THE TRANSISTOR
DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie

Gebruiksaanwijzing
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Geachte klant,
Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen.
Tegelijkertijd weten wij zeker dat je nog vele jaren met volledige tevredenheid van ons product gebruik zult
maken.
IRC is geworteld in Denemarken, Scandinavië en is wereldwijd beroemd voor zijn moderne minimalistische
ontwerpstijl. Sinds 2001 heeft ICR digitale audioproducten geproduceerd en ontworpen die gekenmerkt
worden door een uitstekend uiterlijk, geavanceerde technologie en gebruiksgemak, en die gebaseerd zijn op
open platforms van toonaangevende leveranciers.
Bij IRC denken wij aan het milieu. Om papierafval te voorkomen is de producthandleiding te vinden op de
bijgevoegde USB-stick. Wij hopen dat je ook geniet van de bijgevoegde sleutelhanger.
Om je op de hoogte te houden van nieuwe software-upgrades of nieuwe functionaliteit van je product willen we
je vragen om onze website www.ircgo.com te bezoeken en je product te registreren. Wij beloven dat we alleen
contact met je opnemen wanneer er belangrijke informatie is met betrekking tot het product.
Voor alle geregistreerde gebruikers bieden wij een goed ontwikkelde afstandsbediening voor het
product aan met 30% korting. Wanneer je geregistreerd bent zal je informatie ontvangen over het
aanbod.
Wij verwachten dat de afstandsbediening in april/mei 2015 op de markt wordt gebracht.

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@ircgo.com.
Vriendelijke groeten
Het IRC-team

Je kunt ons avontuur volgen via de sociale media op Facebook www.facebook.com/ircgo en Twitter
https://twitter.com/IRC_Nordic.
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Belangrijke
veiligheidsinstructies

8.

9.
WAARSCHUWING
RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE
SCHOK, NIET OPENEN

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERLAGEN:
VERWIJDER GEEN SCHROEVEN DEKSELS, OF DE BEHUIZING.
ER ZIJN GEEN ONDERHOUDSONDERDELEN BINNEN IN VOOR DE
GEBRUIKER.
VOOR ONDERHOUD, RAADPLEEG GEKWALIFICEERDE
SERVICEPERSONEEL.

10.

1.
2.
3.
4.
5.

Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Gebruik de luidspreker niet in de buurt van
water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.

11.

12.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
VERMINDEREN, STEL DEZE LUIDSPREKER NIET
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Om het risico te verminderen op een elektrische
schok, brand, etc.:
1. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarming,
warmterooster, fornuis of andere apparatuur
(zoals versterkers) die warmte produceren.
2. Blokkeer de ventilatieopeningen van het
apparaat niet.
3. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan
druppels of spatten, en objecten die gevuld zijn
met water zoals vazen, dienen niet op het
apparaat te worden geplaatst.
4. Plaats geen zware lasten op het apparaat, en
stap er niet op; de belasting kan er vanaf vallen
waardoor ernstige schade aan het apparaat kan
ontstaan.
5. Lees de informatielabel aan de achterzijde van
het apparaat voor het ingangsvermogen en
andere veiligheidsinformatie.
6. Dit apparaat is ontworpen om alleen te worden
gebruikt met de meegeleverde voeding.
7. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom
dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met
name in de buurt van stekkers, contacten en
waar ze het apparaat uitkomen.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Haal de stekker nooit uit het stopcontact door
aan de stroomkabel te trekken. Grijp de stekker
altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit
het stopcontact.
Repareer of vervang alle stroomkabels die
gerafeld zijn of anders zijn beschadigd. Gebruik
geen kabel met scheuren of slijtageschade in
de lengte, bij de stekker of bij de
verbindingsuiteinde.
Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient
u de stekker niet aan een verdeelstekker of
andere aansluiting te verbinden tenzij de pinnen
volledig passen en deze niet uitsteken.
Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient
u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of
vocht.
Haal tijdens regenachtige dagen of bliksem het
apparaat uit het stopcontact voor aanvullende
bescherming tijdens onweer of wanneer het
apparaat gedurende een langere tijd niet wordt
gebruikt. Dit zal schade aan het apparaat
voorkomen als gevolg van bliksem of
spanningspieken.
Probeer geen onderhoudswerkzaamheden zelf
uit te voeren. Door de behuizing te openen of
verwijderen kunt u blootgesteld aan gevaarlijke
spanning of andere gevaren.
Onderhoudswerkzaamheden dienen uit te
worden gevoerd door gekwalificeerde technici.
Ter behoeve van de veiligheid en om onnodig
energiegebruik te voorkomen dient u het
apparaat nooit ingeschakeld te hebben
wanneer er gedurende een lange tijd niet naar
gekeken wordt, bijv. 's nachts, terwijl u op
vakantie bent, of thuis. Schakel het apparaat uit
en koppel de stekker uit het stopcontact.
De batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik
met de voeding die bij het product wordt
geleverd. Laad de batterij alleen op bij
temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
Stel het product of batterij niet bloot aan
overmatige verhitting zoals direct zonlicht of
vuur.
Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt
vervangen. Alleen vervangen door dezelfde or
een gelijkwaardige type.
Werp gebruikte of beschadigde batterijen direct
en op de juiste wijze weg, volgens de
plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.
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Aan de slag

Let op: langdurige blootstelling aan luide muziek
kan

gehoorbeschadiging

veroorzaken.

Het

is

daarom het best om extreem hoog volume te

Verwijder de radio voorzichtig uit de box.

vermijden bij het gebruik van koptelefoons, met

Desgewenst kunt u de verpakking opslaan voor

name voor een langere tijd.

toekomstig gebruik.

Aan/uitzetten van het apparaat

Wat u in de verpakking zult vinden

Verbind de stroomkabel aan de AC IN aansluiting



Hoofdapparaat



Gebruiksaanwijzing

aan de achterzijde van het apparaat. Plaats



Stroomkabels

vervolgens de stroomkabel in het stopcontact. Druk



Oplaadbare batterij

op de



Welkomstbrief

apparaat op standby in te stellen. Haal de stekker uit



USB-sleutelhanger met instructiehandleidingen

het stopcontact om het apparaat volledig uit te

knop om het apparaat aan te zetten of het

zetten.

Plaatsen van uw radio

Uw radio omvat een ingebouwde batterij die

Plaats uw radio op een vlakke/stabiele ondergrond

automatisch zal worden opgeladen wanneer de radio

waar het geen last heeft van trillingen.

aan de netvoeding is aangesloten, en zal stoppen
met laden indien deze volledig is opgeladen.

Vermijd de volgende locaties:


Waar de radio zal worden blootgesteld aan

Let op: Voordat u de radio gebruikt, moet de

direct zonlicht.


Waar de radio dicht bij warmtebronnen zal zijn.



Waar de luchtvochtigheid hoog is en slechte

batterij 12 uur worden opgeladen.
Als de radio niet is verbonden aan de netvoeding zal

ventilatie aanwezig is.

deze functioneren op batterijstroom. Houd en druk



Waar het stoffig is.

de



Waar het vochtig is of waar er mogelijk

aan te zetten. Druk de

waterdruppels op het apparaat kunnen

apparaat uit te zetten.

knop voor 3 seconden in om het apparaat
knop weer in om het

druppelen of spatten.
Volumeregeling

Aanpassen van de antenne

Pas het volume van de radio aan door te drukken op

Trek de antenne uit om ervoor te zorgen dat u de

de

best mogelijke ontvangst heeft in zowel DAB/DAB+-

of

knoppen wanneer er geen

menu-instelling actief is.

als FM-radiomodi. Het kan nodig zijn om de positie
van de radio en/of antenne aan te passen om het
beste signaal te ontvangen.
Gebruik van koptelefoons
U heeft een koptelefoon nodig die beschikt over een
3,5 mm jack. De koptelefoon-aansluiting is gelegen
aan de voorkant van dit apparaat. Bij deze radio
wordt geen koptelefoon meegeleverd.
Zet het volume lager voordat u de koptelefoon
aansluit. Zet het volume langzaam hoger totdat u het
gewenste niveau heeft bereikt.
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Bovenaanzicht apparaat

Vooraanzicht apparaat

8

1

1.

2

3

4

5

6

7

knop
Wanneer het apparaat netspanning gebruikt,
indrukken om de radio aan te zetten of het
apparaat op standby in te stellen.

1

Wanneer het apparaat batterijstroom gebruikt,

1.

Luidspreker

indrukken en 3 seconden vasthouden om de

2.

NFC-chip

2

radio aan te zetten, en druk op de schakelaar
om de radio uit te zetten.
2.

Achterzijde apparaat

knop
Druk om te wisselen tussen de DAB-, FM-,
Bluetooth en Aux in-modus.
Drukken en vasthouden om menu te openen.
In de menu-instelling, druk om de selectie te
bevestigen.

3.

knop
Druk om naar de vorige optie te bladeren.
Druk om naar de vorige track te gaan in de
Bluetooth-modus.

4.
5.

Scherm
knop

1

Druk om naar de volgende optie te bladeren.
Druk om naar de volgende track te gaan in de
Bluetooth-modus.
6.

knop

7.

1.

DAB/FM-antenne

2.

AC IN-aansluiting

3.

AUX IN-aansluiting

4.

Druk om het volume te verlagen.

5.

knop

3 4

5

6

Koptelefoon-aansluiting
Update poort
Laat dit alleen over aan professioneel

Druk om het volume te verhogen.
8.

2

servicepersoneel!

Greep

6.

5

Greep
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Plaatsen van de batterij
1.

Plaats de fixeerplaat terug en schroef de twee
schroeven (A en B) op het batterijvak.

Wrik elke rand van de Speaker grill los om deze
van het apparaat los te koppelen.

B
A

Fixeerplaat

5.

Batterijvak

Plaats de speaker grill op het apparaat en druk
elke rand aan.

Speaker grill

2.

Schroef de twee schroeven (A en B) uit het
batterijvak en verwijder de fixeerplaat.

B

Speaker grill

A

Fixeerplaat

3.

Let op:
Batterijvak



Laad bij eerste gebruik de batterij gedurende 12
uur op.

Plaats de meegeleverde batterij. Zorg ervoor
dat de kabel stevig is verbonden aan de interne



Vervang de batterij alleen met dezelfde soort
batterij. Neem contact op met uw verkoper als u

aansluiting.

de batterij nodigt heeft.

.4V

h7

mA

00

30
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De indicator op de signaalbalk geeft het minimale
aanvaardbare signaalniveau weer.
Let op:
Zenders met signaalsterkte onder het minimale
signaalniveau leveren mogelijk geen stabiele audio.

DAB-modus
Wanneer u de radio aanzet zal deze automatisch
alle beschikbare radiozenders zoeken en opslaan. U
dient een Volledige Scan uit te voeren om er zeker
van te zijn dat alle radiozenders zijn gevonden en
opgeslagen. Het is ook aanbevolen om elke paar
maanden een nieuwe scan uit te voeren om nieuwe
DAB/DAB+ te vinden die zijn begonnen met
uitzenden nadat u uw DAB-radio heeft gekocht.
1. Voor het eerste gebruik zal uw radio een
volledige scan uitvoeren en alle radiozenders in
het geheugen opslaan.
2. Nadat de scan is uitgevoerd zullen de
DAB/DAB+-zenders in alfanumerieke volgorde
worden weergegeven. De eerste zender in de
lijst zal worden geselecteerd.

Zenderlijst
Deze functie maakt het voor u mogelijk om een
zender te selecteren uit de lijst van beschikbare
zenders.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens op de
of
knoppen om
Station list te selecteren, en druk de
knop
om te bevestigen.
2. U kunt ook, wanneer een programma wordt
afgespeeld, op de
of
knoppen drukken
om de zenderlijst te selecteren.
3. Druk op de
of
knoppen om door de
zenderlijst te bladeren en druk op de
knop
om te bevestigen. De geselecteerde zender zal
worden uitgezonden.

Let op:
 De DAB/DAB+-zenders worden in alfanumerieke
volgorde opgeslagen en weergegeven.
 Als er geen DAB/DAB+-signaal wordt gevonden
kan het noodzakelijk zijn om uw radio op een
andere plek neer te zetten.

Aanvullende dienst
U kunt een “>>” symbool zien naast de naam van het
station hetgeen aangeeft dat er aanvullende
diensten beschikbaar zijn voor die zender. De
aanvullende diensten omvatten extra diensten die
gerelateerd zijn aan de primaire zender. Het kan bijv.
zijn dat een sportzender extra commentaar heeft. De
aanvullende diensten worden direct na de primaire
zender ingevoegd (een “<<” symbool geeft vóór de
zender aan) in de zenderlijst.
Om de aanvullende zender te selecteren, druk op de
of
knoppen totdat u de gewenste
aanvullende dienst heeft gevonden, en druk op de
knop om deze te selecteren.
Wanneer de aanvullende dienst wordt beëindigd zal
het apparaat automatisch overschakelen naar de
primaire zender.

Scherm
Deze functie maakt het voor u mogelijk om de
zenderinformatie te selecteren die op het scherm
wordt weergegeven.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Display te selecteren, en druk de
knop om
te bevestigen.
2. Druk de
of
knoppen in om te bladeren
door Schuivende tekst, Signaalsterkte,
Programmatype, Ensemble, Frequentie,
Signaalkwaliteit, Bitrate en Codec, Indeling, Tijd
en Datum, en druk vervolgens op de
knop
om te bevestigen.
Weergeven van signaalsterkte
Wanneer u Signaalsterkte heeft geselecteerd zal
een signaalbalk op het scherm worden weergegeven
die de signaalsterkte van de huidige zender toont.

Volledige scan
Met deze functie kan uw radio naar alle beschikbare
zenders scannen.
Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens op de
of
knoppen om Full scan
te selecteren, en druk op de
knop om te
bevestigen.

Sterkte van het signaal
Minimaal signaalniveau
7
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FM-modus

Audio-instelling
Standaard worden alle stereozenders afgespeeld in
stereogeluid. Bij zenders met een zwak signaal kan
dit resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding
(sisklank).
1. Om zwakke zenders in monogeluid af te spelen,
houdt en drukt u de
knop ingedrukt, druk
vervolgens op de
of
knoppen om Audio
setting te selecteren, en druk vervolgens de
knop om te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om door
‘Forced mono’ te bladeren en druk op de
knop om te bevestigen.

Selecteren van FM-modus
1. Druk herhaaldelijk op de
knop om de
FM-modus te selecteren.
2. Voor het eerste gebruik zal het apparaat
beginnen bij het begin van het
FM-frequentiebereik (87,50 Mhz). Anderzijds zal
het laatste FM-station worden afgespeeld waar u
naar heeft geluisterd.
3. Om de FM-frequentie handmatig te
veranderen zorgt u ervoor dat geen andere
volgorde/systeeminstelling actief is, en drukt u
op de
of
knoppen om de frequentie met
stappen van 0,05 Mhz te veranderen.
4. Om automatisch te scannen, terwijl de
FM-frequentie wordt weergegeven, druk en houd
de
of
knoppen in om achteruit of vooruit
te zoeken.

Bluetooth-modus
Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat om
te luisteren naar muziek:
1. Druk herhaaldelijk op de
knop om de
Bluetooth-modus te selecteren.
2. De display zal “Discoverable” weergeven.
3. Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de
zoekmodus.
4. “The Transistor-IRC” zal zichtbaar zijn op uw
Bluetooth-apparaat.
5. Selecteer “The Transistor-IRC” en vul indien
noodzakelijk “0000” in als wachtwoord.
6. “Device connected” zal op de display worden
weergegeven wanneer de verbinding is gelukt.
7. Om de Bluetooth-verbinding te verbreken, druk
en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens op de
of
knoppen om
Disconnect te selecteren, en druk op de
knop in om te bevestigen.
8. Om muziek af te spelen: Druk op de
knop
om naar de vorige track te gaan, en druk op
knop om naar de volgende track te gaan.

Scherm
Deze functie maakt het voor u mogelijk om de
zenderinformatie te selecteren die op het scherm
wordt weergegeven.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Display te selecteren, en druk de
knop om
te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om te bladeren
door Radiotekst, Zendertype, Ps, Audio-info,
Tijd en Datum.

Scaninstelling
Standaard stopt de FM-scan bij een beschikbare
zender. Dit kan resulteren in een slechte
signaal-ruisverhouding (sisklank) bij zenders met
een zwak signaal.
1. Om de scaninstellingen te veranderen zodat
deze alleen stopt bij zenders met een sterk
signaal, druk en houd de
knop ingedrukt,
en druk vervolgens op de
of
knoppen
om Scan setting, te selecteren, en de
knop
om te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om naar
“Strong stations only” te bladeren, en druk op de
knop om te bevestigen.

Scherm
Deze functie maakt het voor u mogelijk om de
muziekinformatie te selecteren die op het scherm
wordt weergegeven.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Display te selecteren, en druk de
knop om
te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om te bladeren
tussen Tijd en Datum.
8
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NFC (Near Field Communication)

Algemene werking

NFC maakt het mogelijk om eenvoudig met
Bluetooth-apparaten te koppelen en verbinden.
1. Druk herhaaldelijk op de
knop om de
Bluetooth-modus te selecteren.
2. Zorg ervoor dat NFC staat “ingeschakeld” op uw
mobiele apparaat.
3. Houd uw mobiele apparaat op ongeveer 2 cm
afstand van de NFC-chip om automatisch een
verbinding te makken tussen uw mobiele
apparaat en de radio.
4. Uw apparaat zal automatisch Bluetooth
aanzetten en koppelen met de radio. Er zijn
geen aanvullende instellingen noodzakelijk.

Alarm instellen
Uw radio beschikt over twee alarmen. Om een Alarm
in te stellen moet u eerst een tijd instellen.
1.

Druk en houd de
vervolgens de

knop ingedrukt, druk
of
knoppen in om Alarm

te selecteren, en druk op de

knop om te

bevestigen.
2.

Druk op de

of

knoppen om Alarm 1

Setup of Alarm 2 Setup te selecteren, en druk
3.

op
knop om te bevestigen.
Druk de
of
knoppen in om opties te
selecteren, en druk op de

Aux in-modus

knop om de

instelling te bevestigen.
Alarmtoestanden:

Aux in maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een
MP3-speler of andere externe audiobronnen te
verbinden.
1. Voordat u een verbinding maakt met het
stopcontact, gebruik een 3,5 mm audiokabel
(niet meegeleverd) om uw externe
audioapparaat te koppelen middels de AUX
IN-aansluiting aan de zijkant van het apparaat.
2. Verbind de stroomkabel met het stopcontact en
druk op de
knop om het apparaat aan te
zetten.
3. Druk herhaaldelijk op de
knop om de
Auxiliary Input-modus te selecteren.
4. In Aux in-modus kunt u direct uw audioapparaat
bedienen om gebruik te maken van
afspeelfuncties.
5. Om het optimale geluidsniveau te verkrijgen
wordt het aanbevolen om het
audio-uitvoerniveau op het audioapparaat aan
te passen.

On of Off
Op tijd: 00:00

Alarmtijd:

(handmatig de tijd
instellen)

Tijdsduur alarm:

15/30/45/60/90 minuten

Alarmbron:

DAB, FM of zoemer
Alleen beschikbaar

Laatst geluisterd:

wanneer DAB- of
FM-bron is
geselecteerd

Actieve
alarmdagen:

Dagelijks eenmaal, op
weekenden of
weekdagen
Druk

Alarmvolume:

of

knoppen in om het
alarmvolume in te
stellen

4.

Wanneer de display “Alarm Saved” weergeeft is
de alarminstelling succesvol.

Scherm
Deze functie maakt het voor u mogelijk om de
muziekinformatie te selecteren die op het scherm
wordt weergegeven.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Display te selecteren, en druk de
knop om
te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om te bladeren
tussen Tijd en Datum.

5.

Om alarm uit te schakelen, druk op de
wanneer het alarm klinkt.

knop

6.

Om het alarm te annuleren, raadpleeg stappen
1-3 om de alarmtoestand op “Off” te zetten.

Let op:
Het alarm werkt niet wanneer het apparaat tijdens de
batterijmodus geen stroom meer heeft.
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Equalizering instellen
Deze functie maakt het mogelijk om een profiel voor
de instelling van de equalizer in te stellen. De
instelling van de equalizer zal de toon wijzigen van
het geluid op de radio.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Equaliser, te selecteren, en druk op de
knop om te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om door treble
en bas te bladeren, en druk op de
knop om
te bevestigen.
3. Druk op de
of
knoppen om het trebleen basniveau in te stellen, en druk op de
knop om te bevestigen.

2.

Taal instellen
Deze functie maakt het mogelijk om de taalweergave
van menunamen te wijzigen.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om
Language te selecteren, en druk op de
knop om te bevestigen.
2. Druk de
of
knoppen in om te bladeren,
en druk op de
knop in om de gewenste taal
te selecteren.

Fabrieksinstellingen

Tijd instellen
1. Druk en houd de

Door de fabrieksinstellingen te herstellen worden de
beginwaarden van de gebruikersinstellingen
ingesteld, waardoor tijd/datum, alarminstellingen en
voorkeursinstellingen verloren gaan.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens op de
of
knoppen om
Factory Reset, te selecteren, en druk op de
knop om te bevestigen.
2. Druk op de
of
knoppen om Yes te
selecteren, en druk op de
knop om te
bevestigen.

knop ingedrukt, druk

vervolgens de
of
knoppen in om Time
te selecteren, en druk op de
knop om te
instellingen te zien zoals hieronder:
Handmatig zowel Tijd als
Tijd/Datum
instellen:
Automatische
update:
12/24-uurs
indeling

Backlight, te selecteren, en druk op de
knop om te bevestigen.
Druk op de
of
knoppen om door “High”,
“Medium” en “Low” te bladeren, en druk op de
knop om te bevestigen.

Datum instellen
“Update from Any”, “Update
from DAB”, “Update from
FM” of “No update”
“Set 24 hour” of “Set
12 hour”

Software-upgrade

Datumformaat

“DD-MM-YYYY” of

Laat dit over aan professioneel servicepersoneel!

instellen:

“MM-DD-YYYY”

Als u per ongeluk het menu Software Upgrade heeft

instellen:

geselecteerd, selecteer dan No om deze optie te

2. Stel vervolgens de tijd in volgens uw
persoonlijke voorkeur.

verlaten.

SW-versie
Backlight instellen
Deze functie maakt het voor u mogelijk om de
backlight aan te passen wanneer het apparaat is
ingeschakeld of op standbymodus staat ingesteld.
1. Druk en houd de
knop ingedrukt, druk
vervolgens de
of
knoppen in om

Druk en houd de

knop ingedrukt, druk

vervolgens op de

of

knoppen om SW

version, te selecteren, en druk op de

knop om

te bevestigen. De softwareversie zal op de display
worden weergegeven.
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Specificatie
ITEMS

SPECIFICATIES
DAB/DAB+ en FM digitale radio

Beschrijving:

met Bluetooth en
NFC-technologie
FM: 87,5-108 MHz

Frequentiebereik:

DAB/DAB+:
174,928 – 239,200 MHz
AC-invoer: 110-240 Vac,

Voeding:
Benodigde batterij:
Audio

50-60 Hz
3000 mAh,7,4 V
7 W rms x 2

uitgangsvermogen:
Stroomverbruik:
Afmetingen

18 W (Max)
360 mm x 320 mm x 60 mm

(B x D x H):

Dit symbool op het product of in de instructies geeft
aan dat uw elektrische en elektronische apparatuur
aan het einde van zijn levensduur afzonderlijk van
uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid.
Voor recycling zijn aparte inzamelsystemen in de
EU.
Neem voor meer informatie contact op met de lokale
overheid of de dealer waar u het product heeft
gekocht.
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Garantie
IRC Nordic garandeert garantie volgens de bestaande wetgeving, bestaande uit gebreken tijdens productie
en materiële gebreken die na normaal gebruik van het artikel zichtbaar zijn geworden.
De garantie dekt geen fouten, schade of slijtage, direct of indirect, als gevolg van onjuist gebruik, slecht
onderhoud, hardhandig gebruik, valschade of onbevoegd gebruik, storing die te wijten is aan verbinding aan
ander apparatuur – schade als gevolg van brand, kortsluiting, etc. Vorderingen voor tekortkomingen en
verminderde werking die geïdentificeerd worden door het normaal gebruik van het artikel, moeten worden
gemeld aan de relevante winkel binnen een redelijk termijn. Het artikel kan vervolgens voor reparatie worden
overhandigd.
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