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Kwaliteit is altijd de drijvende kracht geweest en de oprichting van Argon Audio is 
een natuurlijk gevolg van onze filosofie. We hebben ruim 20 jaar ervaring met het 
ontwerpen en ontwikkelen van hoogwaardige audio producten, met als hoofd gedacht 
dat het waar voor je geld moet zijn en Argon Audio het merk dat hieraan voldoet.

Design en ontwikkeld in Denemarken, geproduceerd in het verre oosten, waar 
kwaliteitsfabrikanten zeer concurrerend zijn, met als resultaat een hoogwaardig 
product dat waar voor je geld is voor ons en natuurlijk onze klanten!

Iets waar wij en natuurlijk onze klanten van profiteren!

Gefeliciteerd met de aankoop van jou RADIO2, heel veel plezier er mee! 

Beste klant,
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1. Introductie
1.1 Veiligheid 

• Verwijder de voedingskabel van het lichtnet voordat je het product gaat reinigen. Gebruik dit
product niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Zorg dat er geen vloeistoffen
op het product komen. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

• Plaats dit product op een stevige ondergrond.
• Plaats dit product niet in een afgesloten kast zonder deugdelijke ventilatie.Zonder voldoende

ventilatie kan dit product over verhit raken en daardoor defect raken.
• Plaats dit product niet in de buurt van een warmte bron, zoals een verwarmingsradiator,

kooktoestellen of andere apparaten die veel warmte produceren.
• Let op dat de voedingskabel niet wordt afgeklemd of wordt doorboord, pas op de uiteinden

van de kabel als deze met het lichtnet verbonden zijn. Mocht de kabel beschadigd raken
vervang deze dan onmiddelijk.

• Haal dit product van de lichtnetspanning tijdens bliksem. Als het product gedurende een
lange tijd niet gebruikt wordt is ook sterk aan te raden het van het lichtnet te ontkoppelen. Dit
voorkomt schade aan het product door eventuele overspanning bij blikseminslag.

• Probeer niet dit product zelf te herstellen bij defecten. het openen van de behuizing kan je
blootstellen aan gevaarlijke hoogspanning. Neem contact op met de fabrikant en/of
Distributeur zij kunnen je door verwijzen naar een geauthoriseerd servicecentrum in de buurt.

• Zorg dat het product niet nat wordt.
• Gebruik uitsluitend deugelijke stopkontacten en spanningsverdeeldozen en gebruik ze op de

wijze als aangegeven in de instructies of instructies op het product.

1.2 Wat zit er in de doos; 

• ARGON AUDIO RADIO2
• DC12V 1,5A Lichtnet adapter
• Bass poort foam plug

o Steek deze in de bass poort aan de achterzijde van de RADIO2 om de hoeveelheid
bass te verminderen – dit kan van toepassing zijn wanneer de RADIO2 dicht bij de
muur staat.

• Quick Start handleiding - English.
o We raden je aan de originele verpakking te bewaren, mocht je de radio eens moeten

vervoeren is dit het beste verpakkingsmateriaal om de RADIO2 te beschermen.
o We raden je ook aan om deze handleiding goed te bewaren.
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2. Gebruik, Bediening en Aansluitingen
Dit hoofdstuk waar welke toetsen en aansluitingen voor dienen op de Argon Audio RADIO2 

Bediening/Aansluiting Functie/Toepassing
1. Preset toetsen en Bluetooth

Bediening
1) In DAB en FM modus - Druk op de toetsen1-6 op een

voorkeuze op te slaan of op te roepen.
2) Bluetooth modus - kies toets 1 voor Play/Pauze, toets

2-3 voor verder en terug en toets 6 voor koppel modus
2.Autotune toets Druk om een snelle scan of een uitgebreide scan van alle 

beschikbare stations te maken in DAB of in FM modus.  
3.Tuning knop Draai op opties te selecteren, scan of wissel van stations. 

Druk om te bevestigen/activeren van een functie
4.EQ Druk om de verschillende geluidsinstellingen EQ te kiezen. 
5.Display toets Met deze toets kan je de informatie modus aanpassen. 
6.Source toets Met deze toets wissel je tussen DAB, FM, AUX en de 

Bluetooth modus. 
7.Wekker toets Met deze toets activeer, en stel je de wekker in. 
8.Volume knop Draai om het geluidsniveau te wijzigen. 
9. Power knop Met deze toets zet je de radio aan of in standby. 
10.Telescoop Antenne Deze kan uitgeschoven worden om ontvangst te verbeteren. 
11.Hoofdtelefoon aansluiting Uitgang voor een hoofdtelefoon (stereo)3.5mm (1/8") 

stereo jackplug (luidspreker schakeld uit). 
12.Line out aansluiting Lijnuitgang om de RADIO als bron aan te sluiten. 
13.Aux In aansluiting Lijn ingang om een externe bron aan te sluiten zoals 

bijv. een telefoon, CD speler et. (3.5mm stereo jack). 
14.Power aansluiting Aansluiting voor mee geleverde lichtnet adapter. 
15.Display OLED display. 
16.Snooze knop Om de aflopende wekker functie tijdelijk uit te zetten of 

om het geluid tijdelijk te "muten" in normaal gebruik.  
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3.Gebruiken van de Argon Audio RADIO2
3.1 Quick start
3.1.1 Starten

1. Schuif de Antenne uit.
2. Steek de voedingskabel in de RADIO2 en steek de lichtnet adapter in het lichtnet.
3. Druk op de “Power” (9) om de radio in te schakelen
4. De Radio start automatisch met het zoeken naar DAB+ stations. Het kan even duren

voordat alle stations zijn gevonden, op het display wordt de voortgang weergegeven.
5. Wanneer gereed wordt de eerst gevonden zender weergegeven en afgespeelt.

3.1.2 Basic bediening 
1. Stations kunnen worden gezocht door aan de Tuning/Select (3) te draaien.
2. Als het gewenste station is gevonden wordt deze gestart door op de Tuning/Select (3) te 

drukken.
3. Om een station op te slaan, houdt dan een van de 6 voorkeuze toetsen 3 seconden 

ingedrukt te houden wanneer het gewenste station speelt.
4. Wanneer het opslaan is afgerond wordt “Preset X saved” getoond in het display.
5. Om van bron te wisselen tussen DAB, FM, AUX of BLUETOOTH, druk dan op

“Source” (6) tot de gewenste bron wordt getoond.
6. On stations af te stemmen voor FM druk dan 3 sec. op de Autotune (2) toets en de 

RADIO2 zal zoeken tot het eerst volgende station. Dit station kan worden opgeslagen als 
besproken bij punt 3.

3.2 DAB modus 
1. Als de RADIO2 niet in DAB modus staat, druk dan de Source (6) knop meerdere malen in

tot het display aangeeft "DAB”.
2. Het eerst gevonden (of laatst gespeelde) wordt weer gegeven.

De radio geeft de exacte tijd weer in DAB en FM modus, na een volledige scan in DAB
modus (normaal gesproken automatisch luitgevoerd bij eerste ingebruikname). Deze
tijdsinformatie wordt ontvangen via het DAB netwerk.

3. Wanneer in DAB modus, druk op de Source (6) toets, de radio schakelt naar FM modus.
4. Waneer in FM modus, druk op de Source (6) toets, de radio schakelt naar AUX IN modus.
5. je kan ten alle tijden wisselen in DAB/FM/AUX/BLUETOOTH door op de Source (6) te

drukken.
3.2.1 Scanning stations in DAB modus 

Er zijn twee manieren om te scannen op stations: 
• Automatische volledige scan (autotune (2)
• handmatige scan

Een automatische volledige scan uitvoeren: 
1. Houdt de toets Display (5) 3 seconden ingedrukt en <Full scan> verschijnt in de display.
2. Druk op Tuning/select (3) knop en de volledig automatische scan start.

Dit kan tot een paar minuten duren, de voortgang wordt in het display weergegeven. Als
de scan is afgerond zal et eerst gevonden station beginnen te spelen.

3. Om een ander station te selecteren draai aan de Tuning (3) knop tot het gewenste
station wordt weegegeven.

4. Druk op Tuning/select (3) knop om de zender te selecteren voor weergave.
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Handmatige scan uitvoeren 

1. Houdt de Display (5) toets 3 seconden in tot <Full scan> in het display verschijnt.
2. Draai de Tuning/select (3) knop tot <Manual Tune> in het display verschijnt.
3. Druk op de Tuning/select (3) knop om "manual tune" te activeren.
4. Om door te zoeken naar de volgende zender draai de Tuning/select (3) knop
5. en bevestig door de Tuning/select (3) knob in te drukken.

3.2.2 Bekijk aanvullende informatie op het Display 
Display informatie zoals bijvoorbeeld; tijd, datum, station naam, signaal sterkte, programma 
type, frequentie, signaal fouten, kbps quality, boodschapen van het station, wat nu speelt  en 
speciale aankondigingen van de DAB provider.  

1. Als een DAB+ station speelt, druk kort op de Display (5) toets. Aanvullende
informatie verschijnt nu op de onderste regel in het display.

2. Elke keer dat je weer drukt op de Display (5) toets, verschijnt nieuwe informatie op
het display.

Er zijn 9 verschillende types Display informatie mogelijk in de DAB+ modus: 
• Programma dat nu speelt. Station informatie met text berichten tracknaam, artiest

naam etc, worden door sommige stations mee gestuurd.
• Signaal sterkte
• Station categorie
• Broadcast systeem/blok
• Stations DAB+ transport frequentie.
• Signaal fouten
• Kbps signaal snelheid/bandbreedte DAB ontvangst type
• Tijd wordt automatisch bijgehouden vanuit de DAB+ zendstations in de regio.
• Datum wordt automatisch bijgehouden vanuit de DAB+ zendstations in de regio.

3.2.3 Extra menu functies in DAB modus 
1. Houdt de Display (5) toets 3 seconden in gedrukt, hierdoor kom je in het DAB Menu.
2. In het Menu vindt je de volgende opties, door te draaien aan de Tuning/select (3) knop:

<Full scan>
zie hoofdstuk 3.2 punt 1 pagina 5
<Manual tune>
zie hoofdstuk 3.2 punt 1 pagina 6 (bovenaan deze pagina)
<DRC> Dynamic Range Compression
Deze functie reduceerd het verschil tussen het luidste en zachtste geluid dat wordt
uitgezondent. Dit maakt het zachtste geluid iets luider en het luidste geluid iets zachter.
NB: DRC werkt alleen als het ook door het station wordt gebruikt. er zijn drie
mogelijkheden in: High, Low uit Off.

3. Maak je persoonlijke keuzedoor te draaien aan de Tuning/select (3) knop, en bevestig
deze door op de Tuning/select (3) knop te drukken.
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<Prune> 
Deze functie verwijderd alle niet relevante stations welke gemarkeerd zijn in de zenderlijst 
met een ‘?’ voor de zendernaam. 

1. Kies “Yes” of “No” door aan de Tuning/select (3) knop te draaien
2. Bevestig je keuze door op de Tuning/select (3) knop te drukken.

<System> 
ZIe hoofdstuk 4 punt 5 op pagina 10 
ongeacht in welke stand de RADIO2 staat zal de “System” instellingen/informatie zal 
hetzelfde zijn. 
Om in het menu te komen:  

1. houdt de Display (5) toets 3 seconden ingedrukt.
2. Draai aan de Tuning/select (3) knop tot <System> in het display

verschijnt.
3. Activeer het menu door op de Tuning/select (3) knop te drukken.

3.3  FM Mode 
3.3.1 Selecteer de FM modus: als de RADIO2 nog niet op FM staat: 

1. Druk op meerdere keren de Source (6) toets tot “FM” in het display verschijnt. het
laatst bezochte station begint te spelen.

3.3.2 Stationszoeken in FM modus 
1. Druk op de Autotune (2) toets om oplopend in frequentie te zoeken.
2. Om aflopend in frequentie te zoeken, houdt dan de Autotune (2) knop 3 seconden.

het Automatisch zoeken naar FM stations begint. Bij de eerst volgende zender zal
het zoeken stoppen en wordt de zender weergegeven.

Handmatig zoeken: 
1. Draai de Tuning/select (3) knop links of rechts om om handmatig de

frequentieband af te zoeken naar de gewenst frequentie.

3.3.3 Bekijk aanvullende informatie op het Display 
Display informatie zoals bijvoorbeeld; tijd, datum, station naam, signaal sterkte, programma 
type, frequentie, signaal fouten, kbps quality, boodschapen van het station, wat nu speelt  en 
speciale aankondigingen van de FM provider.  

1. Als de RADIO2 in de FM modus staat, druk dan kort op de Display (5) toets.
Aanvullende informatie wordt nu weergegeven op de onderste display regel.

2. Elke keer dat op de Display (5) toets wordt gedrukt, verschijnt nieuwe informatie.

Er zijn 7 verschillnede types Display informatie beschikbaar in de FM modus:
• uitzend informatie zoals text berichten, tracknaam, artiest naam etc, wordt

weergegeven (Als het station RadioText gebruikt).
• Signaal strerkte
• Station categorie
• Frequentie van het station
• Stereo/Mono uitzending
• De Tijd wordt automatisch verkregen uit de zender informatie in regio.
• De Datum wordt automatisch verkregen uit de zender informatie in regio.
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3.3.4 Aanvullende Menu functies in FM modus 

1. houdt de Display (5) toets 3 seconden ingedrukt, om in het FM te komen.

3.4 BLUETOOTH Modus
3.4.1 Hoe verbind je een afspeel (telefoon, tablet, Laptop etc) apparaat via Bluetooth 

1. Druk op Source (6) toets op RADIO2 tot dat “Bluetooth” in het display verschijnt
2. Als je voor het eerst verbinding maakt met de RADIO2 of je een tweede apparaat wilt

toevoegen handel dan als hieronder.
• Activeer Bluetooth op het afspeel apparaat (bijv. een smartphone), na naar

isntellingen en vervolgens naar het Bluetooth “menu” op je smartphone, kies nieuw
apparaat toevoegen op je smartphone.

• Druk op de  6/pair (1) toets op de RADIO2.
• Op de smartphone verschijnt "Argon Radio2" klik hierop om te verbinden.
• Het kan zijn dat je smartphone vraagt om toestemming voor toegang tot bestanden

in je telefoon. Sta dit toe om te kunnen afspelen.
• Je smartphone is nu gekoppeld en je kan beginnen met afspelen via de RADIO2.

In dit Menu vindt je onderstaande opties door te draaien aan de Tuning/select (3) knop.

<Scan setting>  
Zie hoofdstuk 3.3 punt 2 op pagina 7 

<Audio setting><A
Deze functie is om de audio modus te selecteren (Auto or Mono) 
De volgende handeling dien je te volgen om de RADIO2 audio weergave in Auto of Mono te 
schakelen. 

1. gebruik de Tuning/select (3) knop en draai deze tot <Audio setting> in het display
verschijnt.

2. Druk op de Tuning/select (3) knop, een nieuw menu verschijnt.
3. Gebruik de Tuning/select (3) knop om te kiezen tussen:

<Stereo allowed> of <Forced mono>
4. Maak je keuze en bevestig deze door op de Tuning/select (3) knop te drukken.

In Auto modus, worden stations weergegeven zoals ze worden uitgezonden: stereo of mono. 
In Mono modus,wordenalle stations uitsluitend in Mono weergegeven. Sommige stations 
klinken gewoon beter in deze stand bijvoorbeeld als de onvangst matig tot slecht is of als het 
singaal niet sterk genoeg is om een ruisloze weergave in Stereo te krijgen. 

<System> 
Zie hoofdstuk 4 punt 5 op pagina 10 

3.4 AUX Mode 

Door de AUX IN jack aansluiting te gebruiken 
1. Gebruik een 3.5mm stereo kabel (mini-jack) om een externe bron aan te sluiten, zoals je

mobiele telefoon, tablet, Laptop of iPod op de AUX IN aansluiting, aan de achterzijde van
de RADIO2.

2. Druk meerdere malen op de Source (6) toets tot dat “Aux” in het display verschijnt. als de
bron is aangesloten met een 3,5 mm jackplug aan de achterzijde, dan ben je nu klaar
voor weergave van de externe bron.

3. Om het geluidsniveau verder aan te passen kan het ook noodzakelijk zijn dat het niveau
op de bron moet worden aangepast.
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3. Opniew verbinding maken emt een apparaat dat reeds gekoppeld is geweest met de

RADIO2 is simpel. De RADIO2 onthoud reeds gekoppelde apparaten.
• NB: Bluetooth moet wel aan staan op het te koppelen apparaat!
• Druk op de Source (6) toets op de RADIO2 tot “Bluetooth” op het display verschijnt.
• RADIO2 zal automatisch verbinden met het Bluetooth apparaat dat je eerder al

eens gebruikt hebt met de RADIO2.
• Als er meerdere Bluetooth apparaten "zichtbaar" zijn waar hij mee gekoppeld

geweest is dan kiest de RADIO2 het apparat dat het dichtst bij is.

3.4.2 Bluetooth gebruiken op de RADIO2 
1. Volume kan geregeld worden zowel op de RADIO2 als op het gekoppelde apparaat
2. Druk op de 1/pause/play (1) toets op RADIO2 om het afspelen te pauzeren of om

verder te spelen.
3. Druk op de 2/skip track back (1) toets op RADIO2 om een track terug te gaan.
4. Press the 2/skip track forward (1) button on RADIO2 to skip track to next track.

4. Gebruik van de Basis Functies

4.1 Sorteren en oproepen van stations. 
Het is mogelijk om 6 DAB en 6 FM radio stations op te slaat als presets. 

1. Om een station dat nu speelt op te slaan, houdt dan 1 van de 6 genummerde toeten in
gedrukt op de zender vast te leggen.

2. Houdt de toets ingedrukt tot dat  "Preset x stored" in het display verschijnt.
a. je kan eenvoudig een ander station onder een reeds gebruikte toets opslaan.

3. Om een reeds opgeslagen station op te roepen druk je eenvoudig  even kort op 1 van de
6 toetsen en het opgeslagen station wordt weergegeven.

4.2 Equalizer (EQ) instellingen 
Deze functie geeft je de mogelijkheid het geluid te optimalizeren naar persoonlijke voorkeur. 
bijv. als je voornamelijk naar praat programma's luisterd, kies dan voor de stand “Speech” in 
het EQ menu. deze instelling kan je altijd aanpassen.  

1. Druk op de EQ (4) toets en in het display verschijnt “Equalizer < Normal > (of een reeds
gekozen andere instelling).

2. Om de instelling aan te passen, draai aan de Tuning/select (3) knop.
3. Alle mogelijkheden komen dan lang, kies eenvoudig de gewenste stand.
4. Er zijn 6 vaste standen beschikbaar; Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech en een

handmatig in te stellen stand: My EQ
5. Bevestig je keuze door op de Tuning/select (3) knop te drukken.
6. Om een persoonlijke instelling te maken kies je voor "My EQ" en druk je op de Tuning/

select (3) knop, je kan hier de Hoge en Lage tonen bijregelen naar believen.
7. Wanneer "Treble" of "Bass" in het display wordt getoont kan je deze eenvoudig

verstellen door eerst op de Tuning/select (3) knop te drukken en vervolgens kan je door
het draaien aan de Tuning/select (3) knop het "level" verstellen.

8. Als de juiste stand is gekozen kan je deze opslaan door op de Tuning/select (3) knop te
drukken.

9. Door op de Display (5) toets te drukken ga je weer terug naar de normale
gebruiksmodus.
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4.3.1 Wekker uitzetten
1. Druk de Snooze (16) toets in om de wekker tijdelijk uit te zetten.
2. Om de wekker volledig uit te schakelen druk je meerdere malen op de Alarm (7) toets

to dat Alarm 1 en Alarm 2 uit zijn <OFF> dit kan bij een uitgeschakelde radio.

4.3 Wekker instellen 
De Radio heeft 2 wektijden

1. Als de radio aan staat, druk dan op de Alarm (7) toets. In het display verschijnt nu “Alarm
1 setup”. Als je nog een keer drukt verschijnt “Alarm 2 setup”.
Druk op de Tuning/select (3) knop om “Alarm 1 setup” of “Alarm 2 setup”, afhankelijk wat
gekozen is, in te stellen door de Alarm Wizard te starten.

2. De uur aanduiding begint te knipperen in het display. Pas de wektijd aan door te draaien
aan de Tuning/select (3) knop tot het juiste uur wordt weergegeven. Bevestig en ga
verder door op de Tuning/select (3) knop te drukken.

3. Nu begint de minuten aanduiding te knipperen in het display. Pas op dezelfde manier als
bij de uren de tijd aan naar de weneste stand en bevestig dit door op de Tuning/select
(3) knop te drukken

4. Nu begint Source te knipperen en “Buzzer” verschijnt. Draai aan de Tuning/select (3)
knop om een keuze te maken uit  “Buzzer”, “DAB” of “FM” en bevestig je keuze door op
de Tuning/select (3) knop te drukken.

5. Als gekozen is voor DAB of FM dan verschijnt “Last listened” en bevestig dit door op de
Tuning/select (3) knop te drukken.
Nu kan, door te draaien aan de Tuning/select (3) knop om aan te geven of je: Once
(eenmalig), Daily (dagelijks), Weekdays (alleen tijdens werkdagen) of in het Weekend wil
worden gewekt. Bevestig je keuze door op de Tuning/select (3) knop te drukken.

6. Nu begint "Date" te kipperen (alleen bij de eerste ingebruikname) kies de dag door aan de
Tuning/select (3) knop te draaien, kies dan ook de maand en het jaar nadat je dag hebt
gekozen, na elke stap druk je op de Tuning/select (3) knop om elke stap te bevestigen.

7. Nu verschijnt de volume indicatiebalk in het display. stel de gewenste geluidssterkt in voor
de wekfunctie door aan de Tuning/select (3) knop te draaien.

8. Als laatste wordt "Alarm 1 OFF” op het display weergegeven waarvan de “OFF” knipperd.
Door te draaien aan de Tuning/select (3) knop tot “YES” verschijnt en druk dan op de
Tuning/select (3) knop. De wekker is nu ingesteld.
Als de Radio op standby staat wordt een bel in het display getoont ten teken dat de
wekfunctie is ingeschakeld.

4.4 De Snooze functie gebruiken 
1. Als de radio speelt en je drukt op de Snooze (16) toets gaat het geluid tijdelijk uit (mute).
2. Om het geluid weer aan te zetten druk je nogmaals op de Snooze (16) toets.

NB: de Snooze/Mute functie werkt alleen op de ingebouwde luidsprekers, niet op de
"LINE OUT".

3. In de wekker modus zal de Snooze functie, wanneer je op de knop drukt, het geluid voor
5 minuten stil hoiuden, daarna gaat de wekker op de vooaf ingestelde bron weer
opnieuw afgaan.
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4.5 <System> instellingen en informatie 
De radio heeft een "system menu" verschillende functies en informatie. Het "system menu" 
kan worden geopend vanuit elke bron modus. 

1. Om het menu te openen, houdt je de Display (5) toets 3 seconden.
2. Draai de Tuning/select (3) knop tot <System> in het display verschijnt.
3. Activeer het "System menu" door op de Tuning/select (3) knop te drukken.
4. In het "system menu" kun je alle functies langs door te draaien aan de Tuning/select (3)

knop.
Er zijn 8 verschillende opties in het "system menu":
Sleep function, Equalizer (deze functie heeft ook een directe keuzetoets op de
voorzijde), Time, Backlight, Inactive Standby, Language, Factory Reset, SW version.

4.5.1 Sleep instellingen en controleer de sleep timer 
Deze functie schakeld deradio uit na een bepaalde tijd. 

1. Druk op de Tuning/select (3) knop en er verschijnt “Sleep off”in het display.
2. Draai de Tuning/select (3) knop, er zal met stappen van 15 minuten oplopend tot maxi-

mum van 90 minuten gekozen kunnen worden.
3. Bevestig je instelling door op de Tuning/select (3) knob te drukken.

De sleep timer is nu actief en een “S” zal rechts bovenin het display verschijnen ter
indicatie van de activering van deze functie.

4. Om deze functie te deactiveren: handel als bij punt 1 en draai tot “Sleep off” in het
display verschijnt en bevestig dit.

4.5.2 Kontroleer de sleep timer instellingen
1. Als de Sleep timer is ingesteld op 15 minuten dan zal rechts boven in het display “S15”

staan en deze zal elke minuut terug lopen.
2. Om de functie te deactiveren volg de instructies als bij hoofdstuk 4.5 punt 1,

NB: Als je de radio uit zet middels de Power (9) toets, dan wordt de functie ook uit
geschakeld.

4.5.2 Time Tijd) 
1. Drukj op de Tuning/select (3) knop wanneer <Time> wordt weergegeven in het

display.
2. In het "Time menu" kan je kiezen tussen  <Set Time/Date> voor handmatig instellen, of

voor <Auto update>
3. kies de gewenste optie en bevestig door op de Tuning/select (3) knop te drukken. Het

is aan te raden om voor de <Auto update>te kiezen, dit geeft het meest accurate
resultaat, de tijd wordt dan automatisch aangepast door de informatie van de FM en/of
de DAB ontvanger op te halen.

4.5.3 Backlight (Display achtergrond verlichting) 
1. Selecteer Backlight settings door op de Tuning/select (3) knop te drukken wanneer

<Backlight> in het display verschijnt.
2. de Backlight heeft 5 standen (1-5) draai aan de Tuning/select (3) knop tot de

gewenste sterkte is bereikt.
3. Druk op de Tuning/select (3) knop op je keuze te bevestigen.
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5. Specificaties

• Ondersteuning ontvanger: DAB en DAB+: Band III: (174~240MHz)
 FM: 87.5~108MHz 

• Audio Frequentie Bereik: 80Hz ~ 20.000 Hz
• Versterker vermogen: 10w/ 1x 3” lange slag, breedband luidspreker met dubbele magneet,

Bass reflex poort constructie.
• OLED display: 128x32 (2 lijnen)
• Voedingsspanning: 12V DC/1,5A
• Ingang: Bluetooth afspeelmogelijkheid vanaf elke Bluetooth bron met audioafspeler,

3.5mm stereo jack audio ingang (AUX IN) voor bronnen zoals een telefoon/tablet/PC
• Uitgang: 3.5mm stereo jack voor het aansluiten op een externe versterker (stereo uitgang)
• Hoofdtelefoon uitgang: 3.5mm stereo jack voor hoofdtlefoon
• Afmetingen (BxHxD): 205 x 138 x 113 mm
• Gewicht: 1.815 (1.379) kg

4.5.4 Inactieve standby 
1. Druk 3 seconden op de Display (5) toets tot het menu verschijnt.
2. Draai de Tuning/Select (3) toets tot "System" in het display verschijnt en bevestig door

op de Tuning/Select (3) toets te drukken.
3. Draai vervolgens de Tuning/Select (3) toets tot dat "Inactive Standby" in het display

verschijnt en bevestig door op de Tuning/Select (3) toets te drukken.
4. Vervolgens draai je aan de Tuning /Select (3) toets, de mogelijke keuzes zijn "Timeout:

2,4,5,6 hours(uren) of Off" (af fabriek staat deze op 2 uur). Kies de gewenste tijd en
bevestig door op de Tuning/Select (3) te drukken.

5. Om het "setup menu" te verlaten druk je meedere malen op de Display (5) toets.

4.5.5 Language (Taal) 
1. Selecteer "Language" door te drukken op de Tuning/select (3) knop  Wanneer

<Language> verschijnt in het display. De keuze mogelijkheden zijn:  English, French,
German en Italian.

2. Selecteer de gewenste taal door te draaien aan de Tuning/select (3) knop.
3. Druk op de Tuning/select (3) knop om je keuze te bevestigen.

4.5.6 Factory reset 
1. Selecteer "Factory reset" door op de Tuning/select (3) knop te drukken wanneer

<Factory reset> in het display verschijnt. Als je alle persoonlijke instellingen wilt
wissen en de radio volledig wilt terug zetten naar de fabrieks instellingen, da dan nu
verder;

2. Druk op de Tuning/select (3) knop om de reset te bevestigen. De Radio is nu
volledig gereset.

4.5.7 Software version (SW versie) 
1. Selecteer "Software version" informatie door op de Tuning/select (3) knop te drukken

wanneer <SW version> in het display verschijnt.
2. Druk op de Tuning/select (3) knop om dit te bevestigen.

Op het display staat nu de software versie van de Radio.

MKL/AND-201
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