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Gebruikershandleiding  
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Voor aanvullende informatie en updates van dit apparaat 
bezoek de website 
 
 
 
 
 
  



     GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
• Gebruik geen voeding met een spanning hoger dan 5V , want dan 

kan het product beschadigd raken. 
• Als u gedurende lange tijd op hoog volume luistert, kan dit uw gehoor 

beschadigen. 
• Vermijd het plaatsen van de speler:  
   Bij magnetische velden. 
   In de buurt van warmtebronnen zoals kachels en fornuizen. 
   Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden,                
    Op erg stoffige plaatsen. 
   Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn. 
• Plaats het apparaat zodanig dat er aan de zijkanten altijd voldoende 

ruimte is voor een vrije luchtcirculatie (ten minste 5 cm). 
• Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, koppel dan 

onmiddellijk de batterijen los en breng het apparaat naar het 

dichtstbijzijnde erkende TREVI service center. 

• Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het 
toestel worden geplaatst. 

• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend 
water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals 
vazen, op het apparaat worden geplaatst.  

• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 
 
    VERZORGING EN ONDERHOUD  

Voor het schoonmaken wordt aanbevolen een zachte, licht vochtige 
doek te gebruiken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen. 

 
BELANGRIJK  
De constructie van dit apparaat garandeert een lange foutloze werking. 
Als er echter een probleem optreedt, moet u contact opnemen met het 
dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.  

 

 

 

 



BESCHRIJVING EN CONTROLES  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Telescopische antenne 8. SCAN-knop 

2. PREV / NEXT / SELECT-knop 9. SELECT knop 

  10. Display 

3. MODE toets 11. POWER-knop 

4. MENU-knop 12. VOL-knop 

5. INFO-toets 13. VOL + toets 

6. SLAAP knop 14. Hoofdtelefoonaansluiting 

7. Toets PRESET 15.  5V 1A stroomaansluiting  



 
STROOMVOORZIENING 

  
Batterij  
Open het batterijvak aan de achterkant van het toestel en plaats de  
3,7V  800mAh oplaadbare batterij (model BL-5C) inbegrepen.  
Als alternatief kunnen 3 AA 1,5V gebruikt, met inachtneming van de 
op de behuizing aangegeven polariteiten. 
 
Batterij herladen (alleen voor BL-5C)  
Plaats de oplaadbare batterij in het toestel.  
Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de DC5V aansluiting (15) van 
het toestel.  
en steek het USB-uiteinde in een 5V 1A USB-stroomadapter (niet 
meegeleverd).  
 
Stroomvoorziening via externe voeding(niet 
meegeleverd).  
Sluit de bij het toestel geleverde kabel aan op de 5V-aansluiting (15) en 
steek de  
USB-uiteinde in een 5V 1A USB-stroomadapter (niet meegeleverd). 
 
 
AAN/UIT/STANDBY 
1. trek de telescopische antenne (1) uit; 
2. Druk één keer op de POWER-knop (11) om het apparaat in Stand-by 

modus te zetten, druk er nogmaals op om de radiomodus te starten; 
3. Druk, terwijl u naar de radio luistert, op de POWER-knop (11) om de 

stand-by-modus te activeren, houd deze nog 3 seconden ingedrukt 
om het apparaat volledig uit te schakelen.  

Opmerking: Het is raadzaam het toestel altijd volledig uit te schakelen 

om continu batterijverbruik in de stand-by modus te voorkomen.  
 
VOLUME 
Druk op de VOL - (12) of VOL + (13) toets om het volume te verlagen of 
te verhogen.  
 



 
FM RADIO 
1. Zet het toestel aan en start de radiomodus. 
2. Druk op de MODE knop (3) om de FM radiomodus te selecteren 

("Switch to FM" verschijnt op het display). 
3. Draai aan de knop (2) om de frequentie te verhogen of te verlagen 

met 0.05MHz en voer een stapsgewijze zoekactie uit; 
4. Druk op de SCAN-knop (8) om af te stemmen op de volgende 

radiozender met het beste ontvangen signaal; Druk lang op de 

SCAN-knop (8) om af te stemmen op de vorige 

radiostation met het best ontvangen signaal. 
5. Om een radiozender op te slaan: 

- Ga naar de frequentie die u in het geheugen wilt opslaan, druk lang 

op de toets PRESET (7); het geheugennummer knippert op het 

display; 

- Draai aan de knop (2) om het nummer van het geheugen 
te kiezen waar u de radiozender wilt opslaan. 

- Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen. 
- Het toestel kan tot 10 zenders in het geheugen opslaan. 

6. Om een opgeslagen radiozender op te roepen: 
- Druk op de PRESET toets (7) en gebruik de draaiknop (2) 

om het geheugennummer te kiezen waarnaar u wilt 
luisteren;  

- Druk op de SELECT knop (19) om te bevestigen; 
7. Om het luisteren om te schakelen van STEREO naar MONO en 

omgekeerd:  
- Druk op de knop MENU (5) en selecteer AUDIO SETTING met 

de knop (2); 
- Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen; 
- Gebruik de knop (2) om STEREO 

ALLOWED of FORCED MONO te kiezen; 

- Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen. 
 
 
 
 
 



 
DAB / DAB+ RADIO  
Automatisch scannen 

1. Zet het toestel aan en start de radiomodus. 
2. Druk op de MODE-toets (3) om de DAB-radiomodus te selecteren 

(de boodschap "Switch to DAB" verschijnt op het display). 
3. Druk op de SCAN-knop (4) om het scannen van de DAB-zenders 

te starten. Tijdens het scannen toont het display de voortgangsbalk 
en het aantal opgeslagen stations;  

4. Draai aan de knop (2) om de gewenste zender te kiezen.   
 
Handmatige scan 
1. Druk op de toets MENU (5), draai aan de knop (2) en selecteer het 

item MANUAL TUNE; druk vervolgens op de toets SELECT (9); 
2. Draai aan de knop (2) om het gewenste kanaal (5A-13F) te 

selecteren en druk vervolgens op SELECT  
(9) om toegang te krijgen tot het kanaal.  

 
DAB / DAB+ Radio station opslag 
1. Stem in de DAB-modus af op de gewenste zender; 
2. Houd PRESET (7) ingedrukt totdat op het display 1-10 knippert (1-10 

is het nummer van de voorkeuzepositie); 
Als het voorkeuzenummer leeg is, wordt "Preset Empty" 
weergegeven. 
Als de positie is opgeslagen, wordt de zenderfrequentie 
weergegeven;  

3. Draai aan de knop (2) om de gewenste geheugenpositie te kiezen; 
4. Druk eenmaal op de SELECT-toets (9) om de gekozen zender te 

bevestigen en op te slaan; 
5. Om naar een voorkeuzezender te luisteren: 

• Druk eenmaal op PRESET (7); 
• Draai aan de knop (2) om de gewenste zender te kiezen; 
• Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen. 

Opmerking: Er kunnen 10 zenders worden opgeslagen in DAB / DAB+ 
en 10 zenders in FM Radio. Een opgeslagen frequentie kan uit het 
geheugen worden gewist door er een andere frequentie voor in de 
plaats op te slaan.  

 
 



DAB / DAB+ TRANSMISSIE-INFORMATIE  
In de DAB-modus toont het display een reeks gegevens met betrekking 
tot de zender waarnaar wordt geluisterd.  
1. Druk herhaaldelijk op de INFO-toets (4) om de getoonde informatie 

te wijzigen: DLS: toont informatie met betrekking tot de uitgezonden 
muziek (artiest, titel van het nummer, enz.).  
Programmatype: toont informatie met betrekking tot het type 
programma dat wordt uitgezonden. 
Zendernaam: geeft informatie weer over de servicezender.  
Zendernummer / frequentie: toont informatie over het nummer en 
de frequentie van de uitgezonden DAB / DAB + zender.  
Bit Rate: geeft informatie weer over de compressieverhouding van 
de huidige transmissie. Hoe hoger de waarde, hoe beter de 
transmissie kwaliteit.       

RADIOMENU  
1. Druk in de DAB- of radiomodus een paar seconden op de MENU-

toets (5);  
2. Draai aan de knop (2) en selecteer het gewenste item uit: 

In de DAB-modus: volledig scannen, handmatig afstemmen, DRC, 
snoeien, systeem; 
In FM-modus: Scan-instelling, Audio-instelling, Systeem; 

3. Druk op de selectieknop (9) om de instellingen van het 
geselecteerde item te openen. Volledige scan (Full search): 
hiermee kunt u de hele DAB / DAB+ band scannen en de 
gevonden zenders automatisch opslaan. 
Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele 

DAB- / DAB+-frequentie scannen. Draai aan de knop (2) om het 

kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en 

druk vervolgens op de SELECT-knop (9) om het scannen te 

starten. De gevonden stations worden automatisch in het 

geheugen opgeslagen. Druk aan het eind op de MENU-toets (3) 

om terug te keren naar het vorige DAB-menu.  
DRC: hiermee kunt u de DRC-functie in- of uitschakelen om de  
geluid bij het luisteren in een lawaaierige omgeving. U kunt het 
DRC-niveau hoger (high), lager (low) of UIT (off) instellen.  
Prune: hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare 
radiostations (slecht signaal) uit de lijst met opgeslagen stations 



verwijderen. Zet de knop (2) op JA en bevestig het wissen met de 
SELECT knop (9). Systeem: geeft toegang tot het systeem 
submenu:  
Alarm: er kunnen maximaal 2 alarmen worden ingesteld: 
- Selecteer met de knop (2) Alarm 1 of Alarm 2 en bevestig 
met de SELECT knop (9); 
- Stel de activering (Alarm ON) of de deactivering (Alarm 

OFF) in met de knop (2) en bevestig met de SELECT 

knop (9); 

- Indien geactiveerd (Alarm ON) stelt u de tijd in met de knop (2) 
en bevestigt u met de SELECT knop (9); 
- Stel de duur in (15, 30, 45, 60, 90); 
- Stel de bron in (of u het standaardgeluid wilt gebruiken, of de radio  

FM of DAB); 
- Stel de herhaling in: eenmaal, 

dagelijks, wekelijks of alleen in het 
weekend; 

- Stel de datum in; 
- Stel het volume in. 
Tijd: Stel datum / tijd in, 12/24-tijdformaat, datumnotatie, 
automatische datum- en tijdupdate.  
Achtergrondverlichting: aanpassing van de 
verlichtingstijd van het display (10 sec., 20 sec., 30 sec., 
45 sec., 60 sec., 90 sec., 120 sec., 180 sec., ON) en het 
helderheidsniveau (hoog, medium, laag).  
Taal: het is mogelijk de taal van het menu te kiezen; 
Italiaans, Engels (standaard), Deutsch, Francais zijn 
beschikbaar.  
Fabrieksreset: hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de ap-pliance 

herstellen. Aan het einde van de restore wordt een automatische scan van 

de DAB / DAB  
+ stations zullen worden uitgevoerd. Zet de knop (2) op JA en 
bevestig met de selectieknop (9). 
SW version (Softwareversie): hiermee kunt u de versie van de 
apparaatsoftware bekijken. 

      



SLAAPFUNCTIE  
Om de automatische uitschakeling in te stellen (Sleep off, 15min, 30min, 
45min, 60min en 90min) drukt u op de SLEEP knop (6) en draait u de 
knop (2) naar de gewenste waarde, bevestig dit met de SELECT knop 
(9). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het toestel automatisch uit. 
 
HOOFDTELEFOONAANSLUITINGEN 
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (14). 
2. Start de gewenste weergave en regel het volume. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Stroomvoorziening: ............................. BL-5C3.7V 
800mAlithiumbatterij  
.................................................. 3x 1,5V "AAA" batterijen (niet 
meegeleverd)  
.................................................. 5V 1A  

DAB+/FM-frequentie: ................. 174 - 240MHZ - 87.5 - 108MHz  
Afmetingen: ............................... 165 x 95 x 45 mm  
Gewicht: ....................................... 300g. 

 
WAARSCHUWING VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN DE 
OPLAADBARE BATTERIJ  
- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. 

ENGLISH  
- Wanneer het herladen is voltooid, wordt dit aangegeven met een 

bericht.  
- Verleng het opladen niet langer dan de aangegeven tijden om het 

risico van oververhitting en barsten te voorkomen. 
- Het opladen van de batterij na de aangegeven tijden of een 

langere periode van inactiviteit kan de levensduur verkorten. 
- De oplaadbare batterij is onderhevig aan slijtage en de 

capaciteit neemt geleidelijk af. 
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u hem 

gebruiken wanneer hij volledig  
opladen tot hij helemaal leeg is, en hem dan weer helemaal 

opladen voor u hem weer gebruikt. Het opladen van een batterij 

die nog niet helemaal leeg is, verkort de levensduur ervan. In dit 

geval herhaalt u de volledige laad-/ontlaadcyclus enkele malen. 
 



- Laat de batterij niet de hele nacht opgeladen. 
 
PROCEDURE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ  
1. Verwijder het deksel in de achterkast;  
2. Zoek de batterij;  
3. Verwijder het.  
Ongeacht het type lege batterij, mag deze niet bij het huisvuil, in het 

vuur of in het water worden gegooid. Elk type lege batterij moet 

worden gerecycled of weggegooid 
 
in de daarvoor bestemde verzamelcentra. 
 
Voorzorgsmaatregelen voor het correct verwijderen van het 
product.  
Het op de apparatuur afgebeelde symbool geeft aan dat afval 
"gescheiden" moet worden ingezameld en dat het product dus niet 
samen met stedelijk afval mag worden weggegooid. 
De gebruiker moet het product naar speciale "centra voor 
gescheiden afvalinzameling" brengen die door de plaatselijke 
overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de 
detailhandelaar inleveren tegen de aankoop van een nieuw 
product. 
Gescheiden inzameling van afval en de daaropvolgende 
behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van 
apparatuur met gerecycleerde materialen en beperken de negatieve 
effecten op het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt 
door een onjuiste behandeling van afval.  
Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van 
administratieve sancties. 


