RC 80D2 DAB
Gebruikershandleiding
RADIO-ALARM MET DAB/ DAB+/ FM-SYSTEEM
Gebruikershandleiding

Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: www.trevi.it

RC 80D2 DAB

OPDRACHTOMSCHRIJVING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Dit apparaat is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument, dus gebruik het niet in de
volgende gevallen:
• Bij magnetische velden.
• Dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
• Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
• Op erg stoffige plaatsen.
• Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
• Breng uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens de opstelling en de
volumeregeling, en beperk vooral het volume tot een minimum tijdens de inschakelfase.
• 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, haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI
servicecentrum.
• Controleer altijd of de stroom- en verbindingskabels correct zijn geïnstalleerd voordat
u het toestel oplaadt.
• Er mag geen bron van open vuur, zoals brandende kaarsen, op de ap parecchio worden
geplaatst.
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er
mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden
geplaatst.
• Voordat u het apparaat inschakelt, moet u altijd controleren of het netsnoer en de
aansluitkabel correct zijn geïnstalleerd.
• De stroomadapter moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het
toestel en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Als u overmatige hitte op het apparaat of de stroomadapter opmerkt, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
• Trek niet aan het netsnoer
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VERZORGING EN ONDERHOUD
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Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het schoonmaken. Vermijd
oplosmiddelen of schurende stoffen.

BELANGRIJK
Dit apparaat is ontworpen voor niet-professioneel huishoudelijk gebruik. De goede constructie
van dit toestel garandeert een perfecte werking gedurende lange tijd. Mochten er zich toch
problemen voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service
Center.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten
andere kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.

BESCHRIJVING COMMANDO'S
1. POWER-knop: Inschakelen/
Stand-by
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toets PRESET
OMHOOG knop
OMLAAG toets
MENU-knop
MODE toets
VOL + toets

8. VOL toets 9. ALARM toets
SNOOZE/SLEEP
10. toets
11. SELECT knop
12. Lcd-scherm
13. Stopcontact
14. Spreker
15. Batterijvak

VOEDING
ADAPTER
Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact en de adapterstekker op het stopcontact
(13) op de achterkant van het toestel.

BATTERIJEN
Plaats 4 AA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak aan de onderzijde van het toestel en
let daarbij op de aangegeven polariteit (positieve batterij op het ponscontact, negatieve batterij
op het veercontact).
Opmerking: Verwijder de wisselstroomadapter uit het stopcontact wanneer u de batterijen
plaatst.
Als het toestel op batterijen werkt en in stand-by staat, wordt het display uitgeschakeld om de
batterij te sparen. Om het display weer aan te zetten en de huidige tijd te zien, drukt u op de
SNOOZE/SLEEP(10) toets. De wekkerfunctie is altijd actief, zelfs wanneer het display uit is.
Indien geprogrammeerd, zal de wekker functioneren door het activeren van het ingestelde
alarm, zoals beschreven in de betreffende paragraaf.
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Rechtsboven op het display staat een icoon dat het batterijniveau aangeeft, vervang de
batterijen als het niveau laag is (één streepje).
Als de batterijen bijna leeg zijn, kunnen er storingen optreden, zoals veranderingen in de
helderheid van het display of algemene storingen van het apparaat; vervang in deze gevallen
de lege batterijen.
Als het toestel bevriest of storingen vertoont, kunt u het resetten door de adapter los te
koppelen en de batterijen gedurende ongeveer 5 minuten te verwijderen.

MENU TOETS
Wanneer het toestel in standby-modus is, houdt u de MENU(5)-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt en laat u de toets vervolgens los. Druk herhaaldelijk op de UP(3)/DOWN(4) toets om
het volgende te selecteren:
1) Stel tijd/datum in, om de huidige tijd/datum aan te passen)
2) Achtergrondverlichting (om de activeringstijd van de achtergrondverlichting in te stellen)
3) Language (Taal, om de taal van het menu in te stellen, standaard Engels)
4) Fabrieksreset, om het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen

5) SW-versie, toont de geïnstalleerde softwareversie.
Druk op de SELECT(11) toets om uw keuze te bevestigen.

DATUM EN TIJD INSTELLEN
1. Houd de MENU(2)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en laat de toets dan los. Druk
herhaaldelijk op de UP(3)/DOWN(4) toets totdat "Set time/date" wordt weergegeven. Druk
eenmaal op de SELECT(11) toets om de tijd/datum instelmodus te openen.
2. Druk op de UP(3)/DOWN(4) toets om Set time, Set data of Auto update mode te
selecteren en druk op SELECT(11) om de selectie te maken.
3. Druk onder elke selectie op de UP(3)/DOWN(4) toets en de SELECT(11) toets om de
selectie te maken. Houd de Menu-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt (of wacht ongeveer
5 seconden zonder op een toets te drukken) om de instelling van
DATUM EN TIJD.

DE WEKKER INSTELLEN
1. Druk op de ALARM(9) toets om de Alarm 1 of Alarm 2 instelling te kiezen.
2. Druk op de UP(3)/DOWN(4) toets om het gekozen alarm AAN of UIT te zetten en
bevestig met SELECT(11).
3. U kunt de wektijd aanpassen, selecteren:
- EENVOUDIG, DAGELIJKS, WEEKDAGS of WEEKEND
- Zoemer / FM / DAB als alarmgeluidsbron
- Alarmduur (15, 30, 45 of 60 minuten).
5. Wanneer het ingestelde alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE(10) toets om het geluid 9
minuten uit te stellen of drukt u op de POWER(1) toets om het alarm permanent uit te
zetten.
6. Het is mogelijk om de twee alarmen tegelijkertijd in te stellen door de bovenstaande
stappen te herhalen.
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RADIOBEDIENING (FM / DAB)
Wanneer u het toestel voor de eerste keer aanzet en inschakelt, begint een automatische scan
van DAB-zenders. Een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan en het aantal gevonden
stations wordt weergegeven.
1. Druk eenmaal op de POWER(1) aan/uit-knop om het toestel aan te zetten in radiomodus.
2. Druk op de MODE(6) toets om de FM of DAB modus te kiezen.
3. In de DAB-modus selecteert u een zender door op de toets UP(3)/DOWN(4) te drukken en
bevestigt u met SELECT(11).
4. Druk in FM-modus op de knoppen OMHOOG(3)/OMLAAG(4) om handmatig naar zenders
te zoeken, houd deze knop ingedrukt om te zoeken naar het eerste sterke signaal dat
wordt ontvangen.
5. Regel het volume door op de VOL-(8) en VOL+(7) toetsen te drukken.
6. Druk op de MENU-toets(5) om informatie over de afgestemde radiozender weer te geven.

7. Om de radio uit te zetten, drukt u op de POWER(1) knop.
Terwijl u naar de FM-radio luistert, kunt u door de toets MENU (5) ingedrukt
te houden toegang krijgen tot de volgende configuratie-items:
- Scan-instelling: Door te bevestigen met SELECT(11) kunt u zoeken naar
radiozenders met een sterk signaal waarbij tot 20 zenders automatisch
worden opgeslagen.
- Audio-instelling: Dit menu-item heeft geen effect op het luisteren.
Terwijl u naar de DAB-radio luistert, kunt u door de MENU-toets (5) ingedrukt
te houden toegang krijgen tot de volgende configuratie-items:
- Volledige scan: beschikbare radiozenders opnieuw scannen.
- Handmatig afstemmen: om handmatig naar DAB-radiozenders te zoeken
- DRC: Hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te
verbeteren wanneer u in een lawaaiige omgeving luistert. U kunt het DRCniveau instellen op Hoog, Laag of Uit.
- Prune: maakt het mogelijk om uit de lijst van opgeslagen zenders alle
gevonden maar niet beschikbare radio's (slecht signaal) te verwijderen.

RADIO STATION OPSLAG
U kunt maximaal 10 zenders voor DAB en 20 zenders voor FM opslaan:
1. Stem af op een gewenste zender zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
2. Houd de toets PRESET(2) ongeveer 2 seconden ingedrukt, waarna het
nummer van de geheugenplaats (P**) begint te knipperen.

3. Druk één of meerdere malen op de UP(3)/DOWN(4) toets om de gewenste
locatie te selecteren.
4. Bevestig met SELECT(11).
Om een eerder opgeslagen zender op te roepen, drukt u één of meerdere
keren op de toets PRESET(2).
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SNOOZE-FUNCTIE
Met deze functie kunt u het alarm gedurende 9 minuten tot zwijgen brengen;
om dit te activeren drukt u op de SNOOZE(10) toets wanneer het alarm afgaat.
Het alarm wordt na 9 minuten opnieuw geactiveerd, tijdens het wachten
knippert het alarmicoon op het display.

SLAAPFUNCTIE
È U kunt de SLEEP-functie gebruiken om de radio na een vooraf
ingestelde tijd automatisch uit te schakelen.
1. Met de radio aan, druk herhaaldelijk op de SLEEP(10) toets om de automatische
uitschakeltijd te selecteren (15-30-45-60-90 minuten, Sleep Off om de functie te
deactiveren). Wanneer de functie actief is, verschijnt SLEEP op het display.

ANTENNA
Voor de beste ontvangst verlengt u de antennekabel aan de achterkant van het toestel.

TECHNISCHE KENMERKEN
Hoofdvoeding:
Batterijen:
AC/DC-adapter:
Frequentiebereik:

DC5V, 1200mA
DC6V, 4x1,5V type "AA".(batterij niet inbegrepen)
ingang 100-240V ~, 50/60Hz
Uitgang 5V DC, 1,2A, 6,0W.
FM 87,5-108 MHz
DAB 174 - 240 MHz

INFORMATIE AAN GEBRUIKERS overeenkomstig Wetsdecreet nr.
49 van 14 maart 2014 "Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)".
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur geeft aan dat het product aan het einde
van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. Daarom moet de
gebruiker de apparatuur aan het einde van de nuttige levensduur in ongeschonden staat met de
essentiële onderdelen inleveren bij de daartoe bestemde centra voor gescheiden inzameling van
elektronisch en elektrotechnisch afval, dan wel inleveren bij de detailhandelaar bij aankoop van nieuwe
apparatuur van een gelijkwaardig type, één op één, of één op nul voor apparatuur met een lange zijde van
minder dan 25 cm. Een adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende inbedrijfstelling van de
apparatuur met het oog op recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering helpt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de
materialen waaruit de apparatuur is samengesteld. Indien de gebruiker het product op onrechtmatige wijze
verwijdert, worden administratieve sancties opgelegd overeenkomstig wetgevingsdecreet nr. 49 van 14
maart 2014.
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VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
De fabrikant TREVI verklaart dat de apparatuur van het type RC 80D2 DAB in
overeenstemming is met

Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
Internetadres:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRC80D2DAB.pdf

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart TREVI Spa dat de apparatuur van het type RC 80D2 DAB in
overeenstemming is met

Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres

adres:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRC80D2DAB.pdf
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