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* Voor geïntegreerde informatie en 

wijzigingen aan dit product zie: www.trevi.it 
* Voor aanvullende informatie en updates 

van dit product zie: www.trevi.it  
 
 
 

Als u uw taal niet kunt vinden in de gebruiksaanwijzing, ga dan naar onze website 
www.trevi.it om deze te vinden  



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.       STAND-BY indicator 
2.       STAND-BY toets 6. TUNE OMHOOG toets 
3. MODE toets 7. VOLUME / ENTER toets / 
4. INFO / MENU / BACK   
  8. Hoofdtelefoonaansluiting 
5. Toets TUNE DOWN 9. Stopcontact 

 
 
Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de stekker op het stopcontact (9). 
Het toestel kan ook op batterijen werken; open het batterijvakje aan de achterkant en plaats vier batterijen van het type 1,5 
V "AA", met inachtneming van de polariteitsaanduidingen op de behuizing. Sluit het batterijvak.  

Let op:  
- Verwijder de batterijen als u ze lange tijd niet gebruikt.  
- Het laadniveau van de batterijen wordt aangegeven door een icoon op het display, als de batterijen bijna leeg zijn verschijnt het 

bericht "Batterij bijna leeg" op het display, vervang ze onmiddellijk. 

- De batterijvoeding wordt aanbevolen voor incidenteel gebruik bij afwezigheid van netspanning. Gebruik, indien mogelijk, 

altijd de meegeleverde stroomadapter.  
 
IN-/UITSCHAKELEN - STAND-BY 
  
1. Verleng de telescopische antenne.  
2. Druk op de STANDBY toets (2) om het toestel in te schakelen.  
3. Het apparaat gaat naar het DAB ontvangstsysteem.  

Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, zal het automatisch de DAB / DAB + zenders scannen 
en ze in alfabetische volgorde opslaan. 

4. Druk op de STANDBY toets (2) om het toestel in Stand-by modus te zetten. Het display toont de huidige tijd (alleen 
indien gevoed met een externe stroomadapter).  

5. Druk lang op de STAND-BY toets (2) om het toestel volledig uit te schakelen. 
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FM / DAB SELECTIE EN VOLUMEREGELING  
1. Druk op de MODE-toets (3) om over te schakelen tussen het DAB / DAB + ontvangstsysteem en het FM-

ontvangstsysteem.  
2. Draai aan de VOLUME knop (7) om het volume te verlagen of te verhogen.  
INSTELLINGEN MENU  
1. Houd de MENU toets (4) een paar seconden ingedrukt, het instellingenmenu verschijnt op het display.  
2. Druk op de toetsen TUNE DOWN (5) of TUNE UP (6) en selecteer het gewenste item. 
3. Druk op de ENTER toets / -knop (7) om de instellingen van de  

geselecteerd item.  
De volgende items zijn beschikbaar in het instellingenmenu (sommige worden weergegeven afhankelijk van of de 
DAB- of FM-modus is geselecteerd):  
Zenderlijst (DAB): de volledige lijst van opgeslagen DAB-radiozenders wordt getoond. Kies de gewenste zender met 

de toetsen (5) en (6) en bevestig met ENTER (7).  
Scaninstelling (FM): hiermee kunt u zoeken op FM-zenders met een sterk signaal of op alle gevonden zenders. 
Volledige scan (DAB): door dit item te selecteren worden ontvangen radiozenders automatisch gescand en 

opgeslagen. 
Handmatig afstemmen (DAB): kies de gewenste frequentie / het gewenste kanaal en bevestig met ENTER (7). Een 

balk toont de sterkte van het ontvangen signaal.  
Audio-instelling (FM): hiermee kunt u kiezen tussen luisteren in Stereo of Mono 
Prune (DAB): maakt het mogelijk uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden maar niet beschikbare radio's (slecht signaal) te 

verwijderen.  
DRC (DAB): hiermee kunt u de DRC-functie in- of uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een lawaaierige 

omgeving luistert. U kunt het DRC-niveau hoger (high), lager (low) of uit (off) zetten.  
Preset recall: hiermee kunt u een radiozender oproepen die in een van de 20 beschikbare geheugens is opgeslagen. 
Preset opslaan: hiermee kunt u een radiozender opslaan in een van de 20 beschikbare geheugens. 
Systeeminstelling: dit item geeft toegang tot verdere instellingen. Slaapstand: maakt het mogelijk een automatische 

uitschakeltimer in te stellen waarna het toestel automatisch in stand-by gaat. Het is mogelijk te kiezen tussen 90, 
60, 45, 30, 15 minuten. Als de functie geactiveerd is, verschijnt er een icoon in de vorm van een maan met de 
resterende tijd voor het uitschakelen op het display. In de Uit-stand is de functie gedeactiveerd. Alarm: hiermee 
kunt u twee alarmen activeren en instellen. Kies ALARM 1 of 2 en bevestigend komt u in een submenu waarin u 
kunt instellen:  

Alarm: Aan / Uit om het alarm te activeren / deactiveren. Frequentie: Dagelijks (elke dag), Eenmalig 
(eenmalig), Weekends (op zaterdag en zondag), Weekdagen (van maandag tot vrijdag).  
Wektijd: stel de activeringstijd van het alarm in. Bron: stel het type ringtone in tussen Zoemer 
(progressieve ringtone), Digitale radio (DAB), FM (FM-radio).  
Preset: stelt in welke radiozender moet worden afgespeeld wanneer het alarm wordt geactiveerd (laatst 
beluisterd = de laatst afgestemde radio of een van de radio's die in de beschikbare geheugens zijn 
opgeslagen).  
Duur: duur in minuten van de wekker. 
volume: afspeelvolume van de wekker.  

Tijd / Datum: hiermee kunt u de huidige tijd / datum instellen.  
Set Time / Date: stel de huidige tijd en datum in. Auto Update: selecteer van welke bron u automatisch de tijd en 
datum instelt, indien beschikbaar. Set 12/24 Hour: stel het 12 / 24H tijdformaat in Set Date Format: stel het 
datumformaat in.  
Klokstijl: selecteer het type klok dat op het display moet worden getoond wanneer de radio in standby-modus is.  

Achtergrondverlichting: hiermee kunt u de tijd en het helderheidsniveau van het display instellen: 
Timeout: stel de tijd in waarna de  
display verlaagt de helderheid zonder comman ds. 
On Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het toestel commando's ontvangt. Dim 
Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het toestel inactief is.  

Inactieve stand-by: stel een tijd in waarna de radio automatisch wordt uitgeschakeld. 
Taal: hiermee kunt u de systeemtaal selecteren. Fabrieksreset: hiermee kunt u alle instellingen terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen. Selecteer Ja voor herstellen.  
Softwareversie: versie van de geïnstalleerde software.                 



DAB / DAB + RADIO  
1. Selecteer de DAB (digitale radio) modus.  
2. Druk op de toetsen TUNE DOWN (5) en TUNE UP (6) om de lijst van ontvangen radiozenders te di-splayen en te 

doorlopen. Druk op de ENTER toets / knop (7) om de gewenste zender te selecteren. 
3. Door op de toets / knop (7) te drukken is het mogelijk de informatie, indien beschikbaar, op het display te wijzigen 

(normale weergave met alle informatie, cover van de zanger met informatie over het beluisterde liedje, weergave 
van alleen de cover).  

4. Door lang op de toets / knop (7) te drukken is het mogelijk toegang te krijgen tot het menu voor het opslaan van 
het afgespeelde radiostation in één van de 20 beschikbare geheugens.  

DAB / DAB + INFORMATIEOVERDRACHT  
In de DAB-modus toont het display een reeks gegevens over de zender en het nummer dat wordt afgespeeld.  
1. Druk herhaaldelijk op de INFO-toets (4) om de weergegeven informatie te wijzigen. 

Opmerking: niet alle DAB-zenders verstrekken de informatie displa-  
door het apparaat.  

Indien beschikbaar, is de volgende informatie beschikbaar:  
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.  
Signaalfoutenindex: geeft informatie over het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee het wordt ontvangen.  
Bit Rate: geeft informatie weer met betrekking tot de compressie verhouding van de huidige transmissie.  
Stroombron: netvoeding of batterijen  
Datum: geeft informatie weer met betrekking tot de datum.  
FM RADIO  
1. Kies de FM-functie.  
2. Druk op de TUNE DOWN (5) en TUNE UP (6) toetsen om handmatig naar een radiozender te zoeken. Door de 

TUNE-toetsen eenmaal in te drukken wordt een verschuiving van 0,05 MHz gemaakt, door ze lang in te drukken 
wordt een zoekactie uitgevoerd tot het eerste sterke signaal wordt gevonden.  

3. Door op de toets / knop (7) te drukken is het mogelijk toegang te krijgen tot de lijst van opgeslagen FM-
radiozenders. Selecteer de gewenste radiozender om ernaar te luisteren. 

4. Door lang op de toets / knop (7) te drukken is het mogelijk toegang te krijgen tot het menu voor het opslaan van 
het huidige radiostation in één van de 20 beschikbare geheugens. 

5. Door herhaaldelijk op de INFO-toets (4) te drukken, krijgt u allerlei informatie over de afgestemde radio (indien 

beschikbaar).  
OPSLAG / SELECTIE RADIOZENDERS  
Om DAB/FM-radiozenders op te slaan, raadpleegt u het gedeelte "Instellingenmenu" onder "Preset Opslaan" en 
"Preset Oproepen".  
ALARM  
Er zijn 2 alarmen beschikbaar.  
Om ze in te stellen en te activeren, zie het hoofdstuk "Instellingenmenu" onder "Systeem Instellingen" en "Alarm". 
Om het alarm uit te zetten drukt u op de STANDBY toets (2).  

Opmerking: het alarm wordt gedeactiveerd als het toestel volledig wordt uitgeschakeld (display uit).  
HEADPHONE  
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (8).  
2. Zet de radio aan en stel het volume in.  
TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Stroomvoorziening: 5V 1A met meegeleverde voeding  

100-240V 50
/ 60Hz - 4 x "AA" 1.5V 
batterijen 

DAB frequentiebereik: ................... 174,928 - 239,200 MHz 
FM-frequentiebereik: ......................87.5-108MHz 
Afmetingen: ......................................165x105x50mm 
Gewicht:..............................
..................  350 gr.  

 
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, dient u de luisterduur bij 
hoog volume te beperken  


