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Productoverzicht en FuncƟes

1. Stand-by/Modus
2. Volume3. Scan

4.
5.
6.
7.

Preset/Dimmer
Enter/Snooze
Info/menu
Vorige

8.
9.
10.
11.

Volume +
Volgende
USB Uit
USB Uit

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aan/Uit
DC In
Ingang Hoofdtelefoon
Antenne
LCD Scherm
Back up baƩerij

InstrucƟegids
Let op: alle ZeferenƟe (Ref.) verǁijzen naar de productoverzichten en FuncƟes op pagina’s 1-2.
Basis bediening
Doe de stekker in het stopcontact en de adapter achter in het apparaat bij de ingang DC IN (ref.13).
Zet de schakelaar “ON/OFF” (ref.12) aan de achterzijde van het apparaat aan.
drek de antenne (ref.15) volledig uit zodat deze kan draaien voor een opƟmaal FM ontvangst.
Druk op de “Stand-by/Modus”knop (ref.1) om het apparaat aan te zeƩen.
Het apparaat schakelt direct in de DAB radio modus in en zal automaƟsch de staƟons gaan zoeken.
Op het display verschijnt “Searching”, dit duurt enkele minuten.
Druk op de “Stand-by/Modus” knop (Ref.1) om te schakelen naar de FM modus of om terug te keren
naar de DAB modus.
Stand-by
Om het apparaat terug te zeƩen naar de Stand-by modus, houdt u de “Stand-by/Modus” knop (Ref.1)
ingedrukt. Om het apparaat volledig uit te zeƩen, zet u de schakelaar aan de achterzijde van het
apparaat (Ref.12) op Uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Houd het snoer buiten bereik van
kinderen.

DAB Radio
Druk op de“Stand-by/Modus” knop (Ref.1) om de radio om te zeƩen naar DAB Radio.
Bij het eerste gebruik zullen alle beschikbare staƟons worden gezocht en opgeslagen.
Trek de antenne (Ref.15) volledig uit
Voor het zoeken (indien het apparaat dit nog niet automaƟsch heeŌ gedaan, of indien er geen
signaal is) druk u op de “Scan” knop (Ref.3) en laat deze los. Het apparaat zal nu de gehele
frequenƟeband afzoeken en alle staƟons met een goed signaal opslaan. Let op, indien u zich in een
gebied bevindt waar geen goed DAB signaal is, zal het signaal erg zwak zijn.
Het apparaat zal automaƟsch alle staƟons met een sterk signaal opslaan. Nadat alle staƟons zijn
gevonden en opgeslagen zal automaƟsch het eerst opgeslagen staƟon gaan spelen.
Om de opgeslagen staƟons te beluisteren drukt u op de “Volgende” knop (Ref.9) en “Vorige” knop
(Ref.7).
De radio zal aanvullende informaƟe met betrekking tot het uitzonden staƟon weergeven zodra u op
de knop “Info/Menu” (Ref.6)drukt. Druk meerdere keren om alle beschikbare informaƟe te zien (zie
pagina 10).
Indien u de radio aanzet, zal deze het laatst beluisterde staƟon (DAB of FM)weergeven.

FM Radio
Druk op de “Modus”knop (Ref.1) om de radio om te zeƩen naar FM. Indien u dit voor de eerste keer
doet, zal de FM frequenƟe “87.5 MHz op het display verschijnen.
Trek de antenne (Ref.15) volledig uit.
Om een auto-scan te starten, drukt u op de “Scan”knop (Ref.13).
Hierdoor zal de volledige frequenƟeband worden afgezocht en het eerst gevonden staƟon met een
sterk signaal weergeven.
Hoe kunt u handmaƟg een staƟon afstemmen
Indien u naar een speciĮek staƟon wilt luisteren, houdt u de “Volgende” knop (Ref.9) om snel de
frequenƟeband naar boven of de “Vorige”knop (Ref.7) om snel de frequenƟeband naar beneden af
te zoeken. Zodra u de knop loslaat, zal het zoeken worden gestopt. Indien wat langzamer wilt zoeken,
kunt u het beste kort op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) drukken in plaats van deze vast
te houden.
Mono en Auto
In werking, houdt u de “Info/Menu”knop (Ref.6), door middel van de “Vorige”( Ref.7) of
“Volgende”(Ref.9) knop kunt u uw keuze selecteren.
Kies “AUDIO MODE”en druk op de “Enter/Snooze”knop (Ref.5).
Druk meerdere keren op “Enter/Snooze”(Ref.5) om te wisselen tussen Mono en Auto. De display
geeŌ de modus weer die u heeŌ gekozen.

Hoe moet u een voor ingesteld staƟon opslaan
U kunt tot 10 staƟons opslaan. Voor het opslaan van een staƟon:
Houd de “Preset/Dimmer”knop (Ref.4) ingedrukt. “Preset Empty 1”zal verschijnen op het scherm.,
het nummer zal knipperen.
Druk op de “Vorige”en “Volgende” (Ref.7/9) om het nummer “1” te wijzigen naar het nummer
waarin u het wilt wijzigen. Druk daarna op de “Enter/Snooze”knop (Ref.5) om op te slaan. Op het
display verschijnt “Preset (1) stored”.
Beluisteren van een opgeslagen staƟon
Druk op de “Preset” knop (Ref.4).
Druk op de “Vorige”en “Volgende” (Ref.7/9) om door de opgeslagen staƟons te zoeken, maximaal 10
staƟons.
Druk op de “Enter”knop (Ref.5) om uw keuze te selecteren.

FM gevoeligheid
Dit is een meetsysteem waardoor het beste een signaal kan worden gevonden. Hoe lager het
nummer (normaliter van 9-11), hoe beter.
Houd de “Info/Menu”knop (Ref.6).
U kunt door middel van de “Vorige/Volgende”knoppen (Ref.7/9) uw keuze selecteren.
Kies “FM SENSITIVITY”en druk op de “Enter”knop ( Ref.5).
Om uw keuze te maken, drukt u op de “Vorige/Volgende”knoppen (Ref.7/9) om deze te laten
oplichten, druk hierna op de “Enter/Snooze”knop.

BELANGRIJK : Let op dat u de antenne (Ref.15)
volledig hee uitgetrokken. Hierdoor kunt u deze draaien
maal signaal.
voor een

StaƟon InformaƟe van de DAB Radio en FM Radio
DAB Radio
Druk meerdere keren op de “Info/menu” knop (Ref.6) om de informaƟe te verkrijgen van de
verschillende programma’s.
Bit Rate: GeeŌ de snelheid weer waarmee data wordt verzonden.
Bit Error Rate (BER): GeeŌ informaƟe met betrekking tot de BER waarden.
Kanaal en FrequenƟe: GeeŌ het uitzendnummer van het staƟon weer en de frequenƟe.
PTY (Programma Type): Toont het type en omschrijving van het programma, verstrekt door het
DAB+ staƟon.
Tijd en Datum: GeeŌ de Ɵjd en datum weer zoals deze wordt doorgegeven door het staƟon.
DAB IndicĂƟe: geeŌ de DAB modus weer.
Dynamic Label Segment (DLS): De zender levert informaƟe die als scrollende tekst op de display
wordt weergegeven.

FM radio
Druk meerdere keren op de “Info/menu” knop (Ref.6) om de informaƟe te verkrijgen van de
verschillende programma’s.
Signaal sterkte: De sterkte van het signaal van het huidige staƟon wordt weergegeven op een signaal
balk.
Tijd en Datum: Toont de Ɵjd en datum.
FrequenƟe: Toont de frequenƟe van het huidige staƟon.
Audio Type: Toont naar welke audiotype u dit moment aan het luisteren bent. Er zijn twee
mogelijkheden: Stereo of Mono.
Radio Tekst: Toont de scrollende tekst die wordt doorgegeven door het radiostaƟon.
Programma Type: Toont de omschrijving van het soort programma, verstrekt door het staƟon.

Instellen Klok en Datum
HandmaƟg instellen van de Datum
Let op dat de radio aanstaat (bijv. luisteren naar DAB/FM Radio).
Houd de “Info/Menu knop (Ref.6) ingedrukt.
Door op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) te drukken kunt u uw keuze selecteren.
Kies “SET TIME/DATE”en druk op de “Enter”knop (Ref.5).
Het jaartal zal knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref9) knop tot het
juiste jaartal op de display verschijnt.
Om te bevesƟgen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
De maand zal knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref9) knop tot de
juiste maand op de display verschijnt.
Om te bevesƟgen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
De datum zal knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref9) knop tot de
juiste datum op de display verschijnt.
Om te bevesƟgen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).

HandmaƟg instellen van de Tijd
De Ɵjd kan gelijk na het instellen van de datum worden ingesteld.
Het uur zal knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref9) knop tot het
juiste uur op de display verschijnt.
Om te bevesƟgen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
De minuten zullen knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref.9) knop tot
de juiste minuten op de display verschijnen.
Om te bevesƟgen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
De Ɵjd is nu ingesteld.

Instellen dubbel alarm
Instellen Alarm1/Alarm2
Let op dat de radio aanstaat (bijv. luisteren naar DAB/FM Radio).
Houd de “Info/Menu knop (Ref.6) ingedrukt. Door op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) te
drukken kunt u uw keuze selecteren.
Kies “SET ALARM1”en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
Om het alarm aan te zeƩen, drukt u op de “Volgende” knop (Ref.9) zodat “ON”knippert en druk op
de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
De uren van het alarm knipperen. Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om het uur te
wijzigen en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om de minuten te wijzigen en druk op de
“Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om te selecteren hoe vaak u het alarm wilt
instellen: Dagelijks/Weekdagen/Weekenddagen/eenmalig en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5)
om te bevesƟgen.
Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om te selecteren welk geluid u wilt instellen:
Zoemer/DAB/FM, en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om het volume van het alarm in te stellen en
druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Om Alarm2 in te stellen, volgt u bovenstaande instrucƟes, maar kiest u “Alarm 2 Set”.

Geluid Alarm, Snooze en dubbele USB poort.
Geluid Alarm
Indien het alarm is ingesteld op “DAB/FM” modus, zal het een DAB of FM staƟon weergeven. Indien
er geen signaal is zal het automaƟsch de zoemer weergeven.
Indien er twee alarmen zijn ingesteld, en ALARM 1 gaat af terwijl ALARM 2 ook afgaat, zal ALARM 1
automaƟsch worden uitgeschakeld.
Het alarm zal 90 minuten afgaan voordat het zich automaƟsch uitschakelt.
Snooze/Uitschakelen alarm indien deze afgaat
Indien het alarm afgaat, druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) waarna het alarm na 9 minuten
opnieuw zal afgaan. U kunt de snooze iedere 9 minuten tot maximaal en uur gebruiken.
Indien u de snooze heeŌ geacƟveerd voor Alarm 1, zal dit ook voor Alarm 2 gebeuren.
Om het alarm volledig uit te schakelen, drukt u op de “Stand-by/Modus” knop (Ref.1).
Dubbele USB poort – Opladen van uw telefoon
Beide USB poorten (Ref.10&11) hebben een uitgang vermogen van 5V/2A. Zodra u verbinding maakt
via een USB kabel met de USB poort(Ref.10&11), zal uw telefoon of tablet worden opgeladen. U kunt
geen muziek beluisteren door middel van een USB verbinding; deze kunt u uitsluitend gebruiken voor
het opladen van een telefoon of tablet.

Overige funcƟes
Sleep funcƟe instellen
Door middel van deze funcƟe kunt u uw radio instellen om na een ingestelde Ɵjd automaƟsch uit te
schakelen, maximaal tot 90 minuten.
Terwijl de radio aan staat, houdt u de “Info/Menu” knop (Ref.6) . Gebruik de “Vorige” (7) en
“Volgende” (9) knop om uw keuze te selecteren.
Kies “SET SLEEP” en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Druk op de “Volgende”en “Vorige”knoppen (Ref.9/7) om te kiezen uit:
UIT, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 70min, 80min of 90min.
Zodra uw keuze wordt weergegeven op de display drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5). Het
apparaat zal nu automaƟsch de Ɵmer starten.
Indien u de SLEEP Ɵmer wilt uitschakelen, volgt u bovenstaande instrucƟes en drukt u op de opƟe
“UIT” .
Zodra de Ɵmer is ingesteld begint zal aan de rechterzijde van de display het aŌellen worden
weergegeven. Bijvoorbeeld: indien u heeŌ ingesteld op 10 minuten, zal “S10” knipperen en aŌellen
naar “S0”. Hierna zal de radio in de Stand-by modus gaan.
Helderheid display weergave
Om de helderheid van de display weergave aan te passen, dient het apparaat in de Stand-by modus
te staan. Druk op “Dimmer/Preset” (Ref.4) om de helderheid aan te passen. Druk meerdere keren
om de verschillende niveaus van helderheid te bekijken.
Systeem herstellen
Houd de “Info/Menu” knop (Ref.6) ingedrukt. Gebruik de “Vorige” (7) en “Volgende” (9) knop om uw
keuze te selecteren.
Kies “SYSTEM RESET”en druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) om te bevesƟgen.
Op de display verschijnt “press enter key to reset”. Druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).
SW versie- Systeem Versie Weergave
Houd de “Info/Menu” knop (Ref.6) ingedrukt. Gebruik de “Vorige” (7) en “Volgende” (9) knop om te
scrollen voor de weergave van de soŌware versie “DS540 v1.00”.

Technische speciĮcaƟes
Stroomvoorziening
FrequenƟebereik
Uitgang vermogen
Stand-by modus
LCD

100-240V AC INPUT
5V/2.5A DC OUTPUT
FM 87.5 – 108 MHz
DAB/DAB+ 174-240 MHz
2W
Weergave klok
Zwarte achtergrond wiƩe karakters,
NegaƟeve LCD

Belangrijke veiligheid informaƟe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lees deze instrucƟes.
Bewaar deze instrucƟes.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instrucƟes op.
Reinig dit apparaat niet in de buurt van of met water.
Alleen reinigen met een droge doek.
Blokkeer de venƟlaƟeopeningen niet.
Installeer dit apparaat in overeenstemming met de instrucƟes van de fabrikant.
8. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hiƩebron zoals radiatoren, ovens of andere
hiƩeproducerende apparaten (inclusief versterkers).
9. Bescherm het snoer zodat men er niet op kan staan of kan buigen, in het bijzonder bij de
stekker, het stopcontact en waar het snoer het apparaat uit komt.
10. Gebruik uitsluitend hulpstukken/Accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
11. Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer en indien het apparaat voor een langere
periode niet zal worden gebruikt.
12. Voor onderhoud en reparaƟes dient u zich alƟjd te wenden tot een gekwaliĮceerd
onderhoudsmonteur.
ReparaƟe is noodzakelijk indien het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld
indien het snoer of de stekker is beschadigd, indien er water is gemorst op het apparaat,
indien er objecten in het apparaat zijn gevallen, indien het apparaat is blootgesteld aan
vocht of regen, indien het apparaat niet goed werkt of indien het apparaat is gevallen.
Geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat plaatsen.
Gooi dit apparaat weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Aanvullende informaƟe
Dit apparaat niet blootstellen aan speƩers, druppels en geen objecten gevuld met water dienen op
het apparaat te worden geplaatst.
De stekker dient om het apparaat uit te schakelen, hierdoor dient deze alƟjd gemakkelijk
toegankelijk te zijn. Om het apparaat volledig uit te schakelen, dient u de stekker helemaal uit het
stopcontact te trekken.
BaƩerijen dienen niet te worden blootgesteld aan overmaƟge hiƩe, zoals zonlicht, vuur of iets
dergelijks.
Recyclen van elektrische producten
Ter ondersteuning van het milieu dient u dit product aan te bieden voor recycling.

Dit symbool betekent dat dit product bij het gewone huishoudelijk afval dient te worden weggegooid.
Let op dat dit product op een verantwoorde manier kan worden gerecycled, informeer bij uw lokale

BELANGRIJK; lees deze in

zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele latere raadpleging.

Risico op elektrische schok. Niet openen.
lees deze inst

zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele latere raadpleging.

Gebruik bij onderhoud uitsluitend originele onderdelen.

ATTENTIE

RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK
NIET OPENEN

BELANGRIJK : Lees alle instru
zorgvuldig door en
bewaar deze voor toekoms ge raadpleging.

