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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
NL

3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. B l o k k e e r d e v e n t i l a t i e o p e n i n g e n n i e t . I n s t a l l e e r i n
overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers)
die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker
niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is
breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen
en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw
veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past
moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het
verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker,
het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
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11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant
zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak
of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met
het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt,
het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te
voorkomen.

13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens
onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. L a a t a l l e o n d e r h o u d o v e r a a n g e k w a l i f i c e e r d
onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het
apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer
is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen
zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is
blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is
gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico
van brand of elektrische schok te voorkomen.
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16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding
staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met
vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18.
Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen
het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer
leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en
moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio
eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood.
Haal in zo’n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig
bereikbaar blijft.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Om te voldoen aan de compliance-eisen van FCC met betrekking
tot blootstelling aan RF, mogen er geen veranderingen aan de
antenne of het apparaat worden gemaakt. Elke verandering aan
de antenne of het apparaat kan ertoe leiden dat het apparaat de
eisen met betrekken tot blootstelling aan RD overschrijdt en kan de
autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig
maken.
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Bedieningselementen
Luidspreker
2 Bluetooth-indicator
3 Display
4 Source
5 Play mode
6 Alarm 1
7 Alarm 2
8 Nap
9 Menu / Info
10 Aan / Uit / Sleep
11 Afstemknop
12 Volumeregeling / Toonregeling
13 Dimmersensor
14 Afstandsbedieningssensor
15 Voorkeurszender 5 / Fast-forward
16 Voorkeurszender 4 / Play / Pause
17 Voorkeurszender 3 / Backward
18 Voorkeurszender 2 / Fold up
19 Voorkeurszender 1 / Fold down
20 USB-poort
21 Reset
1
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Bedieningselementen
22
23
24
25
26
27
28
29

Aansluiting voor netsnoer
12V DC-ingang
Subwoofer-uitgang
AUX-INGANG
Hoofdtelefoonuitgang
Externe / interne antenneschakelaar
Aansluiting externe F-type FM-antenne
& 30 Aansluiting externe AM-antenne (alleen Amerikaanse versie)
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Display
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Frequentie / Zender
RDS / RBDS-indicator
Nap-indicator
PM-indicator
Tijd-indicator
Slaap-indicator
Alarm 1-indicator
Alarm 2-indicator
Fast-forward-indicator
Play / pause-indicator
Fast-backward-indicator
Shuffle
Herhaal alle
Herhaal map
Herhaal één
Herhaal A-B
Stereo-indicator
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Afstandsbediening
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
L
m
n
o
p
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Aan / Uit / Sleep
Alarm1
Volumeregeling
Alarm 2
Nap
Voorkeurszender 1 / Folder down
Voorkeurszender 3 / Backward
Voorkeurszender 2 / Folder up
Voorkeurszender 4 / Play / Pause
Voorkeurszender 5 / Fast-forward
Play mode
Toonregeling
Repeat A-B / Select / Bluetooth pairen
Tuning up / down
Info / menu
Source

Uw radio van stroom voorzien
Gebruik met netstroom
Zorg er vóór u het netsnoer in het stopcontact steekt voor dat het
lichtnet de juiste spanning heeft. Steek de stekker aan het uiteinde
van het meegeleverde netsnoer in de aansluiting voor het netsnoer
op de achterkant van de radio.
Gebruik met externe 12V DC-ingang
Voor gebruik buitenhuis kunt u de radio van stroom voorzien met
behulp van een DC-voeding (bijvoorbeeld de stroomvoorziening
van een voertuig of boot). Een netadapter met 1 Ampère en
positieve polariteit op de centrale pin kan de radio ook in huis van
stroom voorzien.

Het instellen van de antenne voor FM-ontvangst
De radio is uitgerust met een ingebouwde AM/FM-antenne en een
externe antenne.
Als u de interne FM-antenne wilt gebruiken, zorg er dan voor dat
u de externe/interne antenneschakelaar op de achterkant van de
radio in de stand interne antenne (bijv. INT. FM ANTENNA) heeft
gezet. Er zijn twee soorten externe antennes die u kunt gebruiken
voor het verbeteren van de FM-ontvangst. U kunt de meegeleverde
FM-antenne in de F-type antenne-aansluiting steken en de draad
in de juiste richting plaatsen voor de beste ontvangst. U kunt ook
de 75 ohm coax-kabel van de buitenantenne aansluiten op de
aansluiting.
Zorg ervoor dat u de externe/interne antenneschakelaar in de stand
externe antenne zet als u de ontvanger op de buiten-/dakantenne
aansluit.
Opmerking:
Het is mogelijk dat u in sommige Europese landen, als uw
antenne een verkeerd soort stekker heeft, de adapterstekker moet
gebruiken om verbinding te maken met de buiten-/dakantenne.
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Het instellen van de antenne voor AM-ontvangst
De radio is uitgerust met een ingebouwde AM-ferrietantenne
die normaal gesproken goed genoeg is voor het luisteren naar
AM-zenders. U kunt de AM-ontvangst verbeteren door een AMbuitenantenne (niet meegeleverd) aan te sluiten op de externe
antenne-aansluiting voor de AM-antenne.

130

Uw radio bedienen
Uw radio is uitgerust met drie afstemmethodes- afstemmen met
scan, handmatig afstemmen en afstemmen met voorkeurszenders.
Afstemmen met scan - FM / AM
1. Zorg ervoor dat u de FM-antenne van te voren heeft ingesteld.
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2. Druk op Aan/Uit om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Source om de gewenste golfband te
selecteren.
4. Druk op de Afstemknop. Uw radio zal omhoog scannen op de
golfband (van een lage naar een hoge frequentie) en automatisch
stoppen wanneer er een zender met voldoende sterkte wordt
gevonden.
5. Na een paar seconden zal het display worden bijgewerkt. Het
display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het
signaal sterk genoeg is en er RDS/ RBDS-gegevens aanwezig
zijn, dan zal de radio ook de naam van de zender tonen.
6. Druk om andere zenders te vinden, net zoals eerder, op de
Afstemknop.
7. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio
verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
8. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeknoppen.
9. Druk op Aan/Uit om uw radio uit te schakelen.
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Handmatig afstemmen – FM / AM
1. Druk op Aan/Uit om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Source om de gewenste golfband te
selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender. De
frequentie verandert met stappen van 50kHz / 100 kHz voor FM
of 9 kHz / 10 kHz voor AM.
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 volumetoetsen.
6. Druk op Aan/Uit om uw radio uit te schakelen.
De toename per afstemstap instellen
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen
als de radio in de AM/FM-modus staat.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM xxK of AM xxkHz wordt getoond
op het display en druk op de Afstemknop om de instellingen van
de toename per afstemstap te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om 50kHz/100kHz te selecteren voor
FM-radio, en 9kHz/10kHz voor AM-radio. Druk daarna op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen.
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Displaymodi - FM
Uw radio heeft in de FM-modus vier verschillende displaymodi.
Deze modi gebruiken gegevens die worden verstrekt door de
zenders. Deze gegevens staan algemeen bekend als RDS/RBDS.
Het Radio Data System (RDS/ RBDS) is een systeem waarmee
onhoorbare digitale informatie wordt verzonden in aanvulling op het
normale FM-radioprogramma.
RDS / RBDS biedt verschillende handige functies. De volgende zijn
beschikbaar op uw radio:1. Druk op Menu/ Info om door de verschillende modi te bladeren.
a. Zendernaam
b. Programmatype
c. Radiotekst
d. Jaar / Dag

e. Datum / Dag

f. Frequentie

Toont de naam van de huidige zender.
Toont het type zender waar u naar luistert,
bijv. pop, klassiek, nieuws, etc.
Toont radiotekstberichten zoals nieuwsitems,
etc.
Toont het huidige jaar en de dag van de
week op basis van de datuminstelling van
uw radio.
Toont de huidige datum en dag van de
week op basis van de datuminstelling van
uw radio.
Toont de frequentie van de huidige zender.

Als er geen RDS / RBDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het
signaal te zwak is) dan zal de radio alleen de FM-frequentie en de
optionele stereo-indicator tonen.
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Instellen FM-bereik
Het FM-bereik verschilt van land tot land. U moet daarom het FMbereik instellen, zodat de radio juist werkt.
1. Houd Menu/ Info ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM wordt getoond op het display.
Druk op de Afstemknop om het gewenste FM-bereik te bevestigen.
Het instellen van het FM-bereik is daarna voltooid.
U kunt het FM-bereik instellen op de volgende opties:
87-108 voor de meeste gebieden (standaard)
76-90 voor Japan
64-108 voor Oost Europese landen en Rusland
76-108 voor bepaalde gebieden in China
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Instellen FM stereo / mono
Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan
er wat ruis hoorbaar zijn door de hoofdtelefoon. Het is mogelijk de
ruis te verminderen door de radio te dwingen de zender in mono af
te spelen in plaats van stereo.
1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
3. Houd Menu/Info ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
4. Druk op de Afstemknop tot ‘FM AUTO of FM MONO’ wordt getoond
op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
Als de instelling is ingesteld op Auto, draai dan aan de Afstemknop
om te schakelen naar de mono-modus om de ruis te veranderen.
5. Draai nogmaals aan de Afstemknop om de instelling weer in te
stellen op Auto (stereo). De radio zal dan weer terugschakelen
naar de Automatische modus.
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Voorkeurszenders instellen
Er zijn 5 voorkeurszenders beschikbaar voor zowel de AM- als de
FM-golfband.
1. Druk op Aan/Uit om de radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurszender ingedrukt tot
de radio een pieptoon geeft. Het nummer van de voorkeurszender
verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen onder
het nummer van de gekozen voorkeurszender.
4. Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeurszenders.
5. Zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden
overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Een voorkeurszender oproepen
1. Druk op Aan/Uit om de radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband door herhaaldelijk op Source te
drukken.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender. Het
nummer en de frequentie van de voorkeurszender worden getoond
op het display.
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Klok en alarmen
Het tijdformaat instellen
De klok wordt getoond in de standbymodus en op de afspeelschermen
en kan worden ingesteld op het 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde
formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.
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1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK XXH op het display verschijnt
en draai daarna aan de Afstemknop om de instelling te openen.
De instelling van het tijdsformaat begint te knipperen op het display.
3. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren.
Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display
keert daarna terug naar het vorige menu.
Als het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio een
12-uursklok gebruiken bij het instellen van de alarmen met een
PM-indicator.
Het datumformaat instellen
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot een serie getallen voor de maand/
datum/dag worden getoond op het display. Druk op de Afstemknop
om de instelling voor het datumformaat te openen. De instelling
voor het datumformaat en het cijfer voor de maand en datum
zullen knipperen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te
selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.
Het display keert daarna terug naar het vorige menu.
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De tijd instellen
Handmatig instellen
1. Houd, als de radio is uitgeschakeld, Menu/ info ingedrukt om de
menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘CLOCK SET’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. De instelling van het uur begint te knipperen op het display.
Draai aan de Afstemknop om het uur in te stellen en druk op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai daarna nogmaals
aan de Afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en
druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Radio Data System (RDS / RBDS)
Als u de klok instelt met behulp van de RDS/ RBDS-functie, dan
zal uw radio de klok synchroniseren als er wordt afgestemd op een
zender die gebruik maakt van RDS/ RBDS met CT-signalen.
1. Houd Info/menu ingedrukt als u afstemt op een zender die RDS/
RBDS-gegevens uitzendt.
2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool wordt getoond op
het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
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3. Draai aan de Afstemknop tot ‘RDS CT’ wordt getoond op het
display.
Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De tijd
van de radio wordt automatisch ingesteld aan de hand van de
ontvangen RDS/RBDS-gegevens.
4. Als de actie is voltooid, dan zal het RDS/ RBDS-icoontje op het
LCD-display verschijnen. Dit geeft aan dat de tijd van de radio is
ingesteld met behulp van de RDS/ RBDS-tijd. De tijd zal bij elke
synchronisatie met RDS CT voor 2 dagen geldig zijn.
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Het alarm instellen
De radio heeft twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om
u te wekken met AM-radio, FM-radio, USB of zoemeralarm. De
alarmen kunnen worden ingesteld terwijl de radio standby staat of
tijdens het afspelen.
1. Zorg er, voordat u een alarm instelt, voor dat de klok juist is
ingesteld.
Houd Alarm 1 ingedrukt om de instelling van alarm 1 te openen.
2. De instelling van het uur van alarm 1 begint te knipperen. Draai
aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur in te stellen en
druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te
stellen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te
bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en
druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
U kunt kiezen uit de volgende frequenties:
ONCE – het alarm klinkt eenmaal
DAILY – het alarm klinkt dagelijks
WEEKDAY – het alarm klinkt alleen op weekdagen
WEEKEND – het alarm klink alleen in de weekenden
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4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype te selecteren
en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM, AM of USB.
Als een radiomodus wordt geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie
en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen
te knipperen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste frequentie
of het gewenste nummer van de voorkeurszender te selecteren
voor het radioalarm en druk daarna op de Afstemknop om de
instelling te bevestigen.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste volume voor het
alarm te selecteren. Druk op de Afstemknop om de instelling te
bevestigen. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor het
actieve alarm wordt getoond op het display.
Opmerking:
Als het alarmtype is ingesteld op USB, maar er geen USB-stick is
geplaatst als de alarmtijd wordt bereikt, dan zal het zoemeralarm
worden gebruikt in plaats van het USB-alarm.
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Als het alarm klinkt
Druk op Standby om een geactiveerd alarm te annuleren.
Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en
geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de
geselecteerde tijd gedurende 60 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.
Als het radioalarm wordt geactiveerd, dan zal het alarm gebruik
maken van het Humane Waking System. Het alarm zal het volume
in dit geval met stappen van 0,5 verhoogd worden, vanaf 0 tot het
door u ingestelde volume.

Een alarm uitschakelen / annuleren
Houd om de alarminstelling te annuleren de corresponderende
alarmknop ingedrukt voordat het alarm klinkt.
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Snooze
1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Standby,
om het alarm voor vijf minuten te dempen. De melding “SNOOZE’
zal op het display verschijnen.
NL

2. Houd Info/menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen
en de tijd dat een alarm wordt gedempt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “SNOOZE X” wordt getoond op het
display en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te
openen. Draai aan de Afstemknop om de demptijd in te stellen.
U kunt de demptijd van de snooze-functie instellen op 5, 10, 15
en 20 minuten.
4. Druk op Standby om een alarm uit te schakelen terwijl het
gedempt is.

Slaaptimer
De slaaptimer zal de radio automatisch uitschakelen nadat een
vooraf ingestelde tijd is verstreken.
1. Houd Aan/Uit ingedrukt. Het display toont de beschikbare slaaptijden
in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60. Laat de knop los als de
gewenste slaaptijd wordt getoond op het display. Daarna zal de
radio de laatst geselecteerde zender afspelen.
2. Druk op Aan/Uit om de slaapfunctie te annuleren. De radio zal
uitschakelen en het symbool
zal verdwijnen van het display.
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Het afspelen van MP3- of WMA-bestanden vanaf
USB
Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor
het openen en afspelen van audiobestanden vanaf USBgeheugenapparaten. De USB-poorten zitten op het voorpaneel van
de radio. Belangrijk: Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met
USB-sticks. Het is niet de bedoeling om harde schijven of andere
soorten USB-apparaten aan te sluiten op de radio.
Het is mogelijk om een SD- of SDHC-kaart te gebruiken voor
de opslag en het afspelen van media als deze in een geschikte
USB-adapter worden geplaatst. Door de grote variatie in dit soort
adapters is het echter niet mogelijk om te garanderen dat alle
combinaties kaart/adapter werken in de radio.
Het apparaat is getest met een breed scala aan USB-sticks met
een capaciteit tot 32GB. De radio ondersteunt USB 2.0 op volledige
snelheid en USB 3.0 (Opmerking: als u gebruik maakt van USB
3.0, dan zal de radio eerst ‘No device’ tonen op het display. Als u
even geduld heeft, dan zal de radio het USB-apparaat detecteren).
Als u een USB-stick wilt gebruiken in combinatie met dit apparaat,
dan moet die USB-stick gebruik maken van het FAT of FAT 32
bestandssysteem. Het apparaat biedt geen ondersteuning aan
NTFS.
De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn
MP3 en WMA. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden
die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice,
WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is
voorzien van DRM-beveiliging.
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Waarschuwingen:
Plaats het de radio zo, dat er niet makkelijk tegenaan kan worden
gestoten terwijl er een USB-stick is geplaatst in de poort. Dit
minimaliseert het risico van schade aan uw radio of uw USB-stick.
Verwijder de USB-stick voordat u het apparaat verplaatst of als u
de USB-functie voor lange tijd niet gebruikt.
Zet het apparaat in de standbymodus voordat u uw USB-stick
verwijdert.
De USB-poort is alleen bedoeld voor USB-sticks.
Het gebruik van harde schijven is niet ondersteund.
Het afspelen van USB-bestanden die zijn opgeslagen op MP3spelers wordt niet gegarandeerd.
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Afspelen van MP3- en WMA-bestanden op een USB-stick
1. Druk als het USB-apparaat is geplaatst op Aan/Uit om de radio
in te schakelen en druk daarna op Source om USB te selecteren.
Het LCD-display zal de melding “reading“ weergeven en het
aantal bestanden en mappen op het USB-apparaat zal daarna
worden weergegeven. Het is echter mogelijk dat er onder bepaalde
omstandigheden een foutmelding op het display verschijnt.
Als het display de melding ‘Unkown’ toont, dan geeft dit aan dat
het bestandssysteem van de aangesloten USB-stick niet wordt
ondersteund. Als de radio de melding ‘No music’ toont, dan geeft
dit aan dat er geen MP3 / WMA-bestanden zijn gevonden die
kunnen worden afgespeeld.
2. Druk op Play / Pause om het afspelen vanaf USB te starten. Het
display toont daarna het tracknummer, bijv. ‘TRACK 25 ’.
3. Druk om het afspelen te pauzeren nogmaals op Play / Pause.
Druk om het afspelen te hervatten een derde keer op Play / Pause.
4. Druk herhaaldelijk op Info om de informatie met betrekking tot
de specifieke mediabestanden te bekijken. (Opmerking: Deze
functie ondersteunt alleen Engelse karakters, als de media andere
karakters bevat dan Engelse karakters, dan zullen deze karakters
worden getoond als spatie.)
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Opmerking:
a) Als u het apparaat in standbymodus zet zonder eerst op de Pause
te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer wanneer het
wordt ingeschakeld het afspelen hervatten bij de track die het
laatst werd afgespeeld.
b) Het is sterk aanbevolen om alleen muziekbestanden (MP3/ WMA)
op te slaan op uw USB-apparaat, omdat mappen zonder
muziekbestanden worden overgeslagen door de radio en daardoor
zal het mapnummer dat op het display wordt getoond niet serieel
zijn.
c) Uw WR-22 maakt het mogelijk om maximaal 200 mappen (inclusief
hoofdmap), 9999 bestanden en 6 lagen binnen een map te
hebben. Als het USB-apparaat meer dan 200 mappen bevat,
dan zullen alleen de eerste 200 mappen op het display worden
getoond.
Een bestand selecteren
1. Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat op fast-forward
of rewind om naar het gewenste bestand te gaan.
Het bestandsnummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer
dan één map op de USB-stick staat, dan zullen alle bestanden in
de huidige map eerst worden afgespeeld en daarna zal de
volgende map worden afgespeeld.
2. U kunt naar het gewenste bestand gaan door op fast-forward of
rewind te drukken en de knop los te laten als het gewenste
tracknummer is bereikt.
Uw WR-22 kan maximaal 200 mappen, 9999 bestanden en 6
submappen (binnen een map) lezen.
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Vooruitspoelen/terugspoelen
Houd Fast-forward of Fast Rewind tijdens het afspelen van USB
ingedrukt. Laat de knop los als het gewenste gedeelte van het
huidige bestand is bereikt.

Naar een andere map gaan
Druk in de USB-modus op Folder Up/ Down. Het eerste bestand
van de volgende of vorige map zal worden afgespeeld.
Opmerking:
Als uw USB-stick een map zonder bestanden bevat, dan zal de
radio deze map overslaan en de bestanden in de volgende map
afspelen.

Afspeelmodus
Druk tijdens het afspelen van bestanden in USB-modus op Play
mode om de afspeelmodus te selecteren.
Repeat 1: herhaal het huidige bestand.
Repeat Folder: herhaal de bestanden in de huidige map.
Repeat All: herhaal alle mappen op het USB-apparaat.
Random: speel de bestanden op het USB-apparaat in willekeurige
volgorde af.
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Herhaal het gedeelte A-B binnen een bestand
Als u een bepaald gedeelte binnen een bestand wilt herhalen (bijv.
bij het leren van talen), druk dan tijdens het afspelen op Tuning
Down om het startpunt van het te herhalen gedeelte in te stellen,
druk daarna nogmaals op de knop om het eindpunt van het te
herhalen gedeelte in te stellen.
De radio herhaalt het geselecteerde gedeelte en er wordt
het display getoond.

op

Druk om A-B herhalen te annuleren nogmaals op de knop. Het
icoontje
zal verdwijnen van het display.

Opladen met behulp van de USB-poort
● De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met een
1A 5V maximum en de meeste iPhone-modellen. De poort
ondersteunt echter geen harde schijven en andere mobiele
telefoons of elektronische apparaten.
● De USB-poort kan alleen worden gebruikt om een apparaat op te
laden in de AUX-IN-, USB- of Bluetooth-modus.
● Het maximale volume en het vermogen van de luidspreker zullen
afnemen als u gebruik maakt van de USB-poort om een apparaat
op te laden.
Belangrijk:
Sluit de USB-poort van de radio niet aan op een USB-poort van de
PC, omdat die kan leiden tot schade aan een van beide apparaten.
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Luisteren naar Bluetooth-muziek
U moet uw Bluetooth-apparaat pairen met uw radio voordat u de
verbinding tot stand kunt brengen en kunt starten met het afspelen/
streamen van Bluetooth-muziek met uw WR-22. Pairen creëert een
permanente ‘band’ waardoor twee apparaten elkaar altijd kunnen
herkennen.
Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst pairen
1. Druk op Source om de Bluetooth-functie te selecteren.
Het Bluetooth-icoontje knippert op het paneel.
2. Druk op de Afstemknop om de pairfunctie te activeren.
3. Activeer Bluetooth op uw apparaat (volgens de instructies in de
handleiding van het apparaat) om verbinding te maken tussen
het apparaat en uw WR-22.
4. Zodra de apparaten verbinding hebben gemaakt, zal een pieptoon
klinken en het Bluetooth-icoontje zal opgelicht blijven op het
d i s p l a y. H e t d i s p l a y z a l o o k d e m o d e l n a a m v a n u w
Bluetooth-apparaat tonen.
5. WR-22 zal automatisch verbinding maken met het apparaat
waarmee het laatst verbinding is gemaakt indien dat apparaat
binnen bereik is.
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Opmerking:
a) Het is mogelijk dat u bij gebruik van een Bluetooth-apparaat met
BT 2.0 gevraagd wordt om een pincode in te voeren, de pincode
is in dit geval “0000”.

NL

b) A l s ‘ S A N G E A N W R - 2 2 ’ w o r d t g e t o o n d i n d e l i j s t m e t
Bluetooth-apparaten, maar uw apparaat geen verbinding kan
maken met de WR-22, verwijder de Sangean WR-22 dan uit de
lijst met apparaten en pair het apparaat opnieuw met de WR-22
volgens de eerder beschreven stappen.
c) Het effectieve bereik tussen het dock-systeem en het gepairde
apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
d) Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het
bereik reduceren.
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Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat waarmee
eerder is gepaird
Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gepaird met de WR-22, dan
zal de WR-22 uw Bluetooth-apparaat onthouden. Als het apparaat
binnen bereik komt, dan wordt er toestemming gevraagd om een
verbinding te maken met de radio.
De WR-22 kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden. Als er meer
dan 8 apparaten zijn gepaird met de WR-22, dan zal het eerst
gepairde apparaat uit de lijst van de radio worden verwijderd.
Het geheugen van gepairde apparaten verwijderen in uw radio
Houd de Afstemknop ingedrukt om alle opgeslagen apparaten te
verwijderen uit het geheugen van de WR-22.
Bluetooth-muziek afspelen
1. Zodra uw apparaat en de WR-22 verbinding hebben gemaakt,
kunt u beginnen met het afspelen van Bluetooth-muziek via de
WR-22.
2. Druk op Play / Pause op het paneel of de afstandsbediening om
het afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat te starten.
3. Druk om het afspelen te pauzeren op Play / Pause. Druk om het
afspelen te hervatten nogmaals op Play / Pause.
Een bestand selecteren
1. Druk tijdens het afspelen vanaf het Bluetooth-apparaat op
fast-forward rewind om naar het gewenste bestand te gaan.
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Een dutje doen met de nap-timer
1. Houd Nap timer ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
Blijf Nap timer ingedrukt houden, tot de tijd voor de nap-timer op
het display wordt getoond. De tijd loopt op van 1 naar 120 minuten.
Stop als de gewenste instelling voor de nap-timer op het display
verschijnt. De instelling wordt opgeslagen en het display keert
terug naar de normale weergave. Het ‘NAP’-icoontje wordt
getoond op het display.
2. Druk om de resterende tijd van een actieve timer te bekijken op
Nap timer. Druk om een geactiveerde nap-timer te annuleren op
Standby. Als u tijdens het alarm op een willekeurige andere knop,
dan zal de snooze-functie worden geactiveerd.
Als u de nap-timer wilt annuleren onder het aftellen, ga dan naar
de menu-instellingen van de nap-timer en selecteer ‘OFF’.

153

NL

Instellingen tijdzone
U kunt de tijdzone voor de klok instellen op uw radio.
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘TIME ZONE’ wordt getoond op het
display.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren en
druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Opmerking:
Als u de radio inschakelt nadat de stroom is onderbroken, dan
moet u de instellingen van de tijdzone nogmaals instellen voordat
de radio weer normaal werkt.

Zomertijd / wintertijd
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “DST XX” wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om een keuze te maken, bijvoorbeeld,
+1H om de klok 1 uur vooruit te zetten, en druk op de Afstemknop
om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF als u de klok wilt terugzetten en druk daarna op
de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
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Toonregeling - treble en bass
Als de vooraf ingestelde equalizerinstellingen niet aan uw wensen
voldoen, dan kunt u als volgt zelf de treble en bass instellen:
1. Druk één keer op de volumeregeling om het instellen van de
treble te openen. Draai aan de knop tot het gewenste treble-niveau
is bereikt.
2. Druk nogmaals op de volumeregeling om het instellen van de
bass te openen. Draai aan de knop tot het gewenste bass-niveau
is bereikt. Druk op de volumeregeling om de instelling te bevestigen.

Loudness
U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties
krijgen door het instellen van de Loudness-functie.
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘LOUD ON´ of ´OFF’ wordt getoond
op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en de loudness-functie
in te schakelen, druk daarna op de Afstemknop om de instelling
te bevestigen.
4. Selecteer OFF om de loudness-functie uit te schakelen en druk
daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
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Auto - dimmer
De dimmersensor zit op de voorkant van de radio en zal de
intensiteit van het display aanpassen, zodat deze past bij de
helderheid van de kamer.

Dimmerregeling
De helderheid van het LCD-display kan worden aangepast.
1. Houd Info/ menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘DIMMER’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de achtergrondverlichting van het
display donkerder of lichter te maken. Druk op de Afstemknop
om de instelling te bevestigen.
Opmerking:
Het dimmerniveau is standaard op de laagste stand ingesteld. Stel
uw dimmerniveau naar wens in.
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Aux - ingang
Er zit een 3.5mm stereo Aux-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.
NL

1. Druk herhaaldelijk op Band tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler)
aan op de Aux-ingang.
3. Pas het volume aan op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg
ervoor dat het volume op het externe apparaat hoog genoeg is.
Gebruik vervolgens de volumeregeling op de radio om het
volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

Hoofdtelefoonuitgang
Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant
van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon of oortelefoon.
Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker
automatisch uitschakelen.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
leiden tot gehoorverlies.
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Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient
alleen ter informatie.
1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “P XX” op het display verschijnt. Dit
is de softwareversie van uw radio.

De radio resetten
Als uw radio niet correct werkt of als er karakters of cijfers
ontbreken op het display, voer dan de volgende procedure uit.
1. Schakel de radio uit.
2. Gebruik een geschikt voorwerp (bijv. paperclip) en druk ten minste
2 seconden op de RESET-knop op de onderkant van uw radio.
Dit zal de tijd van de microprocessor en alle zenders die zijn
opgeslagen in het geheugen wissen.

Subwoofer - uitgang
Sluit aan op de ingang van een subwoofer met ingebouwde
versterker. Het volume van de subwoofer zal in overeenstemming
met volume-aanpassingen op de radio veranderen.
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Specificaties
Voeding:
AC 120V/60Hz/24W (Amerikaanse versie)
AC 230V/50Hz 24W (Europese versie)
NL

Frequentiebereik:
FM 87.50 – 108 MHz
AM 520 – 1710 kHz (10 kHz versie) of
MW 522 – 1629 kHz (9 kHz versie)
Bluetooth 2.4 - 2.485GHz klasse-II
Intern antennesysteem:
AM ingebouwde ferriet-antenne
FM ingebouwde draadantenne
Aansluitingen externe antenne:
AM antenne-aansluiting
FM F-type antenne-aansluiting
Vermogen
7 W 10% T.H.D.@100 Hz
Subwoofer-uitgang
3.5 mm diameter mono-aansluiting
Uitgangsniveau: 1.5 Vrms(max.)
Frequentierespons: 40~220Hz (+20/-10Hz)
Hoofdtelefoonuitgang
3.5 mm diameter stereo-aansluiting
Vermogen 1mW+1mW (belasting 32 ohm)
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Aux-ingang
3.5 mm diameter stereo-aansluiting
Ingangsgevoeligheid: In 350 mVrms, Vermogen 7W @ 100 Hz
Ingangsimpedantie: 47 Kohm
DC IN
12V/1A centrale pin positief (bedrijfsspanning 9-14V)
Accessoires
FM F-aansluiting draadantenne
Netsnoer
Adapter F-PAL aansluiting (alleen voor Europese versie)
Afmetingen: BxHxD in mm: 240x115x183.
Gewicht: 2.6 kg
Opmerking:
Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is voor toestemming kunnen de
autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig
maken.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
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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).

