06/2015

Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Mode d‘emploi
Handleiding
Betjeningsvejledning

DAB+ Radio
MEDION® LIFE® E66312 (MD 84950)

Inhoud
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Opmerkingen over deze handleiding ...... 127
1.1.
Gebruikte waarschuwingssymbolen en
-woorden .....................................................128
Inhoud van de verpakking ........................ 129
Gebruik voor het beoogde doel ............... 130
Veiligheidsinstructies ................................ 132
4.1.
Elektrische apparaten zijn geen
speelgoed ....................................................132
4.2.
Het toestel veilig opstellen....................133
4.3.
In geval van storingen.............................135
4.4.
Stopcontact bereikbaar houden .........135
4.5.
Bij beschadigingen ...................................136
4.6.
Adviezen voor de omgang met
batterijen .....................................................137
4.7.
Reinigen en opbergen ............................139
4.8.
Onweer .........................................................140
Overzicht van het teostel .......................... 140
5.1.
Voorkant.......................................................140
5.2.
Achterkant ...................................................141
In gebruik nemen....................................... 142
6.1.
Netvoeding - netadapter aansluiten .142
6.2.
Werking op batterijen - batterijen in het
toestel plaatsen .........................................143
6.3.
Toestel inschakelen/uitschakelen .......143
6.4.
Antenne........................................................144
6.5.
Tijd instellen................................................144
6.6.
Volume..........................................................147

84950 eComm ML Content Final REV7.indb 125

DE
NL
FR
NL
DK

125 / 204

26.05.2015 10:44:58

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6.7.
Displayverlichting .....................................147
6.8.
Spraak ...........................................................148
Radiomodus ............................................... 149
7.1.
DAB-modus .................................................149
7.2.
Systeeminstellingen in de DAB-modus ...
151
7.3.
FM-modus ...................................................152
7.4.
Radio Data System....................................153
7.5.
Zenders opslaan ........................................154
7.6.
Systeeminstellingen in de FM-modus ......
155
Sluimerfunctie ........................................... 156
Geluidsweergave via hoofdtelefoon ........ 157
Wekfunctie instellen .................................. 158
Sleeptimer activeren/deactiveren............ 160
11.1. Onderbreking van het weksignaal .....160
Sluimerfunctie ........................................... 160
Afvoer ......................................................... 161
Technische specificaties ............................ 162
Verklaring van conformiteit...................... 163
Colofon ....................................................... 164

126 / 204

84950 eComm ML Content Final REV7.indb 126

26.05.2015 10:44:58

1. Opmerkingen over deze
handleiding

DE
NL

Lees deze handleiding zorgvuldig door en
neem alle aangegeven instructies in acht.
Hiermee garandeert u een betrouwbare
werking en een lange levensduur van uw
toestel. Bewaar deze handleiding binnen
handbereik bij het toestel. Bewaar de
handleiding goed, zodat u deze bij eventuele verkoop kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

84950 eComm ML Content Final REV7.indb 127

FR
NL
DK

127 / 204

26.05.2015 10:44:58

1.1. Gebruikte
waarschuwingssymbolen en
-woorden
GEVAAR!
Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor mogelijk
levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel!
VOORZICHTIG!
Waarschuwing voor mogelijk
middelzwaar of gering letsel!
LET OP!
Neem de aanwijzingen in acht
om materiële schade te voorkomen!
LET OP!
Aanvullende informatie over het gebruik
van dit toestel!
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DE
Neem de aanwijzingen in de handleiding NL

LET OP!

in acht!

FR

WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor gevaar
van een elektrische schok!

NL
DK

•

Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen



Advies over uit te voeren handelingen

2. Inhoud van de verpakking
Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de
hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen.
Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:
− Radio MD 84950
− Netadapter (model: DYS122-060150W-2, Dongguan Dongsong Electronic Co. Ltd., China)
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3. Gebruik voor het beoogde
doel
Dit toestel dient om radiozenders te ontvangen en weer te geven.
Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor
particulier gebruik en is niet geschikt voor
industriële/zakelijke toepassingen.
Let erop dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik:
− wijzig niets aan dit toestel zonder
onze toestemming en gebruik geen
randapparatuur die niet door ons is
goedgekeurd of geleverd.
− gebruik alleen door ons geleverde
of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires,
− neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als
oneigenlijk gebruik en kan leiden
tot letsel of schade.
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− gebruik het toestel niet onder extre- DE
me omgevingsomstandigheden.
NL
LET OP!
FR
Houd er rekening mee dat in verNL
schillende landen afwijkende nationale regelingen kunnen bestaan DK
met betrekking tot het frequentiegebied dat vrij kan worden ontvangen. Informatie die buiten
het toegestane frequentiegebied
wordt ontvangen mag niet worden gebruikt en de informatie met
betrekking tot de ontvangst mag
niet aan derden worden doorgegeven.
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4. Veiligheidsinstructies
4.1. Elektrische apparaten zijn
geen speelgoed
GEVAAR!
Houd ook de verpakkingsfolies
buiten bereik van kinderen.
Hierbij bestaat gevaar voor verstikking.
• Dit toestel mag niet worden gebruikt
door personen (inclusief kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
intellectuele vermogens en/of onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij dit
gebeurt onder toezicht van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of de personen zijn geïnstrueerd
in het juiste gebruik van het toestel.
Kinderen moeten onder toezicht staan
om ervoor te zorgen dat ze niet met
het toestel spelen.
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• Berg het toestel en de accessoires buiten bereik van kinderen op.

DE
NL

4.2. Het toestel veilig opstellen

FR

Wacht even met het aansluiten van het
NL
toestel nadat het van een koude in een
DK
warme ruimte is gebracht. Door de condensatie die daarbij ontstaat, kan het toestel onder bepaalde omstandigheden onherstelbaar worden beschadigd. Als het
toestel op kamertemperatuur is gekomen, kan het zonder risico worden gebruikt.
• Plaats en gebruik alle onderdelen op
een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond zodat het toestel niet kan
vallen.
• Houd bij de opstelling minstens 5 cm
afstand vrij rondom het toestel om voldoende ventilatie te garanderen.
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• De ventilatie mag niet belemmerd worden door voorwerpen zoals tijdschriften, een tafelkleed, gordijnen enz. die
het toestel bedekken.
Let hierbij op het volgende:
• stel het toestel niet bloot aan directe
warmtebronnen (zoals verwarmingsradiatoren);
• stel het toestel niet bloot aan direct
zonlicht;
• Gebruik het toestel alleen in een gematigd klimaat;
• Stel het toestel niet op in de buurt van
magnetische velden (zoals een televisie of andere luidsprekers);
• Zet geen open vuur (zoals brandende
kaarsen) op of bij het toestel.
• Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een
bloemenvaas, op het toestel of in de
onmiddellijke omgeving en bescherm
alle onderdelen tegen drup- en spatwater. Deze voorwerpen kunnen om134 / 204
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vallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid kan aantasten.

DE
NL

4.3. In geval van storingen

FR

Als het toestel niet goed werkt, kan zich
NL
een elektrostatische ontlading hebben
DK
voorgedaan. Trek in dat geval de stekker
van de netadapter uit het stopcontact en
verwijder de batterijen. Plaats de batterijen vervolgens opnieuw en sluit het toestel weer aan op het stopcontact. Op die
manier wordt het toestel gereset.

4.4. Stopcontact bereikbaar
houden
LET OP!
Ook bij een uitgeschakeld toestel
staan onderdelen van het toestel
onder spanning. Onderbreek de
stroomvoorziening van uw toestel
of schakel alle spanning uit door
de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te trekken.
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Sluit het toestel alleen aan op een goed
bereikbaar stopcontact (100-240 V~ /
50/60 Hz), vlakbij de plaats van de opstelling. Zorg dat het stopcontact altijd
goed toegankelijk is zodat het toestel
indien nodig snel spanningsvrij kan
worden gemaakt.
• Neem het toestel niet in gebruik, als
het toestel of het aansluitsnoer zichtbaar zijn beschadigd of als het toestel
is gevallen.
• Trek het netsnoer altijd aan de stekker
uit het stopcontact, trek nooit aan het
snoer.
• Zorg ervoor dat u niet over het aansluitsnoer kunt struikelen. Het netsnoer
mag niet ingeklemd of platgedrukt
worden.

4.5. Bij beschadigingen
• Trek bij beschadiging van de stekker,
het aansluitsnoer of het toestel meteen
de stekker uit het stopcontact.
136 / 204
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WAARSCHUWING!
Probeer in geen geval het toestel zelf te openen en/of te repareren. Daarbij bestaat gevaar
voor een elektrische schok!
• Als het netsnoer van dit toestel beschadigd is geraakt moet deze, om gevaar
te voorkomen, worden vervangen door
de klantenservice van de fabrikant of
een andere deskundige persoon.
• Neem bij storingen contact op met ons
Service Center of een andere vakkundige werkplaats om gevaar te vermijden.

DE
NL
FR
NL
DK

4.6. Adviezen voor de omgang
met batterijen
Het toestel kan op batterijen werken. Let
bij de omgang met batterijen op het volgende:
• Batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen! Gevaar voor explosie!!
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• Houd batterijen uit de buurt van kinderen, gooi ze niet in het vuur, sluit ze
niet kort en haal ze niet uit elkaar.
• Let bij het plaatsen van de batterijen
op de juiste polariteit.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar en gebruik ook
geen gebruikte batterijen in combinatie met nieuwe batterijen.
• Reinig indien nodig de contactpunten
van de batterijen en het toestel voordat u de batterijen plaatst;
• Verwijder lege batterijen direct uit het
toestel! Deze kunnen gaan lekken.
• Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals direct zonlicht, vuur
etc.!
• Wanneer deze instructies niet in acht
worden genomen kunnen batterijen te
sterk worden ontladen en gaan lekken!
Verwijder batterijen meteen om schade te voorkomen.
138 / 204
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• Vermijd contact met huid, ogen en
slijmvliezen. Spoel bij contact met accuzuur de betreffende lichaamsdelen
onmiddellijk met overvloedig schoon
water af en raadpleeg onmiddellijk een
arts.
• Verwijder de batterijen als u het toestel
langere tijd niet gebruikt.

DE
NL
FR
NL
DK

4.7. Reinigen en opbergen
• Trek voor het reinigen de netadapter
uit het stopcontact.
• Reinig het toestel met een droge, zachte doek. Gebruik geen chemische
schoonmaak- of oplosmiddelen. Deze
kunnen het oppervlak en/of de opschriften op het toestel beschadigen.
• Verwijder eventueel de batterijen wanneer u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt, schakel het toestel
uit met de P O W E R knop en trek de
stekker uit het stopcontact!
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4.8. Onweer
Trek bij onweer of langere afwezigheid de
stekker uit het stopcontact.

5. Overzicht van het teostel

SEA RCH

5.1. Voorkant

12 11 10 9

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

8 7

6

5

4

3

2

1

Luidspreker
V O L U M E : Volume verhogen of verlagen
S L E E P : Sleeptimer instellen
A L A R M / S N O O Z E : Wekfunctie instellen/
wekherhaling
I N F O : Informatie opvragen
M E N U : Submenu’s oproepen
Lcd-dispay
P R E S E T : Zenders opslaan
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9)
10)
11)
12)

S E L E C T : Selectie bevestigen
M O D E : Bedrijfsmodus instellen (DAB/FM)
: Radio in-/uitschakelen
S E A R C H : Menuopties/zenders zoeken

DE
NL
FR

5.2. Achterkant

NL
DK

DC 6V

4

3

2

1

1)

DC 6 V
voeding

2)

: 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting (klinksteker)
FM-/DAB antenne
Batterijvak

3)
4)
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6. In gebruik nemen
6.1. Netvoeding - netadapter
aansluiten
 Verbind de stekker van de netadapter met de aansluiting voor de netadapter op het toestel.
 Steek de stekker van de netadapter in een goed
bereikbaar stopcontact van 100-240 V~ 50/60 Hz.

LET OP!
Gebruik voor de aansluiting
uitsluitend de meegeleverde netadapter (model: DYS122060150W-2 (EU) / DYS122060150W-3 (UK), Dongguan
Dongsong Electronic Co. Ltd., China). Op de netadapter is een typeplaatje aangebracht met de betreffende informatie.
LET OP
Schakel de radio volledig uit, wanneer u
deze langere tijd niet gebruikt. Schakel de
radio uit met de P O W E R -knop en trek
de stekker uit het stopcontact!
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6.2. Werking op batterijen batterijen in het toestel
plaatsen

DE
NL

Het batterijvak bevindt zich achterop de radio.
 Schuif de deksel van het batterijvakje op de achterkant van de radio af en open het batterijvakje.
 Plaats vier batterijen type R14/LR14/C (niet meegeleverd) zodat de minpool tegen de veren ligt. Zie
ook de tekening in het batterijvak.
 Schuif de deksel van het batterijvakje naar beneden totdat het hoorbaar vastklikt.

FR
NL
DK

LET OP
Als de batterijen zijn geplaatst en de netadapter niet op het toestel is aangesloten,
gaat de radio automatisch op de batterij
werken.

6.3. Toestel inschakelen/
uitschakelen
 Druk op de toets

om de radio in te schakelen.

LET OP
De radio gaat bij inschakelen terug naar de
als laatste ingestelde modus (D A B + of
F M ).
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6.4. Antenne
Voor FM/DAB+-ontvangst is het toestel voorzien van
een telescoopantenne.
 Trek de antenne volledig uit en zet deze in een positie waarin de ontvangst optimaal is.

6.5. Tijd instellen
Wanneer u de radio voor de eerste keer inschakelt,
verschijnt op het display de melding “TIME IS NOT
SET”.
 Druk op de toets A L A R M / S N O O Z E . De
weergave van de uren begint te knipperen.

LET OP
Draai de draaiknop S E A R C H rechtsom
om de display vooruit te laten lopen. Draai
de knop linksom om de display achteruit
te laten lopen. Draai de knop en houd de
knop vast om de display snel te doorlopen.
 Stel met behulp van de draaiknop S E A R C H de
tijd in: eerst de uren, vervolgens de minuten. Bevestig uw keuze door de toets T I M E R in te drukken.
 Stel daarna met de draaiknop S E A R C H de datum in: eerste de dag, vervolgens de maand en
tenslotte het jaar. Bevestig uw keuze door de toets
T I M E R in te drukken.
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6.5.1. Tijd/datum handmatig instellen
U kunt de tijd, de datum en het formaat ook later nog
wijzigen:
 Druk op de toets M E N U .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
SYSTEM verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
TIME verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
SET TIME / DATE verschijnt.
 Stel met de draaiknop eerst de uren in en bevestig
de instelling door op de toets S E L E C T te drukken.
 Stel nu zoals hierboven beschreven de minuten, de
dag, de maand en tenslotte het jaar in.
 Na het instellen van het jaar wordt op het display
de melding T I M E S AV E D weergegeven.
De datum en de tijd zijn nu ingesteld.

DE
NL
FR
NL
DK

6.5.2. Tijd/datum automatisch instellen
U kunt de tijd en de datum automatisch laten aanpassen.
 Druk op de toets M E N U .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
SYSTEM verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
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 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
TIME verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
AUTO UPDATE verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H en kies of de
update via DAB (UPDATE FROM DAB), via
FM (UPDATE FROM FM), via DAB/FM (UPDATE FROM ANY) of helemaal niet moet
worden uitgevoerd (NO UPDATE).

6.5.3. Tijd handmatig instellen
U kunt de tijd en de datum automatisch laten aanpassen.
 Druk op de toets M E N U .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
SYSTEM verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
TIME verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot het menu
SET 12 / 24 verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
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 Draai aan de draaiknop S E A R C H en kies of
de tijd in 12-uurs (SET 12 HOUR)- of 24-uurs
(SET 24 HOUR) formaat moet worden weergegeven en bevestig de keuze door op de toets
S E L E C T te drukken.

DE
NL
FR
NL

6.6. Volume
 Met de draairegelaar – V O L U M E + stelt u het
geluidsvolume in.
Op het display wordt onder VOLUME gedurende
enkele seconden het volume in de vorm van een balkdiagram weergegeven.

DK

6.7. Displayverlichting
 Druk op de toets M E N U .
 Draai aan de draaiknop Search tot het menu SYSTEM verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop Search tot het menu
BACKLIGHT verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot de gewenste helderheid (HIGH, MEDIUM of LOW)
op het display verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T om de keuze te bevestigen.
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LET OP
De momenteel ingestelde helderheid
wordt met een * aangegeven.

6.8. Spraak
 Druk op de toets M E N U .
 Draai aan de draaiknop Search tot het menu SYSTEM verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop Search tot het menu
LANGUAGE verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T .
 Draai aan de draaiknop S E A R C H tot de gewenste spraak (ENGLISH of DEUTSCH) op het
display verschijnt.
 Druk op de toets S E L E C T om de keuze te bevestigen
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7. Radiomodus
Met deze radio kunt u FM- en DAB+-zenders ontvangen.
Er kunnen maximaal 10 vooraf ingestelde FM-zenders
en 10 DAB zenders worden opgeslagen.

LET OP
Na het inschakelen wordt in eerste instantie de laatste ingestelde radiozender weergegeven. Wanneer de radio voor het eerst
in gebruik wordt genomen, start de ontvangst in de DAB-modus.

DE
NL
FR
NL
DK

7.1. DAB-modus
Om DAB-zenders te kunnen ontvangen moet de ontvanger in de DAB-modus worden gezet.
Druk enkele keren op de toets M O D E tot op het
display DAB wordt weergegeven.

7.1.1. Zoeken naar DAB-zenders
 Druk op de toets M E N Ü om naar DAB+-zenders
te zoeken.
 Kies FULL SCAN en bevestig de keuze door op
de toets S E L E C T te drukken.
Het toestel zoekt nu naar alle beschikbare DAB+-zenders, op het display wordt eerst SCANNING en een
voortgangsbalk weergegeven. Na het zoeken naar de
zenders wordt het aantal beschikbare zenders op de
display weergegeven.
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LET OP
Voer het zoeken regelmatig uit om de lijst
DAB-zenders actueel te houden.
Draai aan de draaiknop S E A R C H om een zender
uit de lijst te kiezen en bevestig de keuze door op de
toets S E L E C T te drukken.
In de radiomodus kunt u de beschikbare informatie
weergeven door meerdere keren op de toets I N F O
te drukken.
− Roterende tekst
− Signaalsterkte
− Soort programma
− Groepsnaam
− Multiplex nummer/frequentie
− Signaalstoringen
− Audiobitrate
− Tijd
− Datum
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7.2. Systeeminstellingen in de
DAB-modus

DE
NL

7.2.1. Automatische zenderzoekfunctie FR
 Druk op de toets M E N U .
 Kies FULL SCAN en bevestig de keuze door op
de toets S E L E C T te drukken.
De ontvanger zoekt nu naar alle beschikbare DAB+-zenders.

NL
DK

7.2.2. Handmatig naar zenders zoeken
 Druk op de toets M E N U .
 Kies MANUAL TUNE en bevestig de keuze
door op de toets S E L E C T te drukken.
 Stel nu met de D R A A I K N O P de gewenste
frequentie in en bevestig de instelling door op de
toets S E L E C T te drukken.

7.2.3. Niet meer te ontvangen zenders
onzichtbaar maken
 Druk op de toets M E N U .
 Kies PRUNE en bevestig de keuze door op de
toets S E L E C T te drukken.
 Kies nu met de D R A A I K N O P YES of NO en
bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.
Het toestel verwijdert nu alle zenders die niet meer te
ontvangen zijn uit de lijst.
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7.2.4. System
 Druk op de toets M E N U , kies met de draaiknop
S E A R C H het menu SYSTEM en bevestig de
keuze door op de toets S E L E C T te drukken.
Hier kunt u de volgende opties instellen:
− Time
− Sleep
− Backlight
− Language
− Factory Reset
− SW-versie
 Kies met de draaiknop S E A R C H het gewenste menu en bevestig de keuze door op de toets
S E L E C T te drukken.
 Volg de verdere instructies.

7.3. FM-modus
Om FM-zenders te kunnen ontvangen moet het toestel in de FM-modus worden gezet.
Druk enkele keren op de toets M O D E tot op de display FM wordt weergegeven.

7.3.1. Reset
 Druk op de toets M E N U , kies met de draaiknop
S E A R C H het menu SYSTEM en bevestig de
keuze door op de toets S E L E C T te drukken.
 Kies met de draaiknop S E A R C H het menu
FACTORY RESET en bevestig de keuze door
op de toets S E L E C T te drukken.
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 Kies met de draaiknop S E A R C H de optie YES
of NO het gewenste menu en bevestig de keuze
door op de toets S E L E C T te drukken.

DE
NL

7.4. Radio Data System

FR

Het Radio Data System is een service van de omroepen. Naast het gebruikelijke muziek- en spraakprogramma wordt extra informatie uitgezonden in de
vorm van gecodeerde digitale signalen die door de
radio worden geanalyseerd en weergegeven. Op het
display wordt de programmanaam en andere informatie (verkeersinformatie, titel van de afgespeelde muziek, etc.) weergegeven.
Bij een zwak signaal schakelt de radio automatisch om
naar een RDS-zender die hetzelfde programma uitzendt.
In de radiomodus kunt u de beschikbare informatie
weergeven door meerdere keren op de toets I N F O
te drukken.
− Radiotext
− Soort programma
− Frequentie
− Mono/Stereo
− Tijd
− Datum

NL
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7.4.1. FM-zenders zoeken
 Druk kort op de toets S C A N om de frequentieband in oplopende richting te doorzoeken naar de
gewenste zender.
 Draai de draaiknop S E A R C H tegen de richting
van de klok in om de frequentieband omlaag te
doorzoeken naar de gewenste zender.
Het zoeken wordt beëindigd wanneer er een zender is
gevonden.
 Door de draaiknop S E A R C H kort te draaien,
kunt u de frequentie in kleinere stappen verhogen of verlagen. Door de knop langer vast te houden wordt het zoeken voor- resp. achteruit ingeschakeld.

7.5. Zenders opslaan
U kunt tot 10 vooraf ingestelde DAB+- en 10 FM-zenders opslaan.
 Kies eerst met de toets M O D E de DAB+ of
FM-modus.
 Zoek zoals hierboven beschreven automatisch of
handmatig naar de gewenste zender.
 Druk op de toets P R E S E T en houd deze ingedrukt.
De aanduiding voor de geheugenplaats onder PRESET STORE knippert.
 Kies met de draaiknop S E A R C H de gewenste
geheugenplaats 1–10. Vrije geheugenplaatsen
worden aangegeven met EMPTY.
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 Bevestig de keuze van de geheugenplaats door op
de toets S E L E C T te drukken.
U ziet een melding P R E S E T X S T O R E D , wanneer de zender is opgeslagen.

7.5.1. Zenders oproepen

DE
NL
FR
NL

 Druk kort op P R E S E T. Kies met de draaiknop
S E A R C H de gewenste opgeslagen zender
 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.

DK

7.6. Systeeminstellingen in de FMmodus
7.6.1. Instelling van de zoekmodus
Druk op de toets M E N U en kies onder SCAN
SETTING met de draaiknop S E A R C H , ALL STATIONS (alle zenders) of STRONG STATION (alleen de sterke zenders).
 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.

7.6.2. Audio instelling
 Druk op de toets M E N U en kies onder AUDIO
SETTING met de draaiknop S E A R C H de instellingen STEREO ALLOWED of FORCED
MONO.
De instelling FORCED MONO kan zinvol zijn wanneer het signaal van de zender zwak is en het volume
van de zender hoog.
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 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.

7.6.3. System
 Druk op de toets M E N U , kies met de draaiknop
S E A R C H het menu SYSTEM en bevestig de
keuze door op de toets S E L E C T te drukken.
Hier kunt u de volgende opties instellen:
− Time
− Sleep
− Backlight
− Language
− Factory Reset
− SW-versie
 Kies met de draaiknop S E A R C H het gewenste menu en bevestig de keuze door op de toets
S E L E C T te drukken.
 Volg de verdere instructies.

8. Sluimerfunctie
U kunt een tijd van 10/20/30/60/70/80 en
90 minuten instellen waarna de radio automatisch wordt
uitgeschakeld of de functie deactiveren (SLEEP OFF).
De radio is uitgeschakeld.
 Druk enkele keren op de toets S L E E P op het toestel totdat de gewenste sluimertijd op het display
verschijnt.
 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.
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9. Geluidsweergave via
hoofdtelefoon

DE
NL

Aan de linkerkant van het toestel bevindt zich de aansluiting voor de in-ear hoofdtelefoon .
 Sluit hierop de meegeleverde in-ear hoofdtelefoon
met 3,5 mm klinkstekker aan.
De luidsprekers worden dan automatisch uitgeschakeld.

FR
NL
DK

WAARSCHUWING!
Overmatige geluidsdruk bij het
gebruik van in -ear of gewone hoofdtelefoons kan leiden
tot schade aan het gehoor en/
of verlies van het gehoorvermogen. Stel het geluidsvolume
vóór de weergave in op de laagste stand.
Start het afspelen en verhoog
het volume tot op het niveau
dat u aangenaam vindt.
Wanneer het toestel langere tijd
op een hoog geluidsvolume via
een hoofdtelefoon wordt ge-
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bruikt, kan dit leiden tot gehoorschade
bij de luisteraar.

10. Wekfunctie instellen
Het toestel is voorzien van een wekfunctie waarmee u
zich kunt laten wekken door de radio of door een geluidssignaal. U kunt twee wektijden instellen.
 Druk in uitgeschakelde toestand evt. enkele keren op de toets A L A R M / S N O O Z E om
het wekmenu en het gewenste alarmgeheugen
(ALARM1 of ALARM2) op te roepen.
 Druk op de toets S E L E C T om het alarmgeheugen te kiezen dat u wilt instellen.
 Stel met behulp van de draaiknop S E A R C H de
wektijd in: eerst de uren, vervolgens de minuten.
Bevestig de keuze door de toets S E L E C T in te
drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H de duur van
het alarm en bevestig de keuze door op de toets
S E L E C T te drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H de wekfunctie: DAB, FM of BUZZER en bevestig de keuze
door op de toets S E L E C T te drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H of u in de
FM-modus gewekt wilt worden met de als laatste
ingestelde zender of dat u een zender uit de opgeslagen lijst wilt kiezen.
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 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H of u dagelijks (DAILY), eenmalig (ONCE), in het weekend
(WEEKENDS) of op werkdagen (WEEKDAYS)
gewekt wilt worden.
 Bevestig de keuze door op de toets S E L E C T te
drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H het volume van het alarm en bevestig de keuze door op de
toets S E L E C T te drukken.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H ALARM
ON om het alarm in te schakelen en bevestig de
keuze door op de toets S E L E C T te drukken.
OP HET DISPLAY WORDT KORT ALARM
SAVED weergegeven en de wektijd is nu geactiveerd. In uitgeschakelde toestand wordt op het display 1 resp. 2 weergegeven.

DE
NL
FR
NL
DK

LET OP
Voor de wekfunctie ONCE is een exacte
datum nodig. Deze moet na het kiezen van
de wekfunctie ONCE worden ingesteld.
Volg hiervoor de aanwijzingen op het
scherm.
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11. Sleeptimer activeren/
deactiveren
In uitgeschakelde toestand kan de wekfunctie heel
eenvoudig worden in- of uitgeschakeld.
 Druk op de toets A L A R M / S N O O Z E op het
toestel om het wekmenu op te roepen.
 Kies nu met de draaiknop S E A R C H de wekfunctie aan (ON) of uit (OFF). Bevestig de keuze door
de toets S E L E C T in te drukken.

11.1. Onderbreking van het
weksignaal
Druk bij het afgaan van het weksignaal op de toets
ALARM/SNOOZE om het weksignaal te onderbreken. Het alarm wordt eerst gestopt en na ca. 5 minuten herhaald.
Druk, wanneer het weksignaal klinkt, 2x achter elkaar
op de toets ALARM/SNOOZE om het wekken
voor 10 minuten te onderbreken.
De functie wordt beëindigd wanneer u het toestel inschakelt of het alarm uitschakelt.

12. Sluimerfunctie
U kunt een tijd van 10/20/30/60/70/80
en 90 minuten instellen waarna de radio automatisch wordt uitgeschakeld of de functie deactiveren
(OFF).
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De radio is uitgeschakeld.
 Druk op de toets S L E E P op het toestel om het
menu SET SLEEP TIME op te roepen.
 Kies met de draaiknop S E A R C H of de toets
S L E E P de uitschakeltijd en bevestig de keuze
door op de toets S E L E C T te drukken.

DE
NL
FR
NL
DK

13. Afvoer
Verpakking
Dit toestel is speciaal verpakt om het tijdens het transport tegen beschadiging te
beschermen. De verpakking bestaat uit
materialen die milieuvriendelijk en vakkundig kunnen worden afgevoerd en gerecycled.

Toestel
Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd.
Volgens richtlijn 2012/19/EU moet oude
apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd.
Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het toestel voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu
wordt beperkt.
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Lever het afgedankte toestel voor recycling in bij een
inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling.
Neem voor verdere informatie contact op met uw
plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente.

Batterijen
Batterijen moeten correct worden afgevoerd. Op verkooppunten van batterijen en gemeentelijke inzamelpunten staan
daarvoor speciale containers ter beschikking. Neem voor meer informatie contact
op met uw lokale afvalwerkingsbedrijf of
overheid.

14. Technische speciﬁcaties
Toestel
Voeding
Batterijen

DC 6 V / 1,5 A
4x 1,5V Mignon/AA/LR6
(niet meegeleverd)

Uitgangsvermogen

2x 20 watt max. uitgangsvermogen voor muziek
(2x 2 watt RMS)

Aansluitng hoofdtelefoon 3,5 mm stereo klinkstekker
Uitgangsspanning:
max. 150 mV
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FM-frequentieband
DAB+-frequentieband

FM 87,5-108 MHz
174-240 MHz

DE
NL

Afmetingen (b x h x d) ca. 230 x 142 x 165 mm

FR

Netadapter
Model:

DYS122-060150W-2 (voor
EU)
DYS122-060150W-3 (voor
Verenigd Koninkrijk)
Dongguan Dongsong
Electronic Co. Ltd., China
100-240 V~ / 50/60 Hz,
0.3 A
1,5 A
DC 6 V

Fabrikant:
Ingang
Uitgang

NL
DK

15. Verklaring van
conformiteit
Hiermee verklaart Medion AG dat het product MD 84950 voldoet aan de volgende
Europese eisen:
• EMC-richtlijn 2004/108/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
• Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
De volledige verklaring van conformiteit is te vinden
op www.medion.com/conformity.
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16. Colofon
Copyright © 2015
Alle rechten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.
Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant is
verboden.
Het copyright berust bij de firma:
Medion AG
Am Zehnthof 77
D-45307 Essen
Duitsland
De handleiding is via de Service Hotline te bestellen
en is via de serviceportal www.medionservice.de beschikbaar voor download.
U kunt ook de hierboven staande OR-code scannen
en de handleiding via de serviceportal op uw mobiele
toestel downloaden.
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