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EP675/ LA-7021AC 

  

 
 

Radio DAB+/FM 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste 
gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek 

voor toekomstige referentie! 
 

1.   PRODUCTOMSCHRIJVING                                                                                            

 

1.  Antenne  

2.  Volume omlaag - 

3.  Volume omhoog + 

4.  In-toets* 

5.  Menutoets 

6.  POWER/ MODE (AAN-
UIT / MODUS) toets 

7.  Alarmtoets 

8.  Programmatoets 

9. Vorige toets (P-) 

4* Informatie over de 
radiozender 

10. Volgende toets (P+) 

11. SCAN/SELECT 
(SCANNEN/SELECTEREN) 
toets 

12. Oortelefoon 
aansluiting 

13. Reset-opening 

14. USB-poort 

 
 
 
 

Nederlands 
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2. BATTERIJ OPLADEN 

1. Verbind het mini-USB uiteinde van de USB-oplaadkabel met de USB-poort van de 

DAB+/FM radio. Verbind het andere uiteinde met de USB-poort van de computer.  

2.  Een batterijsymbool  verschijnt op het scherm wat aangeeft dat de radio 

oplaadt. 

Oplaadtijd voor volledige lading:  Ongeveer 4/5 uur (Computer) – Aan het einde, 

verwijder de USB-kabel 
 
 

3. BEDIENING 
  
3.1  BASISFUNCTIES VOOR DAB+ en FM  
 

 3.1.1    In- of uitschakelen:  
 

1. Houd de “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets 4 seconden ingedrukt 

om de radio in te schakelen.  

2. Houd de “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets 4 seconden ingedrukt 

om de radio uit te schakelen.. 

 

 3.1.2   MODE functie:  
 

Druk  herhaaldelijk   op “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets       om te schakelen 

tussen de verschillende onderstaande modi:  
 

DAB  FM  STANDBY 
 

 

 3.1.3   Het volume regelen: V+/ V- 
 

1. Druk op Vol+ of Vol- om het volume te verhogen of te verlagen.  

2. Houd de Vol+ or Vol- ingedrukt om het volume progressief te verhogen of te verlagen. 

 

Koptelefoon (niet inbegrepen) 

• Voeg de koptelefoon in de koptelefoon jack om te gebruiken. 

• Zorg ervoor dat het volume niet te hoog is voordat u de koptelefoon gebruikt. 

 

 

Om eventuele gehoorschade te voorkomen, mag u niet luisteren op 
een hoog volumeniveau gedurende een lange periode. 

Zorg ervoor het volume in te stellen op een geluidsniveau dat het 
beste past bij de gevoeligheid van uw gehoor. 

 
 
 3.1.4   Overschakelen naar een andere zender: P+/ P- 
In de DAB+ modus of de FM-modus: 

 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren in de zenderlijst.  

2. Druk op “SCAN/ SELECT” (SCANNEN/SELECTEREN) om te luisteren naar de 

geselecteerde radiozender.  
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BETEKENING VAN DE PICTOGRAMMEN 
 

 

= Status van de 

signaalsterkte 

 

 

 

= Programmazender uitzending in 

Stereo 

 

 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DAB en FM: 

• Trek de antenne volledig uit voordat u scant. 

• Bij de eerste ingebruikname, wanneer er nog geen DAB- of FM-zenders zijn ingesteld, 

zal de radio een scan uitvoeren nadat hij is overgeschakeld naar de DAB- of FM-

modus.  

• De radio kan tot 20 DAB- en 20 FM-zenders opslaan.  

• De signaalsterkte kan worden verminderd in zeer bebouwde zones, in kelders en in 

gebouwen waar de muren zijn gemaakt van materiaal zoals dikke steen of gewapend 

beton. De radio in de buurt van een venster plaatsen kan helpen en de ontvangst 

kan beter zijn op een hogere dan op een lagere verdieping.   

• Als u uw radio hebt verplaatst naar een andere locatie, bijv. op vakantie, kunt u een 

lokale scan uitvoeren voordat u hem gebruikt. 

• Sommige zones worden mogelijk niet gedekt door het DAB+ signaal. Om zeker te zijn 

dat er DAB+ dekking is in uw regio kunt u informatie opzoeken op het internet over de 

DAB+ ontvangst in uw regio.  

• Aangezien bijkomende DAB+ zenders en diensten regelmatig beschikbaar worden, 

moet u af en toe een scan uitvoeren om een bijgewerkte lijst op te slaan in het 

geheugen van uw radio.  

• Als een bestaande DAB zender reeds is opgeslagen met een vooraf ingesteld cijfer 

wordt het overschreven wanneer de nieuwe DAB zender wordt opgeslagen. Wanneer 

u DAB radiozender voorinstellingen opslaat, overschrijven deze uw FM 

zenderinstellingen niet. Beide opmerkingen gelden ook voor FM zenders. 

 

3.2 HET GEBRUIK VAN UW DAB+ RADIO  
 

 3.2.1   Volledige scan 
 

In de DAB modus: 

1. Houd de “SCAN/ SELECT” (SCANNEN/SELECTEREN) toets 4 seconden ingedrukt 

om een volledige scan uit te voeren van de lokale beschikbare DAB+ zenders. Tijdens 

de scan geeft de radio het aantal zenders weer dat werd gevonden. Aan het einde 

stemt de radio de weergegeven zenders af en begint af te spelen. 

2. Druk op P+ of P- om de lijst van gescande DAB+ zenders weer te geven.  

3. Druk op P+ of P- om te bladeren in de zenderlijst.  

4. Druk op “SCAN/ SELECT” om te luisteren naar de geselecteerde radiozender.  

5. Draai de antenne en/of wijzig de positie van de radio voor de best mogelijke ontvangst.  

OPMERKINGEN:  

Als de radio geen zenders vindt of als hij momenteel geen zenders kan ontvangen, moet u de 

scan opnieuw uitvoeren op een andere locatie.  

De volledige scan kan ook worden uitgevoerd via het menu. Zie hoofdstuk 3.2.5: DAB 

Menu instelling en 3.2.5.1: Volledige scan.  
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 3.2.2   DAB+ weergave-informatie 
 

Wanneer u luistert naar een DAB+ zender drukt u de In-toets herhaaldelijk krachtig in 

om de uiteenlopende informatie weer te geven indien beschikbaar: type programma 

(beschrijft het soort muziek dat wordt uitgezonden: Rock, Klassiek, etc.), fout in de 

signaalsterkte, frequentie, etc. 

 

3.2.3  Een DAB+ zender voorinstelling opslaan 
 

1. In de DAB modus, stem uw radio af op de zender die u wilt opslaan.  

2. Druk op de “PROGRAM” (PROGRAMMA) toets om de lijst van vooringestelde zenders 

weer te geven. 

3. Houd “PROGRAM” (PROGRAMMA) 3 seconden lang ingedrukt. Het bericht “Preset 

store” (Voorinstellingen opslaan) verschijnt.  

4. Druk op P+ or P- om een vooringesteld cijfer te selecteren dat u wilt toewijzen aan de 

zender (bijvoorbeeld: 01. (EMPTY) (LEEG).  

5. Druk daarna op de “SCAN/ SELECT” toets om op te slaan. Het bericht “PRESET 01 

is stored”(VOORINSTELLING 01 is opgeslagen) verschijnt en de radio keert terug 

naar de programmazender; een ster met het vooringestelde nummer verschijnt midden 

onderaan op het scherm.   

6. Herhaal stappen 1 tot 6 om een andere zender op te slaan. 

Opmerking: Om de opslagmodus af te sluiten, drukt u op “PROGRAM” (PROGRAMMA). 

 

3.2.4 Lijst van vooringestelde zenders 
 

Om te luisteren naar uw favoriete opgeslagen radiozender: 

1. Druk op “ME” om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven. 

2. Druk op “P+” of “P-“ om een selectie te maken. 

3. Druk op “SCAN/ SELECT” om te luisteren.  

4. Herhaal stappen 1 tot 3 om naar een andere zender te luisteren.  

Opmerking: Als u een vooringesteld cijfer kiest met de vermelding (EMPTY), wat betekent 

dat er geen zender is opgeslagen, zal de radio de eerder geselecteerde radiozender 

afspelen.  
 

  3.2.5  DAB MENU INSTELLING  
 

In de DAB modus: 

1. Druk op de M toets om naar de DAB menulijst te gaan. 

2. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren in de menu’s.  

3. Druk op “SCAN/ SELECT” om de gewenste submenu’s of opties te selecteren en te 

openen. 

Opmerking: Als u het menu wenst te verlaten, drukt u op de M toets. 

 

De DAB menulijst is als volgt: 

 VOLLEDIGE SCAN  - HANDMATIG AFSTEMMEN  - DRC  - PRUNE  - TA    -  SYSTEEM    

 

 3.2.5.1   Volledige scan 
 

Nadat de boven vermelde stappen 1, 2 en 3 (selectie: volledige scan) zijn gedaan, zal de radio 

de volledige scan uitvoeren. Raadpleeg stappen 2, 3, 4, 5 en 6 zoals vermeld in “3.2.1: 

Volledige scan” om de radio te bedienen. 
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 3.2.5.2   Handmatig afstemmen 
 

In het menu “Handmatig afstemmen” kunt u de lijst raadplegen met de verschillende 

zenderfrequenties van “5 A” tot “13F”.  

 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren in de frequentielijst. 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” om de scan te selecteren en te starten. Regel de antenne 

bij of verplaats de radio naar een andere locatie of kamer voor het sterkste 

signaal van die zender en om de scan beter uit te kunnen voeren. 

3. Aan het einde van de zoekopdracht begint de radio af te spelen. 

 

Opmerkingen: Als de radio geen signaal kan ontvangen, drukt u op P+ of P- om af te sluiten 

en een andere zenderfrequentie te selecteren. 
 

 

 3.2.5.3    DRC (Dynamic Range Control) 

 

“DRC” heeft als doel het geluid of ruis te controleren wanneer men luistert in een luidruchtige 

omgeving. 

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op sommige DAB+ zenders. 

 

In het DRC-menu: 

 

1. Druk op P+ of P- om een keuze te maken uit de 3 onderstaande DRC-opties: 

DRC Off DRC Low DRC High 

Geen compressie 

(standaardinstelling) 

Gemiddelde compressie Maximum compressie 

 

 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen.  

 

 3.2.5.4    PRUNE 

 

Dit optiemenu biedt u de mogelijkheid DAB+ zenders te verwijderen van de zenderlijst die u 

niet kunt ontvangen in uw regio. Ze worden geïdentificeerd met een vraagteken: “?”. Na het 

opschonen worden deze niet meer weergegeven.  

 

In het PRUNE-menu: 

 

1. Druk op “P+” of “P-“ om “Ja” te selecteren. 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” om de zenderlijst op te schonen.  

 

 3.2.5.5   TA (Verkeersinformatie) 
 
In het TA-menu drukt u op “ON” of “OFF”.  

 

3.2.6 SYSTEEMMENU  (in de DAB of FM-MODUS)  
 

De volgorde wordt als volgt ingesteld: 

 
 

Het systeemmenu is toegankelijk in de DAB of FM-modus om de hierboven submenu’s 

in te stellen.  

SLAAPTIMER  ALARM  TIJD  ACHTERGRONDVERLICHTING  TAAL  FABRIEKSINSTELLINGEN 

RESET 

 SW 

VERSIE 
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 3.2.6.1   TIJDMENU  
 

HANDMATIGE TIJD EN DATUM instelling en AUTOMATISCHE UPDATE VAN TIJD EN 

DATUM moeten worden uitgevoerd in het systeemmenu in de DAB- of de FM-modus.  

Deze DAB radio kan haar klok automatisch synchroniseren met een DAB of FM 

radiozender die tijdsignalen uitzendt na de uitvoering van een update. Zie hoofdstuk: 

3.2.6.3: Automatische update van de tijd. 

Opmerking: De nauwkeurigheid van de tijd hangt af van de DAB radiozender. 

 

 3.2.6.2   TOEGANG TOT HET TIJDMENU 

Ga naar het tijdmenu als volgt: 

 

1. Druk herhaaldelijk op de Power/Mode (Aan-Uit / Modus)          toets om te schakelen 

tussen de DAB of FM-modus.  

2. Druk op de Menutoets om naar het menu te gaan. 

3. Druk op P+ om omlaag te bladeren en selecteer “SYSTEM” (SYSTEEM).  

4. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang. 

5. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Time” (Tijd).  

Opmerkingen:  

- De voorgestelde opties zijn als volgt: “Tijd en datum instellen / Automatische 

update/ 12/ 24-uur instellen / Datumformaat instellen”.  

- Na de selectie van een aantal opties verschijnt het groene ster pictogram         naast 

de gekozen optie. 

- Opmerking: Raadpleeg de volgende hoofdstukken om de tijd automatisch bij te 

werken of de tijd handmatig in te stellen. 

 

 3.2.6.3    AUTOMATISCHE UPDATE VAN DE TIJD 

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Auto update”.  

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang.  

3. Druk op P+ of P- om te kiezen via welke optie de update moet worden uitgevoerd: 

Bijwerken via 
willekeurige optie 

Bijwerken via DAB Bijwerken via FM Geen update 

4. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen. 
 

Opmerking: De volgende keer dat u de scan uitvoert, zal de update uitgevoerd worden 

op basis van de geselecteerde optie.  

 

 3.2.6.4    HANDMATIGE TIJDINSTELLING 

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Set Time/ Date” 

(Tijd/ Datum instellen).   

2. Druk op “SCAN/ SELECT” (SCANNEN/SELECTEREN) voor toegang. Het cijfer van 

het uur zal knipperen. 

3. Druk op “P+” of “P-“ om aan te passen. 

4. Druk op “SCAN/ SELECT” (SCANNEN/SELECTEREN) om te bevestigen. 
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5. Herhaal stappen 2 en 3 om de minuten, dag, maand en het jaar in te stellen.  

6. Nadat het jaar is ingesteld, verschijnt het bericht “TIME SAVED” (TIJD 

OPGESLAGEN). 

 

 3.2.6.5    12/ 24-UURFORMAAT INSTELLING 
 

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Set 12/24 hour” 

(12/24-uur instellen).  

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang.  

3. Druk op P+ of P- om te kiezen tussen 12u of 24u. 

 

 3.2.6.6    DATUMFORMAAT INSTELLING 
 

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Set date format” 

(Datumformaat instellen).  

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang.  

3. Druk op P+ of P- om “DD-MM-JJJJ” of  “MM-DD-JJJJ” te kiezen *.  

* D=Dag, M=Maand, J=Jaar 

 

 3.2.6.7    ALARM MENU  

U kunt 2 alarmen instellen: Alarm 1 en Alarm 2. 

Als u het Alarmmenu opent, verschijnt “Alarm 1 setup” (Alarm 1 instelling). 

1. Druk op P+ of P- om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren. 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang. Het cijfer van het uur begint te 

knipperen. 

3. Druk op P+ of P- om het cijfer van het uur in te stellen. 

4. Druk op “SCAN/SELECT” om te bevestigen en over te schakelen naar het cijfer 

van de minuten dat 2/3 seconden later begint te knipperen. Herhaal stap 3. 

OPMERKINGEN:  

Als het alarm weerklinkt: 

- Om het te STOPPEN, drukt u op de alarm toets. 

- Om de SNOOZE FUNCTIE IN TE SCHAKELEN, drukt u op eender welke toets behalve 

ALARM. 9 minuten later zal het alarm opnieuw weerklinken. Herhaal SNOOZE door te 

activeren zoals hierboven vermeld.  

 

- Als u alarmen 1 en 2 instelt met een kort tijdsinterval van minder dan 10 minuten zal 

het niet mogelijk zijn alarm 1 te herhalen. Enkel de SNOOZE van alarm 2 kan worden 

ingeschakeld en overwogen als u SNOOZE meerdere malen inschakelt. 
 

5. Nadat de minuten zijn ingesteld, moet u de volgende alarmopties na elkaar 

instellen:  Duur, bron, cyclus, volume en alarm.  Voor elk van deze opties is de 

procedure als volgt: druk op P+ of P- om te selecteren of in te stellen. Druk op 

“SCAN/ SELECT” om te bevestigen en over te schakelen naar andere 

menuopties: Zie hieronder voor meer informatie. 
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ALARM INSCHAKELDUUR (in minuten) 
15 30 45 60 90 

 

BRON (Alarmgeluid) 

Zoemer DAB FM 

 Voor deze 2 opties wordt enkel de laatste vermelde 
zender voorgesteld. Druk op “SCAN/ SELECT”. 

 

CYCLUS (Alarm interval)  

Dagelijks Eenmalig Weekends Weekdagen 

 
Na de keuze van 

deze optie stelt u de 

datum in in het 

formaat: Dag - 

Maand - Jaar. 

  

 

VOLUME 

Druk op P+ om te verhogen of P- om te verlagen van 4 tot 16. 

Opmerking: U kunt niet verlagen tot lager dan 4. 

 

ALARM (In/uitschakeling) 

ON (AAN) OFF (UIT) 

 

3.2. 6.8    ACHTERGRONDVERLICHTING 

Dit menu biedt de mogelijkheid de duur van de verlichting in te stellen met de optie 

“TIMEOUT”, de instelling van het niveau van helderheid en in-/uitschakeling van regelen 

van het niveau van helderheid met de opties “ON LEVEL” (AAN NIVEAU) en “DIM 

LEVEL” (DIMMEN NIVEAU). Als u, bijvoorbeeld, “10 seconden” selecteert voor 

“TIMEOUT” en “ON LEVEL” en “HIGH” (HOOG) selecteert, zal een hoge helderheid 

onmiddellijk worden ingesteld gedurende ca. 10 seconden. Als u echter “DIM LEVEL” 

en “HIGH” selecteert, zal het ca. 10 seconden later inschakelen.  

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “Backlight” 

(Achtergrondverlichting). 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang.  

3. Druk op P+ of P- om de gewenste optie te selecteren uit “Timeout”, “On level” en 

“Dim level” (Dimmen niveau). 

4. Druk op P+ of P- om in te stellen. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor meer 

details 

5. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen. 
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TIMEOUT (instelling van de duur van de achtergrondverlichting in seconden) 

10 20 30 45 60 90 120 180 ON 
 

ON LEVEL 

Hoog Gemiddeld Laag 
 

DIM LEVEL  

Hoog Gemiddeld Laag 

 

 3.2.6.9    ANDERE SUBMENU’S VAN HET SYSTEEMMENU 

 

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: 

Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt: 

1. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer het gewenste 

submenu uit de volgende: “Sleep” (Slaap), “Language system” (Taalsysteem), 

“Factory reset” (Fabrieksinstellingen reset) en “SW version” (SW-versie). 

2. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang.  

3. Druk op P+ of P- om een selectie te maken. 

4. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen. 

 

 3.2.6.9.1    SLAAPMODUS 

U kunt uw radio instellen om automatisch uit te schakelen met de slaaptimer uit de volgende 

opties: 

Sleep off 
(Slaap uit) 

15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 

 

 

 3.2.6.9.2    TAALSYSTEEM 

Zie de procedure in hoofdstuk 3.2.6.9: “ANDERE SUBMENU’S VAN HET 

SYSTEEMMENU” en de onderstaande opties. 

Engels Duits Italiaans Frans 

 

 3.2.6.9.3   FABRIEKSINSTELLINGEN RESET  

 

FABRIEKSINSTELLING RESET (In/ uitschakeling) 

JA 

“Restarting” verschijnt op het scherm. De 
radio begint de volledige scan uit te 
voeren. Aan het einde van de scan 
schakelt hij over naar DAB radio 
ongeacht of u in het FM of DAB menu 
bent. 

NO 

 3.2.6.9.4   SW VERSIE= Informatie over de softwareversie. 

Deze optie hoeft niet te worden ingesteld.  

 

3.3 HET GEBRUIK VAN UW FM RADIO – FM-MODUS 

Druk herhaaldelijk op de Power/Mode toets om over te schakelen naar FM-mode.  

 

  



10 
 

 3.3.1   Handmatig afstemmen  

1. Trek de telescopische antenne uit. 

2. Houd de P+ of P- toets ingedrukt. Zodra de radio een zender zoekt, laat u de toets los. 

De scan stopt wanneer een zender is gevonden. De radio zal afstemmen op de 

weergegeven zender en hem beginnen af te spelen. 

3. Als de kwaliteit van de ontvangst slecht is, kunt u de frequentie fijn afstemmen door P+ 

of P- in te drukken om met stappen van 0,05MHz omhoog of omlaag te gaan elke keer 

dat u de toets indrukt.  

 

 3.3.2    Scan instelling voor FM-zenders 

 

1. Houd “SCAN/ SELECT” ingedrukt om te beginnen scannen.  

Opmerking: Tijdens het scannen, wordt het aantal gevonden radiozenders 

weergegeven onderaan op het LCD-scherm, met een witte ster.  

2. Aan het einde van de scan stemt de radio de weergegeven zenders af en begint deze 

af te spelen.  

3. Om naar de vorige of de volgende radiozender te gaan, houd P- of P+ ingedrukt. 

Zodra de radio een zender zoekt, laat u de toets los. De radio stopt op de 

vooringestelde zender. Volg dezelfde procedure om naar een andere vooringestelde 

zender te gaan. 

 
 3.3.3   Luisteren naar vooringestelde FM zenders uit de lijst van vooringestelde 
zenders 

1. Druk op “PROGRAM” om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven, de 

zogenaamde "Preset Recall” (Voorinstelling oproep). Alle frequenties of namen van de 

vooringestelde zenders waaraan een cijfer is toegewezen van 1 tot 20 verschijnen.  

 

Opmerking: “Preset Empty” (Voorinstelling leeg) verschijnt als u een vooringesteld cijfer 

selecteert waaraan geen zender is toegewezen. 

2. Druk op P+ of P- om de gewenste vooringestelde zender te selecteren.  

3. Druk op “SCAN/ SELECT” om te luisteren.  
 

 
 3.3.4   Een vooringestelde FM zender opslaan 

1. In de FM-modus, stem uw radio af op de zender die u wilt opslaan.  

2. Druk op de “PROGRAM” toets om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven. 

3. Houd “PROGRAM” 3 seconden lang ingedrukt. Het bericht “PRESET STORE” 

verschijnt. 

4. Druk op P+ or P- om een vooringesteld cijfer te selecteren dat u wilt toewijzen aan de 

zender (bijvoorbeeld: 01.).  

5. Druk daarna op de “SCAN/ SELECT” toets om op te slaan. Het bericht “PRESET 01 

is stored” verschijnt en de radio schakelt terug naar de zender.   

6. Herhaal stappen 1 tot 6 om een andere zender op te slaan. 

Opmerking: Om de opslagmodus af te sluiten, drukt u op “PROGRAM”. 
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 3.3.5   FM weergave-informatie 
 

Wanneer u luistert naar een FM zender drukt u herhaaldelijk op “IN” om te bladeren in 

de volgende informatie (indien beschikbaar): Radiotekst (bladeren in tekstuitzendingen 

van de zender), Programmatype (beschrijft het type muziek dat wordt uitgezonden, 

bijv. Rock of Klassiek), 

Naam van de programmazender of de frequentie van de zender als er geen naam 

wordt uitgezonden, audio-modus: stereo of mono, huidige tijd en datum. 

 

3.4   FM MENU INSTELLING 
 
 3.4.1    Scan instelling voor FM-zenders 
 
Deze functie biedt u de mogelijkheid de specifieke zenders te bepalen die worden 

gedetecteerd tijdens een scan. 

1. In de FM-modus drukt u op Menu om naar de FM menulijst te gaan. 

2. Druk op P+ of P- om “SCAN SETTING” te selecteren.  

3. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang. 

4. Druk op P+ of P- om “All stations” (Alle zenders) te selecteren (scan van alle zenders 

met sterke of zwakke signalen) of “Strong stations only” (scan van uitsluitend zenders 

met een sterk signaal).  
 

 3.4.2    Geluidsinstelling (Stereo/ Mono) 

1. In de FM-modus drukt u op Menu om naar de FM menulijst te gaan. 

2. Druk op P+ of P- om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer  “SCAN SETTING” 

(SCAN INSTELLING).  

3. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang. Twee opties: “Stereo allowed” (Stereo 

toegelaten) (enkel zenders met een voldoende sterk signaal die uitzenden in stereo 

worden afgespeeld) en “Forced mono” (Geforceerde mono) (ALLE zenders in mono, 

ongeacht de beschikbaarheid van een stereosignaal worden afgespeeld.) worden 

voorgesteld. 

4. Druk op P+ of P- om de gewenste optie te selecteren. 

5. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen. 

4. RESET 

In het geval van een defect kunt u de punt van een pen in de reset-opening duwen om de 

radio opnieuw in te stellen. 

5. TROUBLE SHOOTING GUIDE 

Probleem Oorza(a)k(en) Oplossing(en) 

 

Geen stroom 
Power/ Mode toets is UIT. Lege 

batterij 

Houd de Power/ Mode toets ingedrukt om in te 

schakelen.  

Batterij herladen. 

Gewenste 
zender 

niet gevonden 

Zwak signaal 

Zender niet beschikbaar in uw 
regio 

Gebruik de handmatige afstemming 

Het scherm 

is blank 

Dit kan optreden als de zender 

het etiket van een service wijzigt 

of een etiket verwijdert indien 

afgestemd. 

Het apparaat probeert opnieuw af te stemmen. 
Zo niet, voer dan een 

nieuwe scan uit 

Ik hoor een 

sissend geluid 

op sommige 

zenders 

Batterijvermogen is 

laag. 

zwak signaal 

Herlaad de batterij. Probeer de antenne te 

verplaatsen en/of de positie van de radio te 

wijzigen. 

Geen geluid Volume ingesteld op minimum Verhoog het volume 
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6. WAARSCHUWINGEN   

1. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere 

vloeistoffen. 

2. Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur. 

3. Niet in water onderdompelen. 

4. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee. 

5. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren. 

6. Dit is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. 

7. Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze etc.) während des Ladevorgangs trennen 
Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten 
Techniker. 

8. Probeer uw radio niet zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door 

een gekwalificeerde technicus. 

9. Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs. 

 

 

7. VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ 

LET OP: 

▪ Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer 

deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.  

▪ Niet demonteren of de batterij wijzigen. Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij 

bevat veiligheid en bescherming apparaten, die indien beschadigd, warmte kan 

genereren, ontploffen of ontbranden.  

▪ De batterij mag niet verwijderd worden, voordat deze volledig leeg is. 

▪ De batterij moet uit het apparaat verwijderd worden, voordat deze ter beschikking gesteld 

wordt. 

▪ Als u de batterij verwijdert, moet u het apparaat afsluiten van het lichtnet.  

▪ Sluit het apparaat nooit na het verwijderen van de batterij. 

▪ De batterij moet op veilige wijze weggedaan worden. 

 

Schroef de zeven schroeven los op de achterzijde om toegang te krijgen tot de batterij. 

Open het deksel. Zoek de batterij en snijd de draad door om te verwijderen. 

 

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Voeding (USB lading) DC5V, 1A  

Batterij 1 x 18650 Li-ion batterij, 3.7V, 2000mAh 

Frequentiebereik 

DAB 174 MHz- 240 MHz 

FM 87.5 MHz- 108 MHz 
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9. HANDHAVING 

• Maak het alleen met een droog doek schoon. 

• Het is belangrijk dat geen vloeistof de binnenkant van het werkstuk bereikt. 

 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente 

heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw 

gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. 

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die 

gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden 

gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur 

speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste 

container op wielen. Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden 

door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, 

om gevaar te vermijden. 
 

Geïmporteerd door EML/ PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, 

Frankrijk/ Gemaakt in de VRC 

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 

LANGENFELD, Duitsland 

 

 

 

 


