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INFORMATIE OVER
DE VEILIGHEID

• Dit apparaat is ontworpen voor het
ON/OFF
USB
lezen van audiosignalen.
• Het gebruik ervan voor andere
doeleinden is strikt verboden.
• Let erop dat het apparaat is beschermd tegen spetters of druppels.
• Plaats geen recipiënten die vloeistoffen bevatten (vazen of andere)
op het apparaat. Die recipiënten
kunnen omvallen en de vloeistof
zou het elektrische systeem kunnen
beschadigen.
• Plaats geen voorwerpen die een
open vlam produceren zoals kaarsen, op het apparaat.
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij
een gematigde temperatuur.
• Let erop dat het apparaat perfect
verlucht is door het op ongeveer
10 cm van elk ander voorwerp te
plaatsen. Blokkeer de verluchtingsroosters niet met kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz.

• Als er storingen optreden omwille
van statische elektriciteit of kortstondige toenames van de netspanning,
moet u het apparaat resetten. Daartoe trekt u de elektrische adapter uit
en plugt u hem na enkele seconden
weer in.
ANTENNA
• Wanneer u het apparaat installeert,
moet u rekening houden met het feit
dat de meeste meubels zijn bekleed
met lak, verf of plastic materialen en
dat die bekleding chemische additieven bevat. Die additieven kunnen
onder meer het materiaal van de
houders van uw apparaat aantasten
en zo sporen op de meubels achterlaten die onuitwisbaar of moeilijk te
verwijderen zijn.
• Gebruik geen detergenten, want
daarmee zou de behuizing kunnen
worden beschadigd. Reinig het
apparaat met een propere droge
doek.
• Open nooit de behuizing van het
apparaat. De fabrikant wijst elke
aansprakelijkheid af in het geval

van schade te wijten aan incorrect
gebruik.
• Let erop dat de stekker en het stopcontact makkelijk toegankelijk zijn.
• Denk eraan dat lang luisteren met
de koptelefoon bij een erg luid
volume gevolgen kan hebben
voor uw gehoorvermogen.
• De aandacht moet gevestigd
worden op de milieuaspecten met
betrekking tot de verwijdering van
de batterij.
DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN,
RISICO OP CHEMISCHE
BRANDWONDEN.
• Onweer houdt permanente gevaren
in voor alle elektrische apparaten.
Zelfs als het hi-fi-systeem uitstaat,
kan het toch worden beschadigd
omwille van een bliksemontlading
die het stopcontact te verduren krijgt.
Daarom moet u uw apparaten altijd
uitschakelen wanneer het onweert.
• Stel de batterij niet bloot aan
extreme warmte, zoals zonlicht, een
radiator, vuur, enz.

• De afstandsbediening bevat een
knoopcel. Let erop dat u de afstandsbediening en de knoopcel steeds
buiten het bereik van kinderen
houdt.
• Als een knoopcel per ongeluk wordt
ingeslikt, kan dit brandwonden veroorzaken en zelfs leiden tot overlijden in minder dan twee uur tijd. Als
dit gebeurt, moet u onmiddellijk een
arts raadplegen.
• Bewaar nieuwe en gebruikte
knoopcellen buiten het bereik van
kinderen.
• Als het batterijvak geen beveiligde
sluiting meer heeft, gebruik dan het
apparaat niet meer en bewaar het
buiten het bereik van kinderen.
• OPGELET : een foutieve vervanging
van de knoopcel kan een explosie
veroorzaken. Vervang ze alleen
door hetzelfde of een gelijkwaardig
type knoopcel.

Waarschuwing voor
RF-blootstelling

• Dit toestel moet worden geïnstalleerd
en gebruikt in overeenstemming met
de bijgeleverde handleiding.
• Het bevat een ingebouwde antenne en mag niet op dezelfde plek
worden geplaatst als of gezamenlijk
functioneren met elke andere antenne of zendapparatuur
• De enige manier om het apparaat
volledig af te koppelen van het
elektriciteitsnet is door de stekker uit
het stopcontact te halen.
• Het apparaat moet zodanig worden
geïnstalleerd en gebruikt dat er altijd
een minimale afstand van 20 cm
wordt gehandhaafd tussen de radiator (antenne) en de gebruiker of de
persoon die zich in de buurt bevindt,
dit om de nodige bescherming tegen
RF-blootstelling te verzekeren.
• Het product kan zonder beperkingen
worden gebruikt binnen de hele EU.

Technische gegevens

Dit apparaat is voorzien
van ruisonderdrukking
conform met de geldende
richtlijnen van de EU.
Dit product is conform met de Europese richtlijnen 2014/53/EU en
2011/65/EU. De CE-conformiteitsverklaring van uw apparaat is beschikbaar in pdf-formaat op de homepage
van de website van Grundig op dit
adres:
www.grundig.com/downloads/doc.

Het label bevindt zich achteraan op
het station.

Elektrische voeding
Micro-USB-poort: 5 V 2,0 A
Batterijen: 4 x 1,5 V AA

Vermogensuitgang
DIN 45324, 1%THD 1W

Afmetingen en gewicht
L x H x B 180 x 90 x 45 mm
Gewicht ongeveer 400 g

Frequentieband

DAB/DAB+ Band III
(174,928 – 239,200 MHz)
FM 87,5 – 108,0 MHz,
RDS-ondersteuning

Scherm

LCD-scherm met 2 lijnen x
16 lettertekens

Aansluitingen

Micro-USB-poort (voor elektrische
voeding)
Hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm
Elektriciteitsverbruik in slaapstand
< 1,0 W
Onder voorbehoud van technische en
conceptuele wijzigingen.

Conformiteit met de
DEEE-richtlijn en afvalverwijdering van gebruikte producten

Dit product is conform met de Europese richtlijn DEEE (2012/19/EU). Dit
product draagt een classificatiesymbool voor de afvalverwijdering van
elektrische en elektronische apparaten
(DEEE).
Dit product werd vervaardigd met onderdelen en
materialen van superieure kwaliteit die kunnen
worden hergebruikt en
die dus geschikt zijn voor recyclage.
Het is aanbevolen om dit product
niet weg te gooien samen met uw
huishoudelijk en ander afval op het
einde van zijn levensduur. Integendeel, begeef u naar een inzamelpunt
voor de recyclage van alle elektrische en elektronische materialen.
Gelieve u te wenden tot uw gemeentelijke overheid voor meer informatie
over dergelijke inzamelpunten.

Conformiteit met de
RoHS-richtlijn

Het apparaat dat u hebt gekocht,
is conform met de Europese richtlijn
RoHS (2011/65/EU). Het bevat
geen van de schadelijke en verboden
materialen die worden gespecificeerd
in de richtlijn.

Informatie over de
verpakking

De verpakkingsmaterialen
van het product werden
vervaardigd uit recycleerbare materialen, in overeenstemming met onze nationale
milieuwetgeving. Gooi de verpakking
niet bij uw huishoudelijk en ander
afval. Breng ze naar het inzamelpunt
voor verpakkingsmaterialen dat wordt
voorzien door uw lokale overheid.
De bliksemschicht, voorgesteld door het symbool van
de pijl in een gelijkzijdige
driehoek, is bedoeld om
de gebruikers te waarschuwen voor
de aanwezigheid van een hoge
spanning in het apparaat die tot
elektrocutie zou kunnen leiden.
Het gaat om een elektrisch
apparaat van klasse II of
dubbel geïsoleerd. Het
werd zodanig ontworpen
dat er geen veiligheidskoppeling
nodig is voor de aarding.
Gelieve aandachtig
de volledige
handleiding te lezen
vooraleer u dit apparaat gaat gebruiken.

ELEKTRISCHE
VOEDING

Werking op lichtnet

Het apparaat is aangesloten op het
lichtnet met de MICRO USB-kabel.
Trek de MICRO USB-kabel uit om het
apparaat volledig los te koppelen van
het elektriciteitsnet.

Werking op batterijen

Open het batterijcompartiment
onderaan het apparaat door te
drukken op het lipje en het deksel weg
te schuiven. 2 Steek de batterijen in
(4 batterijen 1,5 V AA) en respecteer
daarbij de polariteit, vermeld op het
batterijcompartiment. Sluit het batterijcompartiment.

Opmerkingen:

• Stel de batterijen niet bloot aan
extreme warmte, bijvoorbeeld veroorzaakt door rechtstreeks zonlicht,
radiators of vuur.
• Neem de batterijen eruit wanneer ze
leeg zijn of als het apparaat gedurende een langere periode niet zal
worden gebruikt.
• Wanneer de batterijen zwak zijn,
wordt ‘Zwakke batterij’ weergegeven op het scherm.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af bij schade, veroorzaakt door
lekkende batterijen.
• Verwijder de batterijen bij gebruik
op het.

Opmerking over het
milieu:

Gooi de batterijen niet bij het huishoudelijk afval, zelfs als ze geen zware
metalen bevatten. Verwijder gebruikte
batterijen op een milieuvriendelijke
manier. Respecteer de geldende lokale
wetgeving.

OVERZICHT

Zie figuur op eerste pagina.

Commando’s aan de
voorkant /MODE

De knop indrukken om het apparaat
in- of uit te schakelen. Druk op de
knop “MODE“ om te schuiven tussen
de programma’s DAB en FM.

DISPLAY

Toont uiteenlopende informatie, zoals
naam van de zender, uur, uurregeling
van alarm, volume en menu.

PRESET

DAB- en FM-programma’s: indrukken
en ingedrukt houden om een zender
vast te leggen in een lijst met voorgeprogrammeerde instellingen; drukken
om terug te keren naar de vooraf
ingestelde lijst.

OK/SCAN

Bevestigt de instellingen. FM-modus:
drukken om de volgende zender te
scannen.

VOL- Het volume verminderen
VOL+ Het volume verhogen
Scrollen naar rechts in het menu.
Scrollen naar links in het menu.

MENU/INFO

Indrukken en ingedrukt houden voor
toegang tot het menu. Drukken om de
informatie van de DAB- of FM-radio
te tonen.

INSTELLINGEN

Radiozenders tunen en
vastleggen (DAB en FM)
– initiële installatie

USB

Wanneer het apparaat voor de eerste
keer wordt ingeschakeld of na een reset van de oorspronkelijke instellingen,
begint het automatische tuningsysteem
de hele DAB-bandbreedte af te gaan
en wordt deze opgeslagen in de lijst
met programma’s. In FM-modus scrolt
het apparaat het hele FM-bereik af
en legt het de eerste 10 radiozenders
vast als voorgeprogrammeerde instellingen van 1 tot 10. Het uur wordt
automatisch geactualiseerd.

Commando’s aan de
achterkant

1. Voor een betere DAB/FM-ontvangst
volstaat het om de telescopische
antenne te gebruiken en correct te
richten.
2. Druk op de knop “ON/OFF” om
het apparaat in werking te stellen. –
Scherm : “GRUNDIG opladen...“.

BACK

Gebruiken om een stap terug te zetten.

Commando’s aan de
rechterkant
ON/OFF

Het gaat om een schakelaar om het
apparaat volledig aan of uit te zetten.
MICRO USB-poort voor elektrische
voeding.
Hoofdtelefoonaansluiting
(stereo-aansluiting 3,5 mm).

Antenna Telescopische antenne voor
ontvangst DAB/ DAB+ en FM.

AANSLUITING EN
VOORBEREIDING
Aansluiting van de
hoofdtelefoon

Steek de stekker van de hoofdtelefoon
(ø 3,5 mm) in de plug “ “ aan de
achterkant van het apparaat. – De
luidsprekers van het apparaat worden
uitgeschakeld.

Opmerkingen:

Overmatige geluidsdruk afkomstig van
de hoofdtelefoon of oortjes, kan tot
gehoorverlies leiden.

Opmerking over het
milieu:

Gooi geen batterijen, ook niet als ze
geen zware metalen bevatten, bij het
huishoudelijk afval. Respecteer de
milieubescherming en breng de batterijen bijvoorbeeld naar een daartoe
bestemd inzamelpunt.

Tunen en vastleggen van
DAB- en FM-radiozenders – na het apparaat
te hebben verplaatst

Na de automatische opzoeking van
zenders worden alle radiozenders
gememoriseerd in de lijst met programma’s. Deze keuze is logisch, als
het apparaat worden gebruikt van
op een andere plek of als er nieuwe
DAB-radiozenders worden gezocht.
1. Drukken op “ /MODE“ en
ingedrukt houden om het apparaat
in werking te stellen.
1. Het menu openen met “MENU/
INFO”.
De optie “Volledige opzoeking van
zenders“ selecteren met “ “ of “ “
en bevestigen door te drukken op
“OK/SCAN“. – De automatische
opzoeking van zenders vangt aan;
de radiozenders worden gezocht en
gememoriseerd. – Zodra de automatische opzoeking is beëindigd, gaat het
apparaat in slaapstand; het actuele
uur licht op.

Vasteleggen van DABradiozenders in de voorinstellingen

Na de automatische opzoeking van
zenders worden alle radiozenders
vastgelegd in de lijst met programma’s. Het is mogelijk om geprefereerde DAB-radiozenders vast te leggen in
de voorinstellingen 1 tot 10.
1. Selecteer de DAB-radiozenders met
de knop “ “ of “ “. – Scherm: de
naam van de zender, de DAB-radiozender wordt geactiveerd na
1 seconde.
2. Druk op de knop “PRESET” en
houd ingedrukt. – Scherm: “Preselectie opgeslagen” en de eerste
voorinstelling.
3. Selecteer de voorinstelling door te
drukken op “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK/SCAN“.
– Scherm: “Preselectie opgeslagen”.

Handmatige programmering van DAB-radiozenders

1. Selecteer de DAB-ingangsbron met
de knop “ /MODE“.
2. Open het menu met de knop
“MENU“.
3. Selecteer de optie “Manuele instelling“ met de knop “ “ of “ “
en bevestig door te drukken op
“OK/SCAN“. – Scherm: bijv. “5A
I74.928MHz“ (kanaal en frequentie van een DAB-radiozender).
4. Selecteer de frequentie of de
gewenste zender met de knop
“ “ of “ “.
5. Druk op “OK/SCAN“ om de
frequentie/het kanaal te bevestigen. – Scherm: de sterkte van het
signaal.
6. Druk op “OK/SCAN“ om de
instelling te bevestigen. – De
DAB-radiozenders worden in het
geheugen opgeslagen in de lijst
met programma’s.

Instellen en vastleggen
van FM-radiozenders

1. Selecteer de FM-ingangsbron met “
/MODE“.
2. Open het menu met “MENU/
INFO“. – Scherm: “FM“ en “Instellen opzoeking“.
3. Bevestig de optie “Instellen opzoeking“ door te drukken op “OK“.
– Scherm: “Alleen krachtige (hoge
frequentie) zenders“.

Opmerking :
Het is mogelijk om te kiezen voor
een andere opzoeking van radiozenders met een zwak signaal
(scherm “Alleen krachtige (hoge
frequentie) zenders”) of alle radiozenders (scherm : “Alle zenders”).
4. Selecteer de gewenste optie met
“ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK”.
5. Druk op de knop “ “ of “ “ en
houd ingedrukt om de gewenste
radiozender te zoeken. – De automatische opzoeking van zenders
vangt aan en stopt bij de volgende zender waarvan het signaal
voldoende sterk is;
of druk kort op “ “ of “ “ tot u de
gekozen frequentie hebt gevonden. – De frequentie verandert met
intervallen van 50 kHz
6. Druk op de knop “PRESETS“. –
Scherm: “Preselectie opgeslagen”
en de eerste voorinstelling.
7. Selecteer de voorinstelling door te
drukken op “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK“. –
Scherm: “Preselectie opgeslagen“.

Automatische update
van de klok

Standaard zal het apparaat automatisch het uur updaten bij ontvangst van
een kloksignaal voor een radiozender.

RADIOMODUS

Algemene functies
Telescopische antenne

Voor een betere DAB/ FM(UHF)-ontvangst volstaat het om de telescopische antenne te gebruiken en correct
te richten.

In- en uitschakelen

1. Haal het apparaat uit de slaapstand door te drukken op “ /
MODE“ en deze ingedrukt te
houden.
2. Plaats het apparaat in slaapstand
door te drukken op “ /MODE“ en
deze ingedrukt te houden.

Regelen van het volume
Het volume regelen met de knop
“VOL+“ of “VOL–“.

Luisteren met hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de
hoofdtelefoonaansluiting “ ”
(ø 3,5 mm). – Zo kunnen de
luidsprekers worden uitgezet.

DAB-MODUS

Selectie van de
DAB-ingangsbron

Selecteer de DAB-ingangsbron met “
/MODE“. – Scherm: de naam van
een DAB-radiozender.

Selectie van
DAB-radiozenders

Selecteer de gewenste zender in de
lijst met programma’s door stap voor
stap te drukken op “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN“.

Selectie van vastgelegde
zenders
1. Druk op “PRESETS”.
2. Selecteer de gewenste zender
door te drukken op “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN“.

Weergave van informatie van een DAB-zender

Om de informatie over de DAB-zender
te tonen, drukt u herhaaldelijk op
“MENU/INFO”. – Achtereenvolgens
verschijnen de volgende schermen :
informatie van de leverancier (bv. titel
van het lied, e-mailadres), de sterkte
van het signaal, het genre, het ensemble (bijvoorbeeld BR voor Bayern), het
kanaal of de huidige frequentie, het
binaire debiet, het broadcastformaat,
het actuele uur en de datum.

Instelling van de dynamisch bereik-compressie
(DRC) voor DAB-zenders

Wanneer de bediening van het dynamisch bereik (DRC) wordt geactiveerd,
zijn zwakke geluiden beter te horen in
een lawaaierige omgeving.
1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “DRC uitgeschakeld” met “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK/SCAN”.
– Scherm: “DRC uitgeschakeld”.
3. Selecteer de optie “DRC zwak”
of “DRC hoog” met “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN”.
4. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.
Opmerking :
De DAB-zender moet compatibel
zijn met DRC.

TIMERMODUS
Alarmmodus
Instelling van uur
van alarm

1. Open het menu met “MENU/
INFO“.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Bevestig de optie “Alarm geactiveerd” door te drukken op “OK/
SCAN”. – Scherm: “Instelling
alarm”.
4. Activeer de inwerkingstelling van
het alarm met “ “ of “ “ (“Alarm
geactiveerd”) en bevestig door
te drukken op “OK/SCAN”. –
Scherm: “Alarm geactiveerd”,
de uren knipperen.
5. Stel de uren in met “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN”.
6. Stel de minuten in met “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN”.
7. Selecteer de duur (15, 30, 45, 60,
90 of 120 minuten) met “ “ of “ “
en bevestig door te drukken op
“OK/SCAN”.
8. Selecteer het alarm (“DAB” =
DAB-zender, “FM” = FM-zender of
“Buzzer” = geluidssignaal) met “ “
of “ “ en bevestig door te drukken
op “OK/SCAN”.

Selecteer het gewenste alarmprogramma (dagen van de week,
weekends, 1 - 6, dagelijks, eenmalig) met “ “ of “ “ en bevestig door
te drukken op “OK/SCAN”.
Opmerking:
Als het alarm is ingesteld op “Eenmalig”, selecteert u de datum (dag,
maand en jaar) met “ “ of
“ “ en bevestigt u door te drukken
op “OK/SCAN”. Als het alarm
is ingesteld op “DAB” of “FM”,
selecteer dan de gewenste zender
(alleen als er zenders zijn vastgelegd in de voorinstellingen 1 tot 10)
via “ “ of “ “ of selecteer de optie
“Laatst beluisterd” (laatst beluisterde
zender) en druk op “OK“ om te
bevestigen.
9. Selecteer het volume van het alarm
door te drukken op “ “ of “ “ en
bevestig door te drukken op “OK/
SCAN”. – Scherm: “Alarm opgeslagen”.
10.
Schakel het alarm in of uit
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN“.
11.
Druk op “MENU/INFO”
en houd ingedrukt om
het scherm te verlaten.

Geprogrammeerde
beëindiging

Het alarm uitschakelen

Uitschakelen van de
slaaptimer

Druk op “ /MODE“« terwijl het
alarm weerklinkt. – Het alarmsignaal
(radiozender of signaal) stopt. – De
wekker onthoudt het geprogrammeerde uur.

In- en uitschakelen van
de wekkerfunctie

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Bevestig de optie “Instelling alarm”
door te drukken op “OK/ SCAN”.
– Scherm: “Alarm geactiveerd”.
4. De slaapstand van het alarm
uitschakelen “ “ of “ “ (“Alarm
uitgeschakeld”) en bevestigen door
te drukken op “OK/SCAN”.
5. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

Het apparaat beschikt over een functie
voor geprogrammeerde beëindiging
die het toestel automatisch uitschakelt
na het verstrijken van de vooraf ingestelde duur. Het uur van stopzetting
kan worden ingesteld met een venster
van 15 tot 90 minuten.

Inschakelen van de
slaaptimer

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN“.
3. Bevestig de optie »Slaapmodus«
door te drukken op “OK/SCAN”.
– Scherm: “Slaapmodus uitgeschakeld”.
4. Stel het uur van uitschakeling in
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN“.
– Na het verstrijken van de geprogrammeerde duur zal het apparaat
automatisch worden uitgeschakeld.
5. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

Om de geprogrammeerde timerfunctie
voortijdig uit te schakelen, drukt u op
“ /MODE“.

SPECIALE FUNCTIES

Raadpleeg de versie van
de software

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Bevestig de optie “Softwareversie”
door te drukken op “OK/SCAN”.
– Scherm: reële softwareversie
4. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm
te verlaten.

Alle instellingen wissen
(reset)

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Selecteer de optie “Terug naar
fabrieksinstellingen” met “ “ of “ “
en bevestig door te drukken op
“OK/SCAN”. – Er verschijnt een
veiligheidsbevestiging.
Selecteer de optie “Ja” met “ “ of
“ “.
Opmerking :
Om de functie te annuleren,
selecteert u de optie “Neen” met
“ “ of “ “.
4. Druk op “OK/SCAN” om de
instelling te bevestigen. – Scherm:
“GRUNDIG opladen...”.

Schrappen van DABradiozenders uit de lijst
met programma’s

Als u van regio verandert in hetzelfde
land, kunt u uit de lijst met programma’s bepaalde DAB-radiozenders
schrappen die niet langer beschikbaar
zijn. Deze DAB-radiozenders worden
gemarkeerd met een “?”.
1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Opschonen”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”. – Er verschijnt een veiligheidsbevestiging.
Selecteer de optie “Ja” met “ “ of
“ “.
Opmerking :
Om de functie te annuleren,
selecteert u de optie “Neen” met
“ “ of “ “.
3. Druk op “OK/SCAN” om de
instelling te bevestigen.
4. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

Instelling van het uur
Instelling van het klokformaat (12 of 24 uur)

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK”.
3. Bevestig de optie “Uur/datum”
door te drukken op “OK/SCAN”.
– Scherm: “Instelling uur/datum”.
4. Bevestig de optie “Instelling
12u/24u” door te drukken op
“OK/SCAN”.
5. Selecteer het gewenste klokformaat
(12 of 24 uur) door te drukken
op “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
6. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

Automatische update van
de klok

Standaard zal het apparaat automatisch het uur updaten bij ontvangst van
een kloksignaal. Het is mogelijk om
de bron van de update (DAB of FM) te
selecteren of deze functie uit te zetten.
1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Bevestig de optie “Uur/datum”
door te drukken op “OK/SCAN“.
– Scherm: “Instelling 12u/24u”.
4. Selecteer de optie “Automatische
update” met “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK/SCAN“.
5. Selecteer de gewenste bron (uit =
DAB en FM, of DAB of FM) op basis waarvan de update begint, met
de knop “ “ of “ “; of selecteer de
optie “Geen update” om de update
uit te schakelen.
6. Druk op “OK/SCAN“ om de
instelling te bevestigen.
7. Druk op “MENU/INFO” en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

Handmatige update van
de klok

1. Open het menu met “MENU/
INFO”.
2. Selecteer de optie “Configuratie”
met “ “ of “ “ en bevestig door te
drukken op “OK/SCAN”.
3. Bevestig de optie “Uur/datum”
door te drukken op “OK/SCAN”.
– Scherm: “Instelling 12u/24u”.
4. Selecteer de optie “Instelling uur/
datum” met “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK/SCAN”.
5. Registreer respectievelijk het uur en
de datum via “ “ of “ “ en bevestig
door te drukken op “OK/SCAN”.
6. Na de laatste invoer verschijnt
“Instelling uur/datum vastgelegd”
op het scherm.
7. Druk op “MENU/INFO“ en houd
ingedrukt om het scherm te verlaten.

