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* Voor aanvullende informatie en updates over dit product zie
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Gebruiksaanwijzingen
Gebruik geen voedingen met een hogere spanning5V
, omdat dit het
apparaat beschadigt.
• Lang luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
• Vermijd het plaatsen van de speler:
- In de buurt van magnetische velden.
- Dicht bij warmtebronnen zoals radiatoren en 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 een vrije
luchtcirculatie (minimaal 5 cm).
• Als er vloeistof in het apparaat terechtkomt, trek dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde
door TREVI geautoriseerde servicecentrum.
• Controleer altijd of de voedings- en aansluitkabels correct zijn geïnstalleerd
voordat u het apparaat weer oplaadt.
• 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.

Verzorging en onderhoud
Voor de reiniging wordt een zachte, licht bevochtigde doek aanbevolen. Vermijd
oplosmiddelen of schurende stoffen.

Belangrijk
De goede constructie van dit apparaat garandeert een perfecte werking voor een
lange tijd. Mocht er echter sprake zijn van enig ongemak, dan 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 hebben dan die welke zijn beschreven.
Toon
Volumeknop
Stopcontact
USB-aansluiting voor het
opladen van externe apparaten
AUX IN ingang
Bufferbatterij compartiment
Spreker
Telescopische antenne
Knop MAN ZOEKEN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. MENU/INFO-toets
11. AL1-knop (alarm 1)
12. MEM-/SCAN-toets
13. SNOOZE-knop
14. MEM+/SCAN+ knop
: aan/uit
15. Knop
16. AL2-knop (alarm 2)
17. ENTER-toets

Commando's beschrijving
Installatie
Steek de meegeleverde voedingsstekker in het stopcontact (3) en steek de stekker in
een 110-230V~ 50/60Hz-stopcontact.
Om de klok en het tijdgeheugen ook bij een kortstondige stroomstoring draaiende te
houden, plaatst u twee "AAA"-batterijen (niet meegeleverd) in het speciale vak (6) aan
de onderkant van het apparaat, waarbij u de op de kast gedrukte
polariteitsaanduidingen in acht neemt.

Hoe het werkt
On/Off-Standby:
1. Strek de telescopische antenne (8) uit.
Als het display de tijd niet weergeeft:
2. Houd de aan/uit-knop
(15) 3 seconden ingedrukt. Als het display de
tijd aangeeft (Stand-by functie):
3. Druk op de aan/uit-knop
(15).
4. Houd de aan/uit-knop (15) 2 seconden ingedrukt om het apparaat in de
stand-by-modus te zetten (de tijd en datum blijven op het display staan).
5. Houd de aan/uit-knop (15) opnieuw 2 seconden ingedrukt om het apparaat
volledig uit te schakelen (er blijft geen display op het display staan).

Aanpassing van het volume
Draai aan de knop VOLUME (2) om het volume te verhogen of te verlagen.

Alarminstelling
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Volg de onderstaande stappen om alarm 1 of 2 in te stellen:
1. Druk in de radiomodus op de AL1 (11) of AL2 (16) toets om de
alarminstellingen in te voeren en bevestig met de ENTER (17) toets;
2. Druk op MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om de tijd in te stellen en
bevestig met ENTER (17);
3. Gebruik de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) opnieuw om
de minuten in te stellen en bevestig met de ENTER-toets (17);
4. Gebruik de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om de duur te
selecteren en bevestig met de ENTER-toets (17);
5. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het type
ringtone (FM, DAB of BUZZER) te selecteren en bevestig met de ENTER-toets
(17);
6. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om de frequentie te
selecteren (één keer, dagelijks, wekelijks, alleen in het weekend) en bevestig
met de ENTER-toets (17);
7. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het volume te
regelen en bevestig met de ENTER-toets (17);

8. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het alarm te
activeren of te deactiveren en bevestig met de ENTER-toets (17).

Uitschakelen van de wekker
Om het alarmgeluid volledig te stoppen (beltoon of radio) drukt u op de aan/uitknop
(15).
Om het alarm tijdelijk te stoppen, drukt u op de SNOOZE knop (13); de onderbreking duurt 9
minuten, waarna het alarm weer afgaat.

DAB/DAB+ Radio
Automatisch scannen
1. Stel de antenneverlenging en -hoek in voor de beste ontvangst;
2. Druk op de aan/uit-knop (15) om het toestel in te schakelen en druk
herhaaldelijk op de knop om de DAB-modus te selecteren;
3. Houd de knop MAN SEARCH (9) 2 seconden lang 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;
4. Druk op de toets MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om de
gewenste zender te selecteren; druk op de ENTER-toets (17) om te
bevestigen.
Opmerkingen:
- Het kan zijn dat u een paar seconden moet wachten tot het apparaat op het
nieuwe kanaal is afgestemd.
- In de DAB-modus worden de datum en tijd van het toestel
gesynchroniseerd met die van de zender waar u naar luistert.

Handmatige scan
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1. Houd de MENU/INFO-toets (10) enkele seconden ingedrukt;
2. Druk op MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) en selecteer MANUAL
TUNE, druk vervolgens op ENTER (17) om te bevestigen;
3. Druk op MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het gewenste kanaal (5A13F) te selecteren, druk op ENTER (17) 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+ transmissie-informatie
In de DAB-modus toont het display een reeks informatie over de zender waar u naar
luistert.
1. Druk herhaaldelijk op de MENU/INFO-toets (10) om de weergegeven informatie te
wijzigen.
Opmerking: Niet alle DAB-stations geven zichtbare informatie.
van de machine.
DLS: geeft informatie weer met betrekking tot het uitgezonden muzieknummer
(artiest, titel van het nummer, enz...).

Programmatype: geeft de informatie weer met betrekking tot het type
programma dat wordt verzonden.

Zendernaam: Toont informatie over de servicezender.
Zendernummer/Frequentie: Toont het nummer en de frequentie-informatie
van het uitgezonden DAB/DAB+-station.
Bit Rate: Toont informatie over de compressieverhouding van de huidige
transmissie. Hoe hoger de waarde, hoe beter de transmissiekwaliteit.
Signaalsterkte: geeft de informatie over de signaalsterkte weer via een balk op
het display, hoe sterker het signaal, hoe voller de balk zal zijn. Tijd/Datum:
Toont informatie over de tijd en datum van de huidige transmissie.

DAB/DAB+ menu
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1. Houd in de DAB-modus de MENU/INFO(10)-toets enkele seconden ingedrukt;
2. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het gewenste
item te selecteren:
In DAB-modus: Volledig scannen, Vooraf ingestelde oproep, Vooraf ingestelde
opslag, handmatig afstemmen, DRC, snoeien, systeem;
3. Druk op de ENTER-knop (17) om de instellingen voor het
geselecteerde item in te voeren.
A) Volledige scan: Hiermee kunt u de hele DAB/ DAB+ band scannen.
B) Vooraf ingestelde oproep: Selecteer een radiozender uit de opgeslagen
zenders.
C) Vooraf ingestelde opslag: Hiermee kunt u een station opslaan.
D) Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB/DAB+
frequentie scannen. Druk op de MEM-/SCAN-toets
(12) of MEM+/SCAN+ (14) om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie
te selecteren en druk dan op de ENTER-toets (17) om het scannen te starten. De
gevonden stations worden automatisch opgeslagen. Als u klaar bent, drukt u
meerdere malen op de toets MENU/INFO (10) om terug te keren naar het DABmenu.
E) DRC: schakelt de DRC-functie in/uit om het geluid te verbeteren bij het
luisteren in een rumoerige omgeving. U kunt het DRC-niveau op hoog (hoog),
laag (laag) of uit (uit) zetten.
F) Snoeien (Delete): hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare radio's
uit de lijst met opgeslagen zenders verwijderen (slecht signaal). Beweeg met
de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) naar Y (JA) en bevestig het
wissen met de ENTER-toets (17).
G) Systeem: Hiermee heeft u toegang tot het submenu van het systeem:
1. Slaap: Om de automatische uitschakeling in te stellen (Slaap uit, 15min,
30min, 45min, 60min en 90min).
2. Tijd:

- Stel de tijd/datum in: Stel de datum/tijd in,
- Auto Update: Automatische datum- en tijdupdate,
- Instellen van 12 24 uur: 12/24 uur formaat,
- Stel het datumformaat in: Stel het datumformaat in.
3. Achtergrondverlichting:
- Time-out: Aanpassing van de displayverlichtingstijd (ON, 10 seconden,
20 seconden, 30 seconden, 45 seconden, 60 seconden, 90 seconden,
120 seconden, 180 seconden).
- Op niveau: Hoog (hoog), gemiddeld (gemiddeld), laag (laag) niveau
aanpassing.
- Dimniveau: Dimmerinstelling Hoog (hoog), medium (midden),
laag (laag).
4. Taal: U kunt de taal van de menu's kiezen; Engels (standaard), Italiaans,
Deutsch, Francais zijn beschikbaar.
5. Fabrieksreset: Hiermee kunt u het apparaat terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
6. SW-versie: hiermee kunt u de softwareversie van het apparaat bekijken.

FM-radio
1. Stel de antenneverlenging en -hoek in voor de beste ontvangst;
2. Druk op de
aan/uit-knop (15) om het toestel in te schakelen endruk
herhaaldelijk op de knop om de FM-modus te selecteren.

Automatisch zoeken:
3. Houd de knop MAN SEARCH (9) 2 seconden lang ingedrukt om het automatisch
scannen en opslaan van stations te starten;
4. Gebruik de toetsen MEM-/SCAN- (12) en MEM+/SCAN+ (14) om een
opgeslagen radiozender op te roepen.
Opmerking: De automatische scangevoeligheid is instelbaar in het menu.

Handmatig zoeken en opslaan:
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1. Houd de knop MEM-/SCAN- (12) of MEM+/ SCAN+ (14) enkele seconden
ingedrukt om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender;
2. Om een radiozender te onthouden:
- Ga naar de frequentie die moet worden opgeslagen, druk op de
MENU/INFO-toets (10) voor een paar seconden;
- Gebruik de toetsen MEM-/SCAN- (12) en MEM+/SCAN+ (14) om het item
PRESET STORE te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER (17) om te
bevestigen;
- Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het nummer te
kiezen waar de zender moet worden opgeslagen, druk op ENTER (17) om te
bevestigen.

FM-overdrachtinformatie
In de FM-modus toont het display een verscheidenheid aan informatie over
luistert. 1. Druk herhaaldelijk op de MENU/INFO-toets (10) om de weergegeven
informatie te wijzigen.

Opmerking: Niet alle FM-zenders geven de informatie die op het toestel kan
worden weergegeven.
RDS-informatie: Geeft informatie over de FM-zender weer.
PTY, Programmatype: geeft de informatie weer met betrekking tot het type
programma dat wordt verzonden.
Zendernaam: Toont informatie over de FM-zender (naam en frequentie).
Tijd: toont informatie over de huidige zendtijd. Datum: Geeft informatie over
de huidige verzenddatum.

FM-menu
1. In de FM-modus houdt u de MENU/INFO-toets (10) enkele seconden ingedrukt;
2. Druk op de toetsen MEM-/SCAN- (12) of MEM+/SCAN+ (14) om het gewenste
item te selecteren:
In FM-modus: Voorafgaande oproep, Voorafgaande opslag, Scan-instelling, Systeem.
3. Druk op de ENTER-knop (17) om de instellingen van het selectie-item in te
voeren.
A) Vooraf ingestelde oproep: Selecteer een radiozender uit de opgeslagen
zenders.
B) Vooraf ingestelde opslag: Hiermee kunt u een station opslaan.
C) Scan-instelling: Hiermee kunt u het type kiezen dat u wilt scannen:
- Alle stations: Scan alle stations.
- Sterke stations: Scan alleen stations met een sterker signaal.
E) Systeem: Hiermee heeft u toegang tot het submenu van het systeem:
1. Slaap: Om de automatische uitschakeling in te stellen (Slaap uit, 15min,
30min, 45min, 60min en 90min).
2. Tijd:
- Stel de tijd/datum in: Stel de datum/tijd in,
- Auto Update: Automatische datum- en tijdupdate,
- Instellen van 12 24 uur: 12/24 uur formaat,
- Stel het datumformaat in: Stel het datumformaat in.

AUX IN-functie
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1. Sluit een kabel met een 3,5 mm aansluiting aan op de AUX IN aansluiting (5) en
het andere uiteinde op het externe apparaat;

2. Druk op de
aan/uit-knop (15) om het toestel in te schakelen endruk
herhaaldelijk op de knop om de hulpingangsmodus te selecteren;
3. De weergave en het volume kunnen vanaf het externe apparaat worden geregeld.

Externe apparaten opladen via USB
U kunt de USB-aansluiting (4) gebruiken om externe apparaten op te laden die gebruik
maken van oplaadbare batterijen, zoals smartphones, tablets, enz.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voeding: 5V1500mA
Vermogen Audio: ........................... 1.5W
Ontvangstband in FM: ................... . 87,5 - 108 MHz
Ontvangst DAB/DAB+ band:............174.928 - 239.200 MHz
Dimensioni: .................................... 155 x 63 x 79mm
Peso: .............................................. 326 gr.
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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 doorgestreepte vuilnisbak op de apparatuur geeft aan dat het
product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval moet worden
ingezameld. De gebruiker moet de apparatuur dus intact met de essentiële onderdelen
die het einde van de levensduur hebben bereikt, inleveren bij de juiste inzamelcentra
voor elektronisch en elektrotechnisch afval, of bij aankoop van nieuwe apparatuur
van een gelijkwaardig type inleveren bij de detailhandelaar, met een snelheid van één
op één, of 1 op nul voor apparatuur met een grotere zijkant van minder dan 25 cm. De
correcte gescheiden inzameling voor de latere opstart van de apparatuur die voor
recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering wordt geloosd, helpt
mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te vermijden en
bevordert de recyclage van de materialen 2014.

