Gebruiksaanwijzing Tiny Audio Wake-up
DAB+/FM wekkerradio

Versie: 1.0
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Voorkeuze 1
Info
Enter/Menutoets
Terug/Modus knop
Vorig knop
Volgend button
Antenne
Dimmer knop
Alarmknop
Alarm uit/standby-knop/sluimer knop
Vol- knop
Vol+ knop
LCD-scherm
Hoofdtelefoonaansluiting
DC In stekker
USB oplaad uitgangspoort
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Instructies
Basisbedieningen
De eerste keer aanzetten van uw radio
Sluit de radio aan met de meegeleverde voedingsadapter.
Steek het andere uiteinde in het stopcontact, het apparaat wordt ingeschakeld, geeft
”Welcome to digital radio” (welkom bij digitale radio) weer in het scherm en gaat naar de standbymodus.
Druk op de standby-knop om de radio aan te zetten.
Modi selecteren
Als de radio is ingeschakeld, drukt u op de Modus-knop om te schakelen tussen DAB+ en FM-modi.
DAB+ bediening
Als u voor de eerste keer DAB+ selecteert, begint automatisch een volledige scan. Zodra het
automatisch zoeken is voltooid, selecteert uw radio het eerste station dat is ingesteld.
Selecteren tussen stations. Met uw radio aan:
Druk op de Modus knop om DAB+ modus te selecteren.
Druk op de Vorige of Volgende knop om door de lijst van stations te navigeren.
U kunt het volume aanpassen door op de Vol+ of Vol- knop te drukken.
FM bediening
Druk met uw radio aan, op de Modus knop om FM modus te selecteren.
Druk op de Vorige of Volgende knop om handmatig af te stemmen op de specifieke frequenties met
0,05MHz per stap.
De radio bevat ook de scanfunctie van FM, waarmee u automatisch af kunt stemmen op FMstations.
Houd de Volgende knop ingedrukt voor het automatisch zoeken naar het volgende beschikbare
radiostation. Wanneer een station is gevonden, wordt dit automatisch afgespeeld.
U kunt in de tegenovergestelde richting naar stations zoeken door de Vorige knop ingedrukt te
houden.
Stations opslaan als voorinstellingen
De radio kan 10 stations als voorinstellingen opslaan in de DAB+ en FM modus. Een voorinstelling
opslaan:
Stem af op het station dat u wilt, druk dan op de Voorinstelling knop. Het display geeft de
Voorinstelling weer < xx: (Empty)>, nu kiest u met de Vorige of Volgende knop de gewenste
voorinstelling die moet worden opgeslagen.
Houd de Enter-knop ingedrukt om het station op te slaan. Het bericht “Preset xx stored”
(Voorinstelling opgeslagen) verschijnt op het display.
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Opvragen stations die als voorinstellingen zijn opgeslagen
Het opvragen van een voorgeprogrammeerd station:
Kies de band (DAB+ of FM) van het station door de Modus knop in te drukken.
Kies op de Voorinstelling knop om het voorgeprogrammeerde station op te vragen, gebruik dan de
Vorige of Volgende knop om door uw voorinstellingen te bladeren en druk op de Enter-knop om te
bevestigen.
Automatisch instellen van de tijd
Wanneer u de radio voor het eerst aanzet, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met de
plaatselijke tijd bij het zoeken naar DAB+ stations. Als de tijd niet vanzelf is ingesteld, probeer dan de
locatie van het apparaat te wijzigen voor een beter signaal.

Systeeminstellingen
Als het apparaat aan is, druk op de Enter/Menu knop. Dit opent het menu.
Druk op de Vorige of Volgende knop en bevestig met Enter/Menu om uw gewenste optie te kiezen.
Instellen van de tijd/datum
Druk op de Enter/Menu knop, <Time/Date> wordt weergegeven op het scherm, druk op de Enterknop om de tijdinstelling in te voeren.
Het uurcijfer knippert. Druk op de Vorige of Volgende knop om het uur in te stellen. Druk op de
Enter-knop om te bevestigen.
Herhaal de twee laatste stappen om de minuten, het jaar, de maand en de datum in te stellen.
Systeemversie
U kunt het nummer van de softwareversie controleren door op de Enter/Menu knop te drukken.
Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <System Version> wordt weergegeven op het scherm,
druk op de Enter-knop om te bevestigen.
De radio resetten
Als u de radio reset, worden alle afgestemde DAB+ stations en al de voorgeprogrammeerde
geheugenstations in FM en DAB+ modi verwijderd. Resetten van de radio:
Druk op de Enter/Menu knop.
Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <Factory reset> (fabrieksreset) wordt weergegeven op
het scherm, druk op de Enter-knop en <Yes> of <No> wordt weergegeven op het scherm. Gebruik de
Vorige of Volgende knop om <Yes> (Ja) te kiezen.
Druk op de Enter-knop en de radio wordt gereset.
Instelling slaapstand
Druk op de Enter/Menu knop. Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <sleep set> (slaapstand)
op het scherm wordt weergegeven. Druk op de Enter-knop.
Druk op de Vorige of Volgende knop om OFF-120-90-60-45-30-15-5 minuten te kiezen
Druk op de Enter-knop om te bevestigen.
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FM scan instellen (in FM modus)
Druk op de Enter/Menu knop. Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <FM scan set> (instelling
FM-scan) op het scherm wordt weergegeven. Druk op de Enter-knop.
Druk op de Vorige of Volgende knop, kies Alleen of Allen en druk op de Enter knop om te
bevestigen. Als Alleen is gekozen, scant de radio alleen het station met het sterke signaal en
speelt dit af. Als Allen is gekozen, scant de radio ook het station met het zwak signaal en speelt
dit af.
DAB scan (in DAB modus)
Druk op de Enter/Menu knop. Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <DAB scan> op het scherm
wordt weergegeven. Druk op de Enter-knop om DAB volledig scannen te starten.
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Het alarm gebruiken
Alarminstelling
Druk met de radio aan op de Alarm knop, OFF knippert op het display
Druk dan op de Vorige of Volgende knop om het Alarm in de ON-stand te zetten, druk op Enter om
te bevestigen.
De uren knipperen, gebruik de Vorige of Volgende knop om het uur te selecteren. Druk op de Enterknop om te bevestigen.
De minuten knipperen; gebruik de Vorige of Volgende knop om de minuten te selecteren. Druk op
de Enter-knop om te bevestigen.
Het Vol cijfer knippert, gebruik de Vorige of Volgende knop om het volume te selecteren. Druk op de
Enter-knop om te bevestigen.
De Alarmbron knippert, gebruik de Vorige of Volgende knop om de alarmbron te selecteren.
Alarm/DAB/FM. Druk op de Enter-knop om te bevestigen.
Het alarm uitschakelen
Houd de Alarm uit knop ingedrukt om het alarm uit te zetten wanneer het alarm afgaat.
OPMERKING: Het alarm blijft 1 uur afgaan als u het niet uitzet wanneer het afgaat.
Sluimerfunctie
Als het alarm afgaat, druk op de sluimerfunctie om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Het alarm
wordt voor 9 minuten vertraagd en klinkt dan weer.
Stationinformatie in DAB-modus
Elke keer dat u op de Info-knop in de DAB-modus drukt, gaat het display door de volgende
displaymodi:
Dynamic Label Segment (DLS): Toont scrollende tekstinformatie geleverd door de omroep.
Time& Date (Tijd en datum): Toont de tijd- en datuminformatie verstrekt door de omroep.
Signaalsterkte: Toont een signaalbalk met de huidige sterkte van het station.
Stationinformatie in FM-modus
Elke keer dat u op de Info-knop in de FM-modus drukt, gaat het display door de volgende
displaymodi:
Radiotekst: Toont scrollende tekstinformatie geleverd door de omroep.
Tijd en datum: Toont de tijd- en datuminformatie verstrekt door de omroep.
Signaalsterkte: Toont een signaalbalk met de huidige sterkte van het station.
Opnieuw afstemmen van uw DAB+/FM radio
U kunt uw radiostations opnieuw afstemmen voor het opslaan van nieuwe stations of om af te
stemmen op een nieuwe regio. Uw voorgeprogrammeerde stations blijven opgeslagen als u een scan
met volledige nieuwe afstemming uitvoert. In DAB modus:
Druk op de Enter/Menu knop. Druk op de Vorige of Volgende knop totdat <DAB scan> op het scherm
wordt weergegeven. Druk op de Enter-knop om DAB volledig scannen te starten.
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De voortgang wordt weergegeven op het display.
Als het afstemmen is voltooid, speelt de radio het eerste genoemde station af of keert terug naar het
laatste afgespeelde station.
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Specificaties
Frequentiebereiken
Uitgangsconnector
Antenne
Voedingsadapter (alleen voor EU)
Fabrikant
Ingang
Uitgang
Modelnummer
Gebruik alleen de originele AC-adapter
Gebruik alleen de voeding die is vermeld in de
gebruiksinstructies

FM 87,5-108MHz
DAB 174-240MHz
3,5 mm oortelefoonaansluiting
Uitschuifbare antenne
Shenzhen Adition Audio Science & Technology
Co. Ltd
AC 100-240V~50/60Hz, 0,5A Max
DC 5V/2A
AD120502000EU

Disclaimer
Regelmatig worden er updates voor firmware- en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daarom
kunnen sommige instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie iets afwijken van
uw specifieke situatie. Alle beschreven items in deze handleiding zijn uitsluitend voor illustratieve
doeleinden en zijn misschien niet van toepassing op de specifieke situatie. Er kunnen geen wettelijke
rechten worden verkregen uit de beschrijving in deze handleiding.

Verwijdering van het oude apparaat

Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij
niet mag worden weggegooid als algemeen huishoudelijk afval in Europa.
Raadpleeg de toepasselijke lokale wetgeving inzake het verwijderen van
elektrische apparatuur of batterijen om de juiste afvalbehandeling van het
product en de batterij te garanderen. Door dit te doen helpt u de natuurlijke
hulpbronnen te behouden en de normen van de milieubescherming te
verbeteren bij de behandeling en het verwijderen van elektrische afvalstoffen
(WEEE-richtlijn).
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