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RADIORECORDER MET DAB/FM/USB/SD/MP3/BT
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Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: www.trevi.it
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BATTERIJ

1. LUIDSPREKERS
2. VOLUME-INSTELLING
3. BASREGELING
4. CASSETTEVAK
5. PAUZE CASSETTE
6. STOPPEN/UITWERPEN CASSETTE
7. SNEL VOORUIT CASSETTES
8. SNEL TERUG CASSETTES
9. CASSETTE AFSPELEN

10. BEDIENINGSGEDEELTE & DISPLAY
11. FUNCTIEKIEZER
12. NIET GEBRUIKT
13. OMHOOG/OMLAAG KNOP
14. MICROPHONE
15. SD INPUT
16. USB-INVOER
17. AC SOCKET
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BATTERIJVERMOGEN
Open het batterijvakje en plaats 4 "D" (UM-1) batterijen, let daarbij goed op de
aangegeven polariteiten. Vervang lege batterijen onmiddellijk en verwijder ze indien
u het toestel gedurende lange tijd niet wenst te gebruiken.
AAN
Sluit het netsnoer aan op de AC IN aansluiting (17). Steek de stekker in een 230V ~
50Hz stopcontact. Sluit het apparaat niet aan op stopcontacten met een andere
spanning dan aangegeven.
VOLUMEREGELING - LAGE TONEN
Draai de volumeregelaar (2) met de klok mee of tegen de klok in om het volume
harder of zachter te zetten.
Draai de basregelaar (3) met de klok mee of tegen de klok in om de lage tonen te
versterken of te verzwakken.
BRONSELECTIE
Gebruik de functiekiezer (11) om DAB / FM of BT / USB / SD of TAPE / OFF te
kiezen.
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DAB / FM RADIO
1. Draai de functiekeuzeknop (11) naar de DAB / FM-positie.
2. Druk op de MODE-knop (10) om de digitale DAB-radio of de FM-radio te
selecteren.
3. Zet de radio uit door de keuzeknop (11) naar de stand "TAPE / OFF" te draaien.
FM RADIO
1. Open de telescopische antenne over de gehele lengte.
2. Druk lang op de SCAN-knop (10) om automatisch op radiozenders af te stemmen
en deze op te slaan. Er kunnen tot 30 radiozenders worden opgeslagen.
3. Om een opgeslagen radiozender te selecteren, drukt u op de toets PRESET in het
bedieningsgedeelte (10), selecteert en bevestigt u met de toets / knop (13).
4. Om handmatig naar een radiozender te zoeken, draait u aan de knop (13) om de
gewenste frequentie op te zoeken en bevestigt u door op de knop te drukken.
5. Om een radiozender op te slaan, drukt u lang op de toets PRESET (10) tot "Preset
store" verschijnt.
verschijnt op het display en selecteer / bevestig de geheugenplaats met de toets
/ knop (13).
5. Druk op de INFO-toets (10) om diverse door radiozenders uitgezonden informatie
op het display te zien.
6. Druk op de toets "MENU" (10) om toegang te krijgen tot het instellingenmenu van
de FM-radio, verplaats u binnen de menu's en bevestig met de toets/knop (13).
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
- SCAN SETTING: het is mogelijk te kiezen of alle zenders (All station) of alleen die
met een sterk signaal (Strong station) tijdens het automatisch zoeken worden
opgeslagen.
- AUDIO-INSTELLING: het is mogelijk te kiezen tussen luisteren in MONO
(geforceerd mono) of STEREO (stereo toegestaan).

DAB RADIO
1. De eerste keer dat het apparaat wordt aangezet, zal het automatisch de
beschikbare radiokanalen scannen.
2. Gebruik de knop / knop (13) om een radio te kiezen uit de beschikbare zenders,
druk op de knop om de gekozen zender te bevestigen.
3. Indien nodig, druk op de SCAN knop (10) om een nieuwe automatische
afstemming van de radiozenders uit te voeren.
4. Om een radiozender op te slaan, drukt u lang op de PRESET toets (10) totdat
"Preset store" op het display verschijnt en kiest / bevestigt u de geheugenplaats
met de toets / knop (13). Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.
5. Om een opgeslagen radiozender te selecteren, drukt u op de toets PRESET (10);
op het display verschijnt "Preset recall". Selecteer en bevestig met de toets /
knop (13).
6. Druk op de INFO-toets (10) om diverse door radiozenders uitgezonden informatie
op het display te zien.
7. Druk op de knop 'MENU' (10) om het instellingenmenu van de DAB-radio te
openen, verplaats u binnen de menu's en bevestig met de knop / knop (13).
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
- FULL SCAN: om een nieuwe scan van de beschikbare DAB-radiozenders uit te
voeren.
- MANUAL TUNE: om handmatig te zoeken naar de aanwezige DAB-zenders.
- DRC: hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te verbeteren
wanneer u in een lawaaiige omgeving luistert. U kunt het DRC-niveau instellen
op high (hoog), low (laag) of Off (uit).
- PRUNE: maakt het mogelijk alle gevonden maar niet beschikbare radio's uit de lijst
van opgeslagen zenders te wissen (slecht signaal).
OPMERKING: Voor de beste ontvangst moet u de antenne uitstrekken en richten.
Als de ontvangst niet goed is, kunt u proberen de lengte en de oriëntatie van de
antenne anders af te stellen, maar de kwaliteit van de ontvangst is sterk afhankelijk

USB / SD MP3-SPELER
1. Zet de functieschakelaar (11) in de stand BT / USB / SD.
2. Druk op de MODE toets (10) om de actieve ingang (USB of SD) te kiezen.
3. Sluit de USB-flashdisk of het SD-geheugen aan op de USB-ingang (16) of de SDingang (15).
4. Wacht een paar seconden, het afspelen begint automatisch.
5. Druk op de PLAY toets (10) om de leespauze te activeren (display knippert), druk
er nogmaals op om de weergave te hervatten.
6. Draai aan de knop (13) om een ander muzieknummer te kiezen.
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van de plaats waar het toestel is geplaatst.
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BLUETOOTH
1. Zet de functieschakelaar (11) in de stand BT / USB / SD.
2. Druk op de MODE toets (10) om de Bluetooth ingang te kiezen.
3. Zoek het apparaat met de naam "RR 511 DAB", koppel het met uw smartphone en voer
de PIN "0000" in indien nodig.
4. Eenmaal gekoppeld, zal het toestel een responsgeluid laten horen.
5. Activeer het afspelen van muziek op uw toestel. Het is mogelijk de af te spelen liedjes te
selecteren door aan de knop (13) te draaien en de aflezing te onderbreken / activeren
via de PLAY knop (10).
CASSETTESPELER
REPRODUCTIE VAN CASSETTES
1. Zet de keuzeschakelaar op de stand TAPE / OFF en open het cassettecompartiment
met de sleutel (6).
2. Plaats een cassette in het vak met de kant die u wilt beluisteren naar buiten gericht.
3. Stel het volume in naar uw wens.
4. Druk op de toets PLAY (9) om de weergave te starten.
5. Druk op de PAUSE (5) toets om het afspelen even te stoppen, druk er nogmaals op om
het afspelen te hervatten.
6. Om de band snel vooruit te spoelen, drukt u op de F.FWD knop (7).
7. Om de band snel terug te spoelen, drukt u op de REW (8) toets.
8. Druk op de STOP / EJECT toets (6) om de weergave definitief te stoppen, druk er
nogmaals op om de cassette uit te werpen.
REGISTRATIE UIT ANDERE BRONNEN
Opmerking: zorg ervoor dat het opnameschakelingslipje aanwezig is, anders zal het niet
mogelijk zijn de cassette op te nemen.

1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de selecteur op de gewenste bron (Radio, Usb reader, SD, Bluetooth) en start de
weergave.
Plaats de cassette in het vak.
Druk op de REC knop om de opname te starten.
Gebruik de PAUSE toets (5) om de opname tijdelijk te stoppen, druk er nogmaals op om
de opname te hervatten.
Druk op de STOP / EJECT knop (6) om de opname definitief te stoppen

OPNAME VAN INGEBOUWDE MICROFOON
1. Zet de schakelaar in de stand TAPE.
2. Plaats de cassette in het vak.
3. Druk op de REC knop om de opname te starten en begin te spreken vanaf de voorkant
van de
apparaat.
4. Gebruik de PAUSE toets (5) om de opname tijdelijk te stoppen, druk er nogmaals op om
de opname te hervatten.
5. Druk op de STOP / EJECT knop (6) om de opname definitief te stoppen.

HEADPHONES
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting.
2. Start de gewenste weergave en regel het volume.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, dient u de luisterduur bij
hoge volumes te beperken.

AANPASSING VAN TIJD EN DATUM
1. Druk, met het apparaat in stand-by, op de toets MENU (10). Beweeg door de
menu's met de knop-knop (13).
2. De aanduiding SYSTEM verschijnt op het display, bevestig en selecteer het
onderdeel TIME, bevestig nogmaals.
3. Selecteer het item SET TIME / DATE en stel de huidige tijd en datum in.
4. Selecteer het item SET DATE FORMAT (DATUMFORMAAT INSTELLEN) om de
datumweergave in te stellen.
5. Selecteer het item AUTO UPDATE voor automatische aanpassing van tijd/datum
via FM-radio, DAB of van beide bronnen.
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SYSTEEMINSTELLINGEN
1. Druk lang op de MENU knop (10). Beweeg door de menu's en bevestig de
gekozen opties met de knop-knop (13).
2. Selecteer SYSTEM en bevestig met de draaiknop (13).
3. Er zijn verschillende menu's beschikbaar:
Alarm: het is mogelijk de alarmfunctie in te stellen (zie het desbetreffende hoofdstuk voor de
instellingen).
Tijd: het is mogelijk om de huidige datum / tijd in te stellen (zie het betreffende
hoofdstuk voor de instellingen).
Slaapstand: het is mogelijk de automatische uitschakeling van het toestel (stand-by)
na een bepaalde tijd te activeren. Stel de gewenste automatische uitschakeltijd
in en bevestig door op de knop (13) te drukken; er kan gekozen worden tussen
90, 60, 45, 30, 15 minuten en OFF (slaapfunctie niet actief).
Taal: het is mogelijk om een andere taal voor het menu in te stellen (standaard: Engels).
Fabrieksreset: het is mogelijk de instellingen terug te zetten naar de fabriekswaarden.
Software upgrade: menu is gereserveerd voor technische assistentie centra, niet gebruiken.
SW-versie: toont de huidige softwareversie.
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ALARM FUNCTIE
Dit apparaat is uitgerust met een alarmfunctie; er kunnen maximaal twee alarmen
worden ingesteld.
1. Druk, met het apparaat in stand-by, op de toets MENU (10). Beweeg door de
menu's en bevestig de gekozen opties met de knop-knop (13).
2. De aanduiding SYSTEM verschijnt op het display, bevestig. Selecteer het item
ALARM en bevestig.
3. Kies ALARM1 SETUP of ALARM2 SETUP.
4. Stel de activeringstijd van het alarm in (ON TIME).
5. Stel de duur van het alarm in (DURATION).
6. Stel de activeringsfrequentie in DAILY (elke dag), ONCE (één keer), WEEKENDS
(zaterdag en zondag), WEEKDAYS (van maandag tot vrijdag). Bevestig / stel de
alarmdatum in indien nodig.
7. Selecteer de activering (ON) van het alarm (alarm gedeactiveerd = OFF).
Aan het einde wordt het ingestelde alarm opgeslagen (SAVED) en verschijnt er een
indicatie op het display wanneer het alarm actief is. Om het alarm uit te zetten, druk
op de knop-knop (13).
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TECHNISCHE KENMERKEN
Stroomvoorziening: \......................................... 230V ~ / 50Hz - 4 D batterijen
(UM-1)
......................................... batterijen niet inbegrepen
Ontvangstbereik: ..................................... FM 87.5 - 108.0 MHz
......................................... DAB 174 - 240 MHz
Bluetooth zendvermogen: ................ 2.5mW
Bluetooth zendfrequentie: ........... 2.4GHz
Afmetingen: \ ......................................... 317 x 114 x 89mm

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 stadsafval 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.

