluiten op een externe versterker.
Plaatsen van een audio kabel in deze ingang verstomt het geluid
van de interne speaker niet. Zet desgewenst het volume op het
laagste niveau.

Koptelefoon ingang
Een 3.5mm koptelefoon ingang bevindt zich aan de achterkant van
uw radio, voor het gebruik van een koptelefoon. Bij het inpluggen
van een koptelefoon, worden het geluid uit de interne luidspreker
verstomd.
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3D schakelaar
Een 3D schakelaar aan de achterkant van uw radio is om 3D
geluidseffecten aan of uit te schakelen.

Software update
Wanneer de software geüpdatet kan worden voor uw radio, om in
een ander land de frequenties aan te passen, kunt u dit doen door
de software van een CD, USB of SD kaart in te lezen.
1. Upload de software naar een CD, USB of SD kaart. De software
ziet u als een *.fwu bestand.
2. Plaats de CD, USB of SD kaart. Wanneer het *.fwu bestand is
gevonden, toont de display een aftelling van 5seconden.
3. In de 5 seconden, druk op de PLAY knop en de software
wordt geïnstalleerd.
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Technische gegevens
Voeding:
120V/60Hz(USA versie)
230V/50Hz(Europese versie)
Vermogen: 7W+7W (max)
Verbruik: 30W (max)
Frequentie bereik:
FM 87.5 – 108.0 MHz
AM 520 – 1710 kHz (USA versie)
AM 522 – 1629 kHz (Europese versie)

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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