RC 80D4 DAB
Gebruikersgids
Nederlands
KLOKRADIOALARM MET DAB/ DAB + / FM-SYSTEEM
Gebruikershandleiding
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Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Gebruik geen voeding met een hogere spanning dan5V , schade aan de speler 5V
veroorzaken.
• Luisteren op hoog volume voor langere tijd, kan uw gehoor beschadigen.
• Vermijd het gebruik ervan in de volgende gevallen:
- In de buurt van sterke warmtebronnen, zoals cv-installaties of kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op zeer stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
- Plaats het apparaat zo dat er altijd voldoende ruimte is voor vrije
luchtcirculatie (minimaal 5 cm).
• Blokkeer de luchtinlaten niet.
• Als er vloeistof in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact en breng het naar het dichtstbijzijnde door TREVI
geautoriseerde servicecentrum.
• Controleer voor het inschakelen van het apparaat altijd of de voedingskabel
en de aansluitkabel correct zijn geïnstalleerd.
• Hierop mogen geen naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, worden
geplaatst.
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er
mogen geen
object dat gevuld is met water, zoals vazen, moet op het apparaat worden
geplaatst.
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Verzorging en onderhoud
Voor het reinigen wordt aangeraden een zachte, licht vochtige doek te gebruiken.
Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

Belangrijk
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De constructie van dit apparaat garandeert een lange, foutloze werking. Als
er zich echter een probleem voordoet, dient u contact op te nemen met het
dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. TREVI voert een beleid van
voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen de producten andere
kenmerken vertonen dan de beschreven kenmerken.

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, moet de
luistertijd op hoog volume worden beperkt.

Opdracht
/ Stand-by knop
MENU-knop
PRESET-knop
SELECTEREN < knop
SELECTEREN > knop
Antenne (verlengen en
herpositioneren voor een betere
ontvangst)
7. SNOOZE/ENTER/SCAN-knop
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. MODE-knop
9. VOL - knop
10. VOL + knop
11. Toon
12. DC-IN-aansluiting (sluit de juiste
AC-adapter aan)
13. Koptelefoonaansluiting

Installatie
Steek de stekker van de meegeleverde voedingsadapter in het stopcontact (12) en
sluit de voeding aan op een 110-230V ~ 50/60Hz stopcontact.

WERKING
Stroom aan/stand-by:
1. Druk op
/ Standby (1) om het toestel in te schakelen;
2. Druk nogmaals op deze toets om het toestel in de stand-by-modus te
zetten (het display geeft de tijd en datum weer).

Volumeaanpassing
Gebruik de toetsen VOL - (9) en VOL + (10) om het volume te verhogen of te verlagen.

Tijdinstelling
De tijd wordt automatisch ingesteld door het apparaat in de DAB-modus in te schakelen.

Instelling van het alarm
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Volg de volgende stappen om alarm 1 of 2 in te stellen:
1. In de klokmodus (Stand-by), druk op de MODE-knop (8) om het alarm in te schakelen.
instellingen en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7);
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de tijd in te stellen en te bevestigen.
met SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
3. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) knop opnieuw om de minuten in te stellen en
Bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets;
4. Gebruik de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de duur te selecteren en te
bevestigen.
met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets;
5. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om het type ringtone (FM) te
selecteren,
DAB of BUZZER) en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de frequentie te selecteren (één
keer),
dagelijks, wekelijks, alleen in het weekend) en bevestig met
SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
7. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om de datum in te stellen en te
bevestigen.
met SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
8. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het volumeniveau in te stellen en
bevestigen met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets.
9. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de
alarm en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets.
Zodra het alarm is geactiveerd, verschijnt het belsymbool op het display met de
nummer 1 voor het eerste alarm en nummer 2 voor het tweede alarm.

Zet het alarm uit
Om het alarm volledig te stoppen (beltoon of radio) drukt u op de knop

/ Stand-by 1).

Om het alarm af te laten gaan, drukt u op de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7); de
onderbreking duurt 9 minuten, waarna het alarm weer afgaat.

DAB/DAB+ Radio
Automatische opslag
1.
2.
3.
4.

Pas de antenneverlenging en de hoek aan om de beste ontvangst te krijgen;
Druk op
/ Standby (1) om het toestel in te schakelen;
Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) en selecteer de DAB-modus;
Houd de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) enkele seconden ingedrukt om het
scannen en automatisch opslaan van DAB-stations te starten. Tijdens het
scannen toont het display de voortgangsbalk en het aantal opgeslagen
zenders;
5. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om de gewenste zender te selecteren;
Druk op de SNOOZE/ENTER/SCAN-toets (7) om te bevestigen.
Let op:
- Het kan nodig zijn om een paar seconden te wachten tot het apparaat op het
nieuwe kanaal is afgestemd.
- In DAB-modus worden de datum en tijd van het toestel gesynchroniseerd
met die van het beluisterde station.

Handmatig scannen
1. Druk enkele seconden op de MENU-knop (2);
2. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) en selecteer het item MANUAL
TUNE en druk vervolgens op de toets SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te
bevestigen;
3. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het gewenste kanaal (5A- 13F)
te selecteren, druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om het kanaal te
openen.
Opmerking: Er kunnen maximaal 20 stations worden opgeslagen. Een
opgeslagen frequentie kan uit het geheugen worden gewist door een andere
frequentie op te slaan.

DAB/DAB+ informatie
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Druk in de DAB-functie op de MENU-knop (2) om te bekijken:
Bovenste regel:
Het kanaal en de frequentie van het huidige station worden op de bovenste lijn
weergegeven.
Het komt er op neer:
a. Scrollende tekst die door de meeste DAB-stations wordt uitgezonden
b. DAB samen
c. Soort inhoud die wordt uitgezonden. Bv. Sport, Popmuziek.
d. Naam van het DAB-station
e. DAB-frequentie
f. Signaalfout
g. 80kbps/DAB
Nota: niet alle DAB-stations geven informatie die door het apparaat kan worden
bekeken.

DAB/DAB+ Menu
1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om te kiezen;
3. Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

Français

A) Volledig scannen - Automatisch scannen van DAB-stations
B) Handmatig afstemmen - handmatig afstemmen
C) DRC - uit, laag, hoog
D) Pruim - ja, nee
E) Bloeddruk - Aan, uit.
F) Systeem 1. Slaap - uit, 15, 30, 45, 60, 90 (minuten)
2. Alarm - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.
3. Tijd:
- Stel Tijd / Datum in
- Automatische update - Automatische update van datum en
tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update
van DAB" te houden om continue tijdsverschuivingen te
voorkomen.
- Stel 12/ 24 uur in - Stel AM/PM of 24 uur in.
- Datumformaat ingesteld - DD MM JJJJ, MM DD JJJJ, MM DD JJJJJJJ
4. Achtergrondverlichting
- Time-out - Aan, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,
- Op niveau - hoog, gemiddeld, laag
- Dimniveau - gemiddeld, laag, hoog
5. Taal - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.
6. fabrieksreset - Nee of Ja
7. SW-versie

FM-radio
1. Strek de antenne uit en verplaats hem voor een betere ontvangst;
/ Standby (1) om het toestel in te schakelen;
2. Druk op
3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) en selecteer de FM-functie.

Automatische opslag:
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4. Houd SNOOZE/ENTER/SCAN (7) 2 seconden lang ingedrukt om het scannen
en automatisch opslaan van de zenders te starten;
5. Druk op de knop PRESET (3);
6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om een opgeslagen radiozender
te selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
Opmerking: De automatische scangevoeligheid is instelbaar in het menu.

Handmatig zoeken en opslaan:
1. Houd de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) enkele seconden ingedrukt om af te
stemmen op de volgende of vorige radiozender;
2. Om een radiozender op te slaan:
- Ga naar de frequentie die moet worden opgeslagen, druk enkele
seconden op de PRESET-knop (3);
- Om de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) te gebruiken om de PRESET STORE te
selecteren

nummer;
- Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

FM-uitzendingsinformatie
Druk op de MENU-knop (2) om te bekijken:
Bovenste regel:
Naam van het station, type ontvangst
Het komt er op neer:
a. Informatie (verstrekt door het radiostation)
b. Frequentie
c. Stereo/mono
d. Tijd
e. Datum

FM-menu
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1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om te kiezen;
3. Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
A) Scannen
1. Alle stations
2. Sterke Stations
B) Audio-instelling
1. Stereo Toegestaan
2. Gedwongen Mono
C) Systeem
1. Slaap - Kies tussen UIT, 15, 30, 45, 60, 90 minuten
2. Alarm - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.
3. Tijd:
- Stel Tijd / datum in
- Automatische update - Automatische update van datum en
tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update
van DAB" te houden om continue tijdsverschuivingen te
voorkomen.
- Stel 12/ 24 uur in - Stel AM/PM of 24 uur in.
- Datumformaat ingesteld - DD MM JJJJ, MM DD JJJJ, MM DD JJJJJJJ
4. Achtergrondverlichting
- Time-out - Kies tussen AAN, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec.
- Op niveau - hoog, gemiddeld, laag
- Dimniveau - hoog, gemiddeld, laag
5. Taal - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.
6. Fabrieksreset - Nee of Ja
7. SW-versie

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
Vermogen: ......................................................5V1000mA
Vermogen Audio: ........................ 1W
FM-band reception: ................... .87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ ontvangstband: ............174.928 - 239.200
MHz Dimensions: ......................... 127x 151x 58mm
Weight:....................................... 273 gr.

Voorzorgsmaatregelen voor een correcte verwijdering van het
product.
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Het symbool op de apparatuur geeft aan dat het afval in "gescheiden inzameling"
moet worden afgevoerd en dat het product dus niet samen met het stedelijk afval
mag worden weggegooid.
De gebruiker moet het product meenemen naar speciale "gescheiden
afvalverzamelcentra" die door de lokale overheid ter beschikking worden
gesteld, of het bij de detailhandelaar afleveren tegen de aankoop van een nieuw
product.
Het gescheiden inzamelen van afval en de daaropvolgende verwerking, recycling
en verwijdering bevordert de productie van apparatuur met gerecycleerde
materialen en beperkt de negatieve effecten op het milieu en op de gezondheid
die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.
Illegale verwijdering van het product leidt tot het opleggen van administratieve
sancties.

Gebruiksaantekeningen
Gebruik geen voedingen met een hogere spanning dan 5V
. Dit zal de
speler schade toebrengen.
• Luister niet herhaaldelijk op een te hoog volume. Dit kan je gehoor
beschadigen.
• Vermijd het plaatsen van de speler:
- In de buurt van magnetische velden.
- In de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op zeer stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die blootgesteld zijn aan sterke trillingen.
• Plaats het apparaat zo dat er altijd voldoende ruimte is aan de zijkanten om
vrije luchtcirculatie mogelijk te maken (minimaal 5 cm).
• Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact en breng deze naar het dichtstbijzijnde TREVIservicecentrum.
• Controleer voor het opladen van het apparaat altijd of de voedings- en
aansluitkabels correct zijn geïnstalleerd.
• Er mogen geen bronnen met naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, op
het apparaat 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.
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Behandeling en onderhoud
Gebruik voor de reiniging een zachte, licht vochtige doek, vermijd het gebruik van
oplosmiddelen of schurende stoffen.

Belangrijk
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De juiste constructie van dit apparaat garandeert een langdurige en probleemloze
werking, maar mocht er zich toch een probleem voordoen, neem dan contact op
met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Om deze
reden kunnen haar producten andere kenmerken hebben dan die welke zijn
beschreven.

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, moet u de
luistertijd bij hoog volume beperken.

Beschrijving van de
bestelling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Knop : aanzetten/stand-by
MENU-knop
PRESET-knop
SELECT knop <
SELECT knop >
Antenne (uitbreiding voor
een betere ontvangst)

7. SNOOZE/ENTER/SCAN-knop
8. MODE-knop
9. FLY-knop 10. VOL + knop
11. Toon
12. DC-IN-contactdoos
13. Koptelefoonaansluiting

Installatie
Steek de stekker van de meegeleverde AC-adapter in het stopcontact (12), en
Sluit hem aan op een 110-230V ~ 50/60Hz stopcontact.

Werking
Loop/Standby:
1. Druk op de Power/Standby knop (1) om het toestel in te schakelen;
2. Druk nogmaals op om het toestel in de stand-by-modus te zetten (het scherm
toont
tijd en datum).

Aanpassen van het volume
Gebruik de toetsen VOL - (9) en VOL + (10) om het volume te verhogen of te verlagen.

Tijdinstelling
De tijd wordt automatisch ingesteld wanneer het toestel in de DAB-modus wordt
ingeschakeld.

Het instellen van het alarm
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Volg deze stappen om Alarm 1 of 2 in te stellen:
1. In de Klok (Stand-by) modus, druk op de MODE knop (8) om de
Stel de alarminstellingen in en bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de tijd in te stellen en druk
vervolgens op de knop SELECT > (5).
Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
3. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) knop opnieuw om de
minuten en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7);
4. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) toetsen om de tijd te selecteren en
Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
5. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het b e l t y p e te selecteren (
FM, DAB of BUZZZER) en bevestig met de knop SNOOZE/ ENTER/SCAN (7);
6. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om de frequentie te selecteren
(eenmaal, dagelijks, wekelijks, alleen in het weekend) en bevestig met de
SNOOZE/ENTER/SCAN-knop (7);

Frans

7. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) en bevestig met de toets
SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7) om de startdatum in te stellen;
8. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om het volume te regelen en druk vervolgens
op de SELECT-toets.
Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
9. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het toestel in of uit te schakelen.
het alarm en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7).
Zodra het alarm is geactiveerd, verschijnt het belsymbool op het display met het
nummer 1 voor het eerste alarm en nummer 2 voor het tweede alarm.

Uitschakelen van het alarm
Om het alarm volledig te stoppen (zoemer of radio), drukt u op de
aan/uitknop (1).
Om het alarm te stoppen, drukt u op de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7); de
onderbreking duurt 9 minuten, waarna het alarm weer wordt ingeschakeld.

DAB/DAB+ radio
Automatische opslag
1. Stel de antenneverlenging en -hoek in om de best mogelijke ontvangst te
verkrijgen;
2. Druk op de Power/Standby knop (1) om het toestel in te schakelen;
3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) om de DAB-modus te selecteren;
4. Houd de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) enkele seconden ingedrukt om het
automatisch scannen en opslaan van DAB-zenders te starten. Tijdens het
scannen toont het display de voortgangsbalk en het aantal opgeslagen
stations;
5. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de gewenste zender te
selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
Let op:
- Het kan een paar seconden duren voordat het apparaat op het nieuwe
kanaal is afgestemd.
- In de DAB-modus worden de datum en de tijd van het toestel
gesynchroniseerd met die van het beluisterde station.
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Handmatige scan
1. Druk enkele seconden op de MENU-knop (2);
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) en selecteer de optie
HANDMATIGE TUNE en druk vervolgens op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN
(7) om te bevestigen;
3. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het gewenste kanaal (5A13F) te selecteren en druk vervolgens op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7)
om het kanaal te openen.
Opmerking: U kunt maximaal 20 stations registreren. Een opgeslagen frequentie
kan

uit het geheugen worden gewist door een andere frequentie op te slaan.

DAB/DAB+ informatie
In de DAB-functie drukt u op de MENU-toets (2) om deze weer te geven:
Bovenste regel:
Het kanaal en de frequentie van de huidige zender verschijnen op de bovenste lijn.
Het komt er op neer:
a. Scrollende tekst die door de meeste DAB-stations wordt uitgezonden
b. DAB-set
c. Soort inhoudelijke uitzending. Bijvoorbeeld. Sport, popmuziek
d. Naam DAB-station
e. DAB-frequentie
f. Signaalfout
g. 80kbps/DAB
Opmerking: Niet alle DAB-stations geven informatie die door het apparaat kan
worden bekeken.

DAB/DAB+ menu
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1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om te selecteren;
3. Druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
A) Volledig scannen - Automatisch scannen van DAB-stations
B) Handmatig afstemmen
C) DRC - huidskleur, laag, hoog
D) Pruim - Ja, nee
E) Bloeddruk - Aan, uit.
F) Systeem 1. Slaap - uit, 15, 30, 45, 60, 90 (minuten)
2. Alarm - Om alarm 1 en 2 in te stellen
3. Tijd
- Stel Tijd / Datum in
- Automatisch updaten - Automatisch updaten van de datum
en tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update
van DAB" te houden om continue tijdsverschillen te
voorkomen.
- Stel 12/ 24 uur in
- Datum formaat ingesteld
4. Achtergrondverlichting
- Time-out - op, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,
- Op niveau - hoog, gemiddeld, laag
- Dimniveau - gemiddeld, laag, hoog
5. Taal - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.
6. fabrieksreset - Ja of nee
7. SW-versie

FM-radio
1. Strek de antenne uit en verplaats deze voor een betere ontvangst;
2. Druk op de power/standby knop
(1) om het toestel in te
schakelen;
3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) om de FM-functie te selecteren;

Automatische opslag:
4. Houd de toets SNOOZE/ENTER/SCAN (7) 2 seconden lang ingedrukt om het
automatisch scannen en opslaan van de zenders te starten;
5. Druk op de PRESET-knop (3);
6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om een opgeslagen radiozender
te selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
Opmerking: De gevoeligheid van de automatische scan is instelbaar in het menu.

Handmatig zoeken en opslaan:
1. Houd de toetsen SELECT < (4) of SELECT > (5) enkele seconden ingedrukt
om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender;
2. Om een radiozender op te slaan:
- Ga naar de op te slaan frequentie en houd de PRESET-knop (3) enkele
seconden ingedrukt;
- Gebruik de toetsen SELECT < (4) of SELECT > (5) om het nummer te selecteren;
- Druk op de toetsen SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

FM-uitzendingsinformatie
Druk op de MENU-knop (2) om op het scherm te komen:
Bovenste regel:
Naam van het station, type ontvangst
Het komt er op neer:
a. Informatie (verstrekt door het radiostation)
b. Frequentie
c. Stereo/mono
d. Tijd
e. Datum
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FM-menu
1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om te selecteren;
3. Druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
A) Scannen
1. Alle stations
2. Sterke Stations
B) Audio-instelling
1. Stereo Toegestaan

2. Gedwongen Mono
C) Systeem

1. Slaap - Kies uit UIT, 15, 30, 45, 60, 90 minuten
2. Alarm - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.
3. Tijd:
- Stel Tijd / datum in
- Auto-update
- Stel 12/ 24 uur in
- Stel het datumformaat in: Stel het datumformaat in.
4. Achtergrondverlichting
- Time-out - Kies uit ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec.
- Op niveau - hoog, gemiddeld, laag
- Dimniveau - hoog, gemiddeld, laag
5. Taal - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.
6. Fabrieksreset - Nee of Ja
7. SW-versie

TECHNISCHE INFORMATIE
Voeding: ........................................5V1000mA
Vermogen audio: ........................ 1W
Ontvangst in de band FM: ........... 87,5 - 108 MHz
DAB/DAB band ontvangst +: .174.928 - 239.200 MHz
Dimensions: ................................ 127x 151x 58mm
Poids: ......................................... 273 gr.

Aanbevelingen voor de correcte verwijdering van het product.

RC 80D4
DAB

Het symbool op het apparaat geeft aan dat het product onderworpen is aan
"gescheiden inzameling". Daarom mag het product niet bij het huishoudelijk afval
worden weggegooid.
De gebruiker moet het product afvoeren naar een door de plaatselijke overheid
ingesteld "gescheiden inzamelpunt" of het bij de aankoop van een nieuw
gelijkwaardig apparaat teruggeven aan de dealer.
De gescheiden inzameling van het product en de opeenvolgende bewerkingen van
behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van apparaten die
gemaakt zijn van gerecycleerde materialen en helpen negatieve effecten op het
milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onjuist afvalbeheer te
voorkomen.
Elke onjuiste verwijdering van het product zal leiden tot de toepassing van
administratieve sancties.

