*Verzekert u zich ervan dat Digitale Radio beschikbaar is bij u in de buurt voordat u dit product aanschaft.
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DAB+ / FM Oplaadbare Radio

Garantiebepalingen
Het product is gegarandeerd vrij van productie- en materiaalfouten gedurende
een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Gebreken die
binnen deze garantieperiode ontstaan, bij normaal gebruik en behandeling,
zullen worden gerepareerd, vervangen of vergoed naar ons goedkeuring en
geheel naar onze keus zonder kosten voor onderdelen en arbeid. De met deze
garantie verleende voordelen zijn een aanvulling op alle rechten en reparaties
met betrekking tot het product dat de consument zich heeft aangeschaft onder
de Australische Competition and Consumer Act 2010 en vergelijkbare staats- en
territoriumwetten.
Onze goederen vallen onder de Australische Consumenten Wet. U hebt recht
op een vervangend product of een vergoeding in geval van ernstige fouten of op
compensatie bij enige andere voorzienbare schade of verlies. Ook hebt u recht
op reparatie of vervanging van de goederen indien zij niet van acceptabele
kwaliteit zijn en het gebrek geen ernstige fout vormt.
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Welkom
Gefeliciteerd met uw keuze om ons product te kopen. Alle producten die wij u
bieden zijn volgens de hoogste prestatie- en veiligheidskwaliteitseisen
gefabriceerd en worden, als onderdeel van onze filosofie met betrekking tot
klantenservice en -tevredenheid, ondersteund door onze uitgebreide Garantie
van 2jaar. Wij hopen dat u nog jaren van uw aankoop zult genieten.
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Algemene veiligheidsinstructies
Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst
gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging,
tezamen met de garantiekaart, het aankoopbewijs en de verpakking. De in deze
handleiding beschreven veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico op brand,
elektrische schok en verwonding indien zij correct worden aangehouden.

Belangrijke waarschuwingen
• Bescherm tegen vocht: Om het risico op brand of elektrische schok te
verkleinen, dient u het product niet bloot te stellen aan water of vocht.
Gebruik het product niet wanneer het in het water kan vallen of door spatten
nat kan worden.
• Niet openmaken: Om contact met hoogspanningscomponenten of
blootstelling aan gevaarlijke straling te voorkomen, dient u geen pogingen te
ondernemen om het apparaat open te maken.
• Netaansluiting: Gebruik alleen de micro-netaansluiting die bij het apparaat
is geleverd.
• Onderhoud: Laat alle onderhoud door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
Onderhoud is vereist wanneer een van onderstaande zaken plaatsvindt: de
adapter is beschadigd, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, er is
iets in het apparaat terecht gekomen, het apparaat is gevallen of werkt niet
correct. De interne batterij dient niet door de gebruiker te worden vervangen.
• Elektrostatische ontlading: Indien elektrostatische ontlading (ESD)
plaatsvindt, aan de voorkant of nabij een onderdeel of toets van het apparaat,
kan het product mogelijk stoppen met werken en/of onmiddellijk uitvallen. Dit
is een normaal verschijnsel, bedoeld om het apparaat en de interne
componenten te beschermen tegen schade. In een dergelijk geval dient u het
apparaat te resetten (door middel van uit- en aanzetten) om de normale
werking te herstellen.
• Bescherm tegen hitte: Deze radio (en haar interne batterij) dienen niet te
worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur en
dergelijke.
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Algemene veiligheidsinstructies (vervolg)
Algemene voorzorgsmaatregelen
• Installeer het apparaat overeenkomstig met de instructies van de fabrikant.
Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
verwarmingsroosters, kachels of andere objecten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
• Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde accessoires
• Voorkom overmatige fysieke belasting op de micro USB kabel, in het
bijzonder de aansluitpunten.
• Om correcte ventilatie en werking te waarborgen, dienen de
ventilatieopeningen niet afgedekt of geblokkeerd te worden.
• Koppel het apparaat los van de oplader gedurende onweer.
• Overmatige geluidsdruk vanuit de oordopjes kan gehoorverlies
veroorzaken. In het belang van uw gezondheid dient het volume altijd op
een lage tot gemiddelde sterkte gehouden te worden bij gebruik van
oordopjes.
• Houd kaarsen of ander open vuur altijd verwijderd van dit product.
• Het plaatsen van deze radio in de buurt van een TV, koelkast, magnetron,
versterker of Dvd-speler kan nadelig effect hebben op de geluidskwaliteit.
Haal in een dergelijk geval de radio weg bij het apparaat dat de storing
veroorzaakt.
• Installeer of plaats deze radio niet in een boekenkast, inbouwkast of
andere besloten ruimte. Zorg dat het apparaat goed geventileerd wordt.
• Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met een
fysieke, sensorische of geestelijke beperking, of met een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door
iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid.
• Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat zij niet met het
apparaat gaan spelen.
• Bewaar de verpakking voor toekomstige verhuizing van de radio. Om het
apparaat maximaal te beschermen dient u het op de oorspronkelijke wijze
te verpakken.
• Ontkoppel de micro USB kabel voordat u het apparaat schoonmaakt.
• Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat en het display te
reinigen.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals thinner of benzeen. Zij kunnen het
oppervlak van de radio beschadigen.
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Product Overzicht
Bovenaanzicht

1

5

2

3

4
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7
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Druk om de radio aan te zetten vanuit stand-by.
Als de radio aan is, indrukken om tussen DAB+ en
FM standen te wisselen. Even ingedrukt houden om
de radio op Stand-by te zetten.

1

Druk herhaaldelijk om radio zenderinformatie te
krijgen.
Toegang tot en opslag van max. 10 DAB+ en 10 FM
voorkeuzezenders.

2

Info / Menu

3

Voorkeuze

4
5

Vol +/Alarm/Sleep

Verhoog/verlaag het volume.
Druk eenmaal voor Alarm 1 info. Druk tweemaal voor
Alarm 2 info. Ingedrukt houden om Sleep functie in te
stellen.

6

Enter/Snooze

7
8

Scan
Prev/Next

Druk in om de 9 minuten snooze stand te activeren bij
het afgaan van het alarm.
Auto-scan alle DAB+ en FM stations.
Selecteer voorgaande/volgende frequentie, station,
voorkeuzestation of menu optie.
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Product Overzicht (vervolg)
Vooraanzicht
1

Telescoop Antenne

2

Speaker

1

1

2

Achteraanzicht
1

Aan/uit toets

2

Micro USB Input

3
4

Opladen Licht Indicator
3.5mm
Koptelefoonaansluiting

1

8
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Instructies (Vervolg)
Voor het eerste gebruik
• Pak het apparaat uit, maar bewaar alle verpakkingsmateriaal totdat u er zeker
van bent dat uw nieuwe DAB+ Radio onbeschadigd is en goed werkt. Plastic
verpakking kan verstikkingsgevaar opleveren voor baby’s en jonge kinderen,
dus houdt alle verpakkingsmateriaal bij hen uit de buurt.
• Controleer de netadapter op schade. Gebruik het product niet indien het
product of de netadapter is beschadigd of niet goed werkt.
• Laad de DAB+ Radio gedurende 2 uur op voordat u hem voor het eerst aanzet.

Opladen
•
•
•
•

Gebruik de meegeleverde adapter om de Radio op te laden.
Sluit de micro USB connector aan op de micro USB uitgang van het apparaat.
Sluit de netadapter aan op de netspanning (wandcontactdoos).
De oplaadindicator aan de achterkant van het apparaat zal rood oplichten; hij
wordt blauw wanneer de radio geheel is opgeladen.

BELANGRIJK!
Zet de radio uit wanneer hij niet wordt gebruikt, om energie te besparen.
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Instructies (Vervolg)
Basishandelingen
Uw DAB+ Radio voor het eerst aanzetten
•

Schuif de ON/OFF schakelaar aan de achterkant van de DAB+ Radio
naar de ON stand om de DAB+ Radio te activeren.

•

Trek de telescopische antenne uit om een zo goed mogelijke ontvangst te
bewerkstelligen.
toets om de radio aan te zetten.
Druk daarna op de
Indien de radio voor het eerst wordt aangezet op de DAB+ mode, zal
deze automatisch een volledige scan starten. Indien deze al ooit de
zender heeft gezocht dan zal het laatst gekozen station te horen zijn.

•
•

•
•

Indien de radio eenmaal is aangezet (ON), druk dan op de
toets
om te schakelen tussen de DAB+ en FM standen.
Gedurende het scannen zal het scherm een schuifbalk tonen die de
voortgang van het scannen weergeeft, evenals het aantal radiozenders
dat tot dusver is gevonden. Wanneer het scannen is beëindigd, zal de
radio het eerste alfanumerieke station selecteren.

• Schuif de ON/OFF schakelaar naar de OFF stand om de DAB+ Radio uit te
zetten.

Standen selecteren
•

Wanneer de DAB+ Radio aan staat, druk dan herhaaldelijk op de
toets om te schakelen tussen DAB+ en FM stand.

Het volume aanpassen
•

Druk op de VOL+ of VOL- toetsen om het volume te verhogen/verlagen.
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Instructies (Vervolg)
DAB+ bediening
• Om naar de afgestemde zenders te luisteren, drukt u op de PREV of
NEXT toets. Elke keer dat u op de PREV/NEXT toetsen drukt, slaat u de
vorige of volgende opgeslagen zender over.
•

De radio zal de naam van het zendstation tonen.
LET OP:
De DAB+ Radio heeft alleen een FM ontvanger en een DAB+ ontvanger.
Echter, wanneer er voldoende bereik is, zult u in staat zijn om uw favoriete
FM-station uitzendingen op de DAB+ stand in digitale radio geluidskwaliteit
te beluisteren.

Geheugen
Wanneer u de radio weer activeert nadat hij is uitgezet, zal hij automatisch
afstemmen op (DAB+ of FM) de laatst geselecteerde zender.

Zenders opslaan
U kunt tot 10 DAB+ zenders opslaan in het geheugen (voorkeuze) om snel en
eenvoudig uw favoriete zenders terug te roepen.
• Om een voorkeuzezender op te slaan, moet eerst de betreffende zender,
die u wilt opslaan, te horen zijn. Houd de PRESET toets ingedrukt. Het
display zal “Preset empty #” weergeven. Indien een zender reeds is
opgeslagen, zal het display “<Station name> #” weergeven.
•

Druk op de PREV/NEXT toetsen om een voorkeuzezender nummer te
selecteren, van 1 tot 10.
• Om het geselecteerde voorkeuzezender nummer te bewaren, drukt u op de
ENTER toets. Het display zal nu “Preset # stored” weergeven.

Een opgeslagen zender terugroepen
Indien u eenmaal een zender hebt opgeslagen op een van de voorkeuzetoetsen,
kunt u:
• Drukken op de PRESET toets en daarna op de PREV/NEXT toetsen om
het gewenste voorkeuzezender nummer te selecteren.
•

Druk op de ENTER toets om een voorkeuzezender nummer terug op te
roepen.
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Instructies (Vervolg)
Zenderinformatie op de DAB+ stand
Druk herhaaldelijk op de INFO/MENU toets, zodat allerlei zenderinformatie wordt
getoond.
• Datasnelheid: De datasnelheid waarmee het signaal wordt verzonden.
• Bit Error Rate (BER): Levert gegevens over de signaal error rate.
• Channel en Fequency: Toont het kanaalnummer en de frequentie van
de zender.
• PTY (Programma Type): Toont het type en de omschrijving van het door
de DAB+ zender aangeboden programma.
• Tijd en Datum: Toont de datum en tijd informatie, verstrekt door de omroep.
• DAB+ indicatie: Geeft de DAB+ stand aan.
• Dynamisch Label Segment (DLS): Toont scrollende informatietekst,
verstrekt door de omroep.

FM bedrijf
Om de radio van DAB+ naar FM stand te schakelen, drukt u de AAN/UIT toets
aan de bovenkant (1) eenmaal in.

Auto scan
• Om naar een FM zender te zoeken, drukt u op de SCAN toets. Hiermee
wordt het scannen van de frequentieband gestart.
• Om langs de frequentieband te scannen houdt u de SCAN toets ingedrukt.
• Wanneer een zender is gevonden, stopt het scannen automatisch. Indien er
geen zender wordt gevonden, stopt het scannen wanneer de gehele FM-band
is doorlopen (87.5 - 108 MHz).

Handmatig scannen
• Om handmatig naar FM zenders te zoeken, drukt u de PREV/NEXT toetsen
herhaaldelijk in totdat de door u gewenste frequentie is bereikt.
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Instructies (Vervolg)
Zenders opslaan
U kunt tot 10 FM zenders opslaan in de geheugen voorkeuzes, zodat u snel en
gemakkelijk uw favoriete zenders kunt terugroepen.
• Een voorkeuze opslaan kan alleen tijdens het luisteren naar de zender die u
wilt opslaan. Houd de PRESET toets ingedrukt. Het display zal “Preset empty
#” weergeven. Indien een zender reeds is opgeslagen, zal het display “<Station
frequency> #” weergeven.
•

Druk op de PREV/NEXT toetsen om een voorkeuzezender nummer te
selecteren (van 1 tot 10).
• Om het geselecteerde voorkeuzezender nummer op te slaan, druk u op de
ENTER toets. Het display zal dan “Preset # stored” weergeven.

Een opgeslagen zender terugroepen
Indien u eenmaal een zender hebt opgeslagen op een van de voorkeuzetoetsen,
kunt u:
• Drukken op de PRESET toets en dan op de PREV/NEXT toetsen om het door
u gewenste voorkeuzezender nummer te selecteren.
• Drukken op de ENTER toets om een voorkeuzezender nummer terug te
roepen.

Zenderinformatie in de FM stand
Druk herhaaldelijk op de INFO toets om allerlei zenderinformatie te krijgen.
• Programma Type: Toont een omschrijving van het type programma,
aangeboden door de omroep.
• Signaalsterkte: toont een signaalbalk met daarop de sterkte van de huidige
zender.
• Tijd en Datum: Toont de datum en de tijd.
• Frequentie: Toont de zendfrequentie van de zender.
• Audio Type: Toont het audio type van de zender waarnaar u luistert. Het audio
type is Stereo of Mono.
•

Radio Tekst: Toont scrollende tekstinformatie, aangeboden door de omroep.
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Instructies (Vervolg)
Systeeminstellingen
• Als het apparaat aan staat, houd dan de INFO/MENU toets ingedrukt.
Hiermee worden de “Systeem Menu Instellingen” geopend.
• Druk op de PREV/NEXT toetsen om de door u gewenst Sub-optie te
selecteren, waarbij u kunt kiezen tussen;

Datum/Tijd instellen
• Druk op de ENTER toets, de cijfers die de uren aangeven, gaan knipperen.
• Druk op de PREV/NEXT toetsen om de uren correct in te stellen.
• Druk op de ENTER toets om te bevestigen.
• Herhaal de twee laatste stappen om de minuten in te stellen, en daarna de
datum.

Systeemversie
U kunt het softwareversie nummer controleren.

De radio resetten
Het resetten van de radio verwijderd alle afgestemde DAB+ zenders en alle
voorgeprogrammeerde geheugenzenders in de FM en DAB+ standen. Om de
radio te resetten:
• Houd u de INFO/MENU toets ingedrukt.
• Drukt u herhaaldelijk op de NEXT toets totdat ‘Factory Reset'
(fabrieksinstellingen) op het display wordt getoond.
• Druk op de ENTER toets en het display zal ‘Factory Reset?' weergeven.
Gebruik de NEXT toets totdat het woord ‘YES” knippert.
• Druk weer op de ENTER, hiermee wordt de radio gereset.

Sleep instellen
• Houd de Alarm/Sleep toets ingedrukt.
• Druk op de PREV of NEXT toets om een van de standen OFF-120-9060-45-30- 15-5 minuten te selecteren.
• Druk op de ENTER toets om uw selectie te bevestigen.
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Instructies (Vervolg)
Het alarm gebruiken
Alarm instellen
• Druk op de ALARM toets en “Alarm 1 ” zal worden getoond.
• Druk op de ENTER toets om Alarm 1 te gebruiken of druk op NEXT om bij
Alarm 2 te komen.
• Druk op de NEXT toets zodat het woord “ON” knippert en druk op ENTER om
te bevestigen.
• De uur cijfers voor het alarm gaan knipperen, druk op de PREV of NEXT toets
om het uur te wijzigen en daarna op de ENTER toets om te bevestigen.
• Druk op de PREV of NEXT toets om de minuten te wijzigen en
daarna op de ENTER toets om te bevestigen.
• Druk op de PREV or NEXT toets om het volume te wijzigen en daarna
op de ENTER toets om te bevestigen.
• Druk op de PREV or NEXT toets om te schakelen tussen Alarm-DABFM en daarna op de ENTER toets om te bevestigen.
• Om Alarm 2 in te stellen, volgt u de Alarm 1 instructies.
LET OP: U kunt drukken op de INFO/MENU toets om een stap terug te gaan
tijdens het instellen van het alarm.

Het alarm uitschakelen
• Druk op de ALARM toets en selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen
met behulp van de NEXT toets.
• Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de NEXT toets zodat het woord
“OFF” knippert, waarna u op ENTER drukt. Het alarm is nu OFF (staat nu uit).

Het alarm uitschakelen terwijl het afgaat
•

Druk op de ALARM toets om het alarm uit te schakelen tijdens het afgaan.

LET OP: Het alarm zal gedurende 1 uur blijven afgaan indien u het niet afzet
tijdens het afgaan.

Snooze functie
• Wanneer het alarm afgaat, druk dan op de ENTER/SNOOZE toets om
het alarm 9 minuten uit te stellen. De radio zal op Stand-by stand gaan.
• U kunt op de AAN/UIT toets (1) drukken om de Snooze functie te
stoppen en naar de bedieningsmodus te gaan voordat het alarm afgaat.
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Veel Gestelde Vragen
Probleem
Geen geluid

Oplossing

Toetsen werken niet

• De zender is niet ingesteld. Stem af op de zender.
• het volume staat te laag ingesteld. Verhoog het
volume.
• Oordopjes kunnen aangesloten zijn. Ontkoppel de
oordopjes.
Zet het apparaat uit en na een paar seconden weer
aan.

FM: Statisch geluid
DAB+: Haperend/
wegvallend geluid

• Signaalontvangst is niet voldoende. Wijzig de
antennestand of plaats het apparaat op een
locatie met sterkere ontvangst.
• Scan de zenders opnieuw.

Geluid is vervormd
Gewenste zender niet
gevonden

Het volume staat te hoog. Wijzig het volume.
Zwak
signaal.
Gebruik
de
handmatige
afstemfunctie.

Display geeft weer “No
Service”

Display is leeg
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Er is geen DAB+ bereik in uw gebied, of slechte
ontvangst. Wijzig de antennestand of plaats het
apparaat op een locatie met sterkere ontvangst.
Dit kan voorkomen wanneer de omroep het
servicelabel wijzigt of het label verwijdert bij de
instelling. De radio zal proberen opnieuw in te
stellen of een scan uitvoeren.

Andere nuttige informatie
Specificaties
Netvoeding

Ingebouwde batterij, oplaadbaar via de
netadapter

Audio uitgangsvermogen

1W RMS

Frequentiebereik

FM 87.5 - 108 MHz DAB+ 174 - 240 MHz

Output connector

3.5mm aansluiting oordopjes

Antenne

Integrale telescopische antenne

Type batterij

Li-ion Polymeer

Batterij specificaties

3.7VDC 600mAh 2.22 Wh

Vermogenseisen voor opladen 5V 1A
Max. tijd voor het volledig
opladen van de batterij

2 uur

Werkingsduur

Tot 5 uur

Voorkeuzes

FM stand: 10
DAB+ stand: 10

Meegeleverde accessoires

Netadapter, handleiding

Speeltijd
Uw radio zal ongeveer 5 uur kunnen (af)spelen, indien hij geheel is opgeladen.
Dit is afhankelijk van de signaalsterkte en de volumekeuze van de radio.
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Andere nuttige informatie (Vervolg)
Verantwoorde afvoer
Gooi dit apparaat, wanneer het einde van de levensduur is bereikt, niet weg met
uw huishoudafval. Elektrische en elektronische producten bevatten stoffen die
een schadelijk effect op het milieu en de gezondheid kunnen hebben indien ze
niet correct worden afgevoerd. Zorg dat u de lokale regelgeving naleeft met
betrekking tot de afvoer van consumentengoederen voor adequate recycling.
Neem contact op met de plaatselijke instanties voor advies omtrent recycling
faciliteiten bij u in de buurt.

Helpdesk:
Mocht u vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc, dan kunt u contact
opnemen met onze helpdesk:
telefoonnummer 085-5000401.
Email: info@quantiselectronics.com
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur.
Meer producten van Tiny Audio en Pinell vindt u op:
www.digitaleradiospecialist.nl

Druk- en typfouten voorbehouden.
© Copyright - Quantis Electronics, 2016
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