
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 
 

NL 

MILIEUBESCHERMING  

 

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan 
het einde van de levensduur ervan. Breng het product 
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van 
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt 
aangegeven door dit symbool op het product, in de 
gebruiksaanwijzing of op de verpakking. 

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. 
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere 
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van 

ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor 
informatie over inzamelingspunten. 

 
 
 
 

 WAARSCHUWING  

Risico voor een elektrische schok 
 Niet openen! 

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, 
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen 

voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het 
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel. 
 Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 

gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot 
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken. 

 Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid 
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies 
voor het apparaat. 

 
 
 
 

 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen 
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! 
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen 
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of 

de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet. 

 

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare 
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de 

betreffende soort batterijen verkopen. 
Alleen volledig lege batterijen. 

 
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood 

 

 
 
 
 
 

x Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een 
droge omgeving. 

x Bescherm het apparaat tegen vocht. 
x Open het apparaat niet. ELECTRISCHE 

SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie 
over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

x Sluit dit apparaat alleen aan op een goed 
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg 
ervoor dat de netspanning overeenkomt met 
het de specificaties op het etiket. 

x Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog 
blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het 
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een 
andere manier beschadigd wordt. 

x Beschadigde snoeren of stekkers moeten 
meteen vervangen worden door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel. 

x In geval van bliksem moet de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken 
worden. 

x Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, 
moeten de ouders toezicht houden. 

x Reinig het apparaat alleen met een droge 
doek. 

x Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN 
of SCHUURSPONSJES! 

x Stel het apparaat niet bloot aan direct 
zonlicht of andere hittebronnen. 

x Installeer het apparaat op een plaats met 
voldoende ventilatie, om oververhitting te 
voorkomen. 

x Dek de ventilatieopeningen niet af! 
x Installeer het apparaat op een veilige en 

vibratie-vrije plaats. 
x Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit 

de buurt van computers en magnetrons; 
anders kan de radio-ontvangst gestoord 
worden. 

x Open de behuizing niet en probeer het 
apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk 
en doet uw garantie vervallen. Reparaties 
mogen alleen uitgevoerd worden door 
geautoriseerd onderhoudspersoneel. 

x Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije 
batterijen. 

x Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en 
mogen NIET weggegooid worden bij het 
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen 
terug naar uw handelaar of naar 
inzamelingspunten in uw gemeente. 

x Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk 
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een 
dokter wanneer een kind een batterij 
ingeslikt heeft. 

x Controleer uw batterijen regelmatig om 
batterijlekkage te voorkomen. 

x De stekker of een koppelkabel wordt 
gebruikt als onderbrekingsapparaat. De 
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn 
voor gebruik. 

x Zet geen open vuurbronnen, zoals 
brandende kaarsen, op het apparaat. 

x Zet geen met vloeistof gevulde objecten, 
zoals vazen, op het apparaat. 

x Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen 
met een gematigd klimaat; niet geschikt in 
landen met een tropisch klimaat. 
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LOCATIE VAN BEDIENINGEN 
BOVENAANZICHT  VOORAANZICHT 

 

 

 
     

1 INFO/MENU  7 92/*(1'(�Ź 
2 VOORINSTELLEN  8 925,*(�Ż 
3 SCANNEN  9 SELECTEREN 
4 MODUS  10 LUIDSPREKER 
5 SLUIMER/SLAAP  11 TFT-KLEURENDISPLAY 
6 AAN-/UITSCHAKELEN    
 
OVERZICHT LINKERZIJDE  OVERZICHT RECHTERZIJDE 

 

 

 
     

12 MICROSD-KAARTSLEUF  15 VOLUMEREGELING 
13 USB-CONNECTOR  16 AUX-INGANG 
14 DIMMERINSTELLING    
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ACHTERAANZICHT 
  

 

17 DC-ADAPTERINGANG 
18 DRAADANTENNE 
  

 
 

INSTALLATIE 
LEVERINGSOMVANG 
¾ Hoofdeenheid ¾ Voedingsadapter 
¾ Gebruiksaanwijzing  
 
AANVANKELIJK GEBRUIK 
¾ Controleer of de spanning compatibel is als u het apparaat op AC-voeding wilt gebruiken. 

Gebruik altijd de meegeleverde AC-stroomadapter; gebruik nooit een andere AC-
stroomadapter. 

¾ Koppel de AC-stroomadapter altijd los van de AC-voedingsbron wanneer u deze niet 
gebruikt. 

¾ Zorg ervoor de antenne volledig uit te rollen en te verlengen, zodat u de best mogelijke 
ontvangst krijgt in zowel de DAB+-modus als de FM-radiomodus. De positie van de DAB+-
radio en/of antenne moet mogelijk worden aangepast om het beste signaal te krijgen. 

 
DE AC-ADAPTER GEBRUIKEN 
Steek het ene uiteinde van de DC 5V adapter in de adapterpoort van het apparaat en het 
andere uiteinde in de voedingsbron. Het apparaat zal automatisch op de stand-by-modus 
schakelen wanneer aangesloten op AC-voeding. 
Trek de AC-adapter uit het stopcontact om het apparaat volledig los te koppelen van de AC-
voeding. 
 
ERP-voedingsbeheer 
Het apparaat zal in stand-by-modus na 10 minuten automatisch uitschakelen als er geen 
DXGLRVLJQDDO�DDQZH]LJ�LV��'UXN�RS�GH�WRHWV�³32:(5´�RP�KHW�DSSDUDDW�ZHHU�LQ�WH�
schakelen. 
 
 
 



  UR260 / Nederlands Gebruiksaanwijzing 
 

3 

ALGEMENE BEDIENING 
IN-/UITSCHAKELEN 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³POWER´�RP�KHW�DSSDUDDW�LQ�WH schakelen. 
'UXN�QRJPDDOV�RS�GH�WRHWV�³POWER´�RP�QDDU�GH�VWDQG-by-modus te schakelen. 
 
MODI SELECTEREN 
'UXN�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�GH�WRHWV�³MODE´�RP�GH�YROJHQGH�PRGL�WH�VHOHFWHUHQ��'$%��)0��
Bluetooth®, USB, MICROSD-kaart of AUX. 
 
VOLUMEREGELING 
*HEUXLN�GH�³VOLUME´�DDQ�GH�UHFKWHU]LMGH�RP�KHW�YROXPH�DDQ�WH�SDVVHQ� 
 

DAB 
AUTOMATISCH SCANNEN 
1. Wanneer u de radio voor het eerst van stroom voorziet en inschakelt, dan zal deze 

automatisch een snelle DAB-kanaalscan starten om naar beschikbare DAB-stations te 
zoeken. Geeft het apparaat a.u.b. even de tijd om dit proces af te ronden. 

2. 8�NXQW�RRN�RS�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�GUXNNHQ�WRWGDW�KHW�'$%-hoofdmenu op de display 
wordt weergegeven. 

3. 6HOHFWHHU�³)XOO�6FDQ´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�
RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 

4. De radio start nu de automatische scan. De display zal het aantal gevonden radiostations 
weergeven. 

 
HANDMATIG AFSTEMMEN 
1. +RXG�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�WRWGDW�KHW�'$%-hoofdmenu op de display wordt 

weergegeven. 
2. Selecteer ³0DQXDO�6FDQ´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�

YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
3. 'UXN�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�RP�KHW�JHZHQVWH�NDQDDO�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�RS�

³SELECT´�RP�KHW�NDQDDO�WH�RSHQHQ� 
 
EEN RADIOSTATION SELECTEREN 
1. Druk op GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´��'H�GLVSOD\�]DO�KHW�JHYRQGHQ�UDGLRVWDWLRQ�

weergeven. 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�VHOHFWHHU�KHW�JHZHQVWH�UDGLRVWDWLRQ� 
3. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³SELECT´�RP�XZ�VHOHFWLH�WH�EHYHVWLJHQ� 
 
EEN STATION OPSLAAN IN HET VOORKEUZEGEHEUGEN 
U kunt maximaal 10 DAB-radiozenders opslaan in het geheugen. Een opgeslagen station kan 
uit het geheugen worden gewist door een ander radiostation op de betreffende plek op te slaan. 
1. Selecteer het gewenste radiostation. 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³PRESET´��'H�YRRUNHX]HOLMVW�]DO�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQHQ� 
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3. *HEUXLN�GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�RP�KHW�JHZHQVWH�VWDWLRQVQXPPHU�WH�
selecteren. 

4. +RXG�GH�WRHWV�³SELECT´�LQJHGUXNW�WRWGDW�³3UHVHW�;;�VDYHG´��;;� �KHW�JHVHOHFWHHUGH�
stationsnummer) wordt weergegeven om het station op te slaan. 

5. Herhaal stappen 1-4 om meer radiostations op te slaan. 
 
EEN VOORKEUZESTATION HERROEPEN 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³PRESET´��'H�YRRUNHX]HOLMVW�]DO�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQHQ� 
2. *HEUXLN�GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�RP�KHW�JHZHQVWH�VWDWLRQVQXPPHU�WH�

selecteren. 
3. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³SELECT´�RP�XZ�VHOHFWLH�WH�EHYHVWLJHQ� 
 
OPRUIMEN 
Stations verwijderen die in de lijst staan, maar niet langer beschikbaar zijn. 
1. +RXG�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�WRWGDW�KHW�DAB-hoofdmenu op de display wordt 

weergegeven. 
2. 6HOHFWHHU�³3UXQH�6WDWLRQ´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�

YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
3. 6HOHFWHHU�³<HV´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�

³SELECT´�RP�te openen. Alle stations die niet kunnen worden ontvangen zullen worden 
gewist. 

 
STATIONSVOLGORDE 
U kunt bepalen in welke volgorde de radiostations moeten worden weergegeven. 
1. +RXG�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�WRWGDW�KHW�'$%-hoofdmenu op de display wordt 

weergegeven. 
2. 6HOHFWHHU�³6WDWLRQ�2UGHU´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�

YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
3. 6HOHFWHHU�³0XOWLSOH[´��³$OSKDQXPHULF´�RI�³$FWLYH´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�

GUXNNHQ�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
 
INFORMATIE 
'UXN�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�RP�GH�YROJHQGH�PRGL�WH�VHOHFWHUHQ� 
¾ Titel/Artiest ¾ Datum 
¾ Programmatype ¾ Audio bitsnelheid 
¾ Multiplex ¾ Signaalfout 
 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³SELECT´�RP�GH�GLDVKRZ�WH�DFWLYHUHQ�RI�GHDFWLYHUHQ� 
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FM 
AFSTEMMEN 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WRWGDW�X�GH�JHZHQVWH�IUHTXHQWLH�KHEW�

gevonden. 
2. +RXG�GH�WRHWV�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�LQJHGUXNW�RP�LQ�DIORSHQGH�RI�RSORSHQGH�

frequentie te beginnen met zoeken naar het volgende beschikbare station. 
 
SCANNEN 
1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³SCAN´�RP�DXWRPDWLVFK�QDDU�KHW�YROJHQGH�VWDWLRQ�WH�JDDQ� 
2. +RXG�GH�WRHWV�³SCAN´�LQJHGUXNW�RP�DXWRPDWLVFK�QDDU�KHW�YRrige station te gaan. 
 
EEN STATION OPSLAAN IN HET VOORKEUZEGEHEUGEN 
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus. 
 
EEN VOORKEUZESTATION HERROEPEN 
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus. 
 
INFORMATIE 
'UXN�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�RP�GH�YROJHQGH�PRGL�te selecteren: 
¾ Radiotekst ¾ Signaalsterkte 
¾ Programmatype ¾ Datum 
 
AUDIO-INSTELLING 
1. +RXG�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�WRWGDW�KHW�)0-hoofdmenu op de display wordt 

weergegeven. 
2. 6HOHFWHHU�³$XGLR�VHWWLQJ´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�

YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
3. 6HOHFWHHU�³6WHUHR�RU�PRQR´�RI�³0RQR�RQO\´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�

HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ� 
 

BLUETOOTH® 
1. 'UXN�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�GH�WRHWV�³MODE´�RP�GH�Bluetooth®-functie te selecteren: 
2. Activeer de Bluetooth®-functie op uw Bluetooth®-apparaat. 
3. 6HOHFWHHU�³85���´�RS�XZ�%OXHWRRWK�-apparaat om te koppelen. De luidspreker zal 

tweemaal een geluid laten horen om te bevestigen dat de verbinding met uw Bluetooth®-
apparaat is geslaagd. 

4. Start het afspelen van de muziek op uw Bluetooth®-apparaat. 
5. U kunt nadat de verbinding tot stand is gebracht de afspeelfuncties start, pauze, volgende 

of vorige op beide apparaten bedienen: 
SELECTEREN VORIGE Ż VOLGENDE Ź 
AFSPELEN/PAUZE Vorige track Volgende track 
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6. Als u de Bluetooth®-koppeling wilt loskoppelen, dan kunt u de Bluetooth®-verbinding via uw 
mobiele apparaat verbreken; de luidspreker zal ter bevestiging eenmaal een geluid laten 
horen. 
 

Tips: 
¾ Het apparaat zal worden losgekoppeld wanneer deze buiten het gebruiksbereik raakt. Als u 

de verbinding tussen de apparaten opnieuw tot stand wilt brengen, plaats het apparaat dan 
weer binnen het effectieve bereik. Het gebruiksbereik tussen dit apparaat en een Bluetooth-
apparaat is ongeveer 10 meter. Obstakels tussen dit apparaat en een Bluetooth-apparaat 
kunnen het gebruiksbereik inkorten. 

¾ Houd dit apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die interferentie kunnen 
veroorzaken. 

 
USB/MICROSD-KAART 

Dit apparaat kan alle MP3-bestanden afspelen die zijn opgeslagen in geheugenmedia met een 
USB-connector of MICROSD-kaartsleuf. 
1. *HEUXLN�GH�WRHWV�´MODE´�RP�GH�PRGXV�86%�RI�6'-KAART te kiezen. 
2. Voordat u de USB-media aansluit op het apparaat, dient u te controleren of de poort in de 

juiste richting zit en geschikt is voor de aansluiting. Steek anders een MICROSD-kaart recht 
in het apparaat zonder te buigen. 

3. Het systeem zal de MP3-bestanden op de USB-opslagmedia of MICROSD-kaart 
automatisch beginnen in te lezen. 

4. 'UXN�RS�GH�WRHWVHQ�³PREVIOUS Ż´��³SELECT´�RI�³NEXT Ź´�RP�GH�YRULJH�WUDFN�WH�
selecteren, te starten & pauzeren of de volgende track te selecteren. 

 
Als u de USB-opslagmedia of MICROSD-kaart verkeerd of ondersteboven aansluit, dan het 
apparaat, de USB-opslagmedia of de MICROSD-kaart beschadigd raken. Een vergrendelde 
MICROSD-kaart kan niet worden herkend of afgespeeld. 
 

AUX-INGANG 
1. Sluit de AUX-ingang van het apparaat via een AUX-kabel (niet inbegrepen) aan op uw 

externe speler, zoals een draagbare MP3-speler. 
2. 'UXN�RS�³MODE´�RP�GH�$8;-modus te selecteren. 
3. Start het afspelen op uw externe speler. 
4. 3DV�KHW�YROXPH�DDQ�PHW�GH�³VOLUME´�5HJHOLQJ� 
 

DIMMERFUNCTIE 
1. 6WHO�GH�VFKDNHODDU�³DIMMER´�LQ�RS�³+,´�YRRU�GH�KRRJVWH�KHOGHUKHLG�YDQ�GH�LCD-display. 
2. 6WHO�GH�VFKDNHODDU�³DIMMER´�LQ�RS�³67'´�YRRU�GH�VWDQGDDUG�KHOGHUKHLG�YDQ�GH�/&'-

display. 
3. 6WHO�GH�VFKDNHODDU�³DIMMER´�LQ�RS�³/2´�YRRU�GH�ODDJVWH�KHOGHUKHLG�YDQ�GH�/&'-display. 
 



  UR260 / Nederlands Gebruiksaanwijzing 
 

7 

TIJD/ALARM 
DE TIJD INSTELLEN 
De huidige tijd zal op de display verschijnen nadat er voor een korte tijd een DAB-radiosignaal 
of FM RDS-radiosignaal wordt ontvangen. 
 
HANDMATIGE INSTELLING 
1. +RXG�LQ�HHQ�ZLOOHNHXULJH�PRGXV�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�RP�GH�PHQXOLMVW�WH�

openen.  
2. 6HOHFWHHU�³0DLQ�0HQX´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�

om te openen.  
3. 6HOHFWHHU�³7LPH�6HWXS´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�

om te openen.  
4. 6HOHFWHHU�³6HW�7LPH´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�

om te openen.  
5. Pas de dDWXP�HQ�WLMG�DDQ�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�

³SELECT´�RP�LQ�WH�YRHUHQ� 
 
KLOKFORMAAT 
8�NXQW�RQGHU�³&ORFN�IRUPDW´�KHW�WLMGIRUPDDW�LQVWHOOHQ�RS����XXU�RI����XXU� 
 
AUTOMATISCHE UPDATE 
8�NXQW�RQGHU�³$XWR�XSGDWH´�LQVWHOOHQ�RI�GH�NORN�moet worden bijgewerkt door de radio of de 
update uitschakelen. 
 
Het alarm instellen 
1. +RXG�LQ�HHQ�ZLOOHNHXULJH�PRGXV�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�RP�GH�PHQXOLMVW�WH�

openen.  
2. 6HOHFWHHU�³0DLQ�0HQX´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´ 

om te openen.  
3. 6HOHFWHHU�³$ODUPV´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�

te openen.  
4. 6HOHFWHHU�³$ODUP��´�RI�³$ODUP��´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�

³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ�� 
5. De alarmmodus instellen: Selecteer Uit | Dagelijks | Eenmalig | Weekdagen | Weekends), 

tijd, type (DAB | FM | USB | MICROSD-.$$57�_�=2(0(5���YROXPH�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�
³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ�� 

6. .LHV�³6DYH´�RP�GH�DODUPLQVWHOOLQJHQ�RS�WH�VODDQ� 
 
HET ALARM DEACTIVEREN 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³POWER´�RP�KHW�DODUPJHOXLG�WH�GHDFWLYHUHQ� 
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SLUIMERFUNCTIE 
:DQQHHU�XZ�DODUP�NOLQNW��GDQ�NXQW�X�RS�GH�WRHWV�³SLEEP/SNOOZE´�GUXNNHQ�RP�KHW�DODUP�
tijdelijk it te stellen. Het alarm zal 9 minuten later weer klinken. 
 

SLAAPFUNCTIE 
Druk terwijl u naar DAB, FM, BT, USB of de MICROSD-KAART luistert meerdere keren op de 
WRHWV�³SLEEP´�RP�GH�VODDSWLMG�LQ�WH�VWHOOHQ��8�NXQW�NLH]HQ�XLW�8,7�_����_����_����_����_����_�����
minuten. Het slaapicoontje en de resterende tijd zullen op de display verschijnen totdat het 
apparaat zichzelf op stand-by schakelt. 
'UXN�RS�HON�JHZHQVW�PRPHQW�RS�GH�WRHWV�³POWER´�RP�GH�UDGLR�XLW�WH�VFKDNHOHQ� 
 

TERUGZETTEN IN FABRIEKSINSTELLINGEN 
1. +RXG�LQ�HHQ�ZLOOHNHXULJH�PRGXV�GH�WRHWV�³INFO/MENU´�LQJHGUXNW�RP�GH�PHQXOLMVW�WH�

openen.  
2. 6HOHFWHHU�³0DLQ�0HQX´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�³SELECT´�

om te openen.  
3. 6HOHFWHHU�³)DFWRU\�5HVHW´�PHW�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�

³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ�� 
4. 6HOHFWHHU�³<HV´�GRRU�RS�³PREVIOUS Ż´�RI�³NEXT Ź´�WH�GUXNNHQ�HQ�GUXN�YHUYROJHQV�RS�

³SELECT´�RP�WH�RSHQHQ��$OOH�LQVWHOOLQJHQ�]XOOHQ�ZRUGHQ�JHZLVW� 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Stroomvoorziening : Gebruik uitsluitend de meegeleverde AC-adapter 
Voedingsingang : 100-240V~ 50/60Hz 
Stroomuitgang : 5V 1A  
Frequentie DAB+ : 174,928 ± 239,200 MHz 
Frequentiebereik FM : 87,5 ± 108MHz 
Voorkeuzestation : 10 DAB+, 10 FM 
Bluetooth-versie : V5.0 
Audio-uitgangsvermogen : 1 x 4 W RMS 
 
 

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. 
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de 
Duplicatie alleen met de toestemming van Woerlein GmbH. 


