Digitale klokradio
Gebruikershandleiding
CRD-510

Importeur: xxxxxx
Adres: xxxxxx

Overzicht van het product

1. Toets VOLUME OMHOOG
2. SCAN-toets
3. MENU-toets/INFO-toets/TERUG-toets
4. AAN-UIT-toets/BRON-toets
5. VOORUITTOETS
6. SELECTIE-toets
7. Toets VOLUME OMLAAG
8. Terugtoets
9. GEHEUGEN-toets
10. ALARM-toets (AL1/AL2)

11. SLAAPTOETS
12. Display
13. Luidspreker
14. Antenne
15. Hoofdtelefoonaansluiting
16. USB-poort (voor het opladen van externe apparatuur)
17. DC IN-aansluiting

Stroomaansluiting

1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op de DC-ingang van de radio.
2. Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.
De display schakelt in wanneer de radio van stroom wordt voorzien en op stand-by is
geschakeld.

In- of uitschakelen

1. Druk in stand-by modus op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Houd de AAN-/UIT-toets ingedrukt wanneer de radio is ingeschakeld om deze op
stand-by te schakelen. De tijd wordt op de display weergegeven wanneer op stand-by
geschakeld.
Haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact om de radio volledig los te
koppelen van de voeding.

De klok instellen

De datum en tijd van de radio worden automatisch ingesteld zodra de radio een
radiosignaal ontvangt (vooropgesteld dat deze informatie beschikbaar is). U kunt de datum
en tijd ook instellen via het instellingsmenu. Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Houd de toets MENU ingedrukt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Systeem" op de display verschijnt en
druk vervolgens op de toets SELECT.

4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Tijd" op de display verschijnt en druk
vervolgens op de toets SELECT.

5. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Tijd/datum instellen" op de display
verschijnt en druk vervolgens op de toets SELECT.
6. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de uren in te stellen en druk vervolgens ter
bevestiging op de toets SELECT.
7. Herhaal stap 6 om achtereenvolgens de minuten, de datum, de maand en het jaar in te
stellen.
** Zie hoofdstuk "Tijd" voor meer datum- en tijdinstellingen.

Naar DAB-uitzendingen luisteren

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets SOURCE om de DAB-modus te selecteren.

DAB-stations scannen

Wanneer u de radio voor het eerst gebruikt of als de stationslijst leeg is, dan zal de radio
automatisch een scan uitvoeren om naar stations te zoeken. U kunt ook handmatig naar
stations zoeken. Ga hiervoor als volgt te werk:
• Druk in DAB-modus op de toets SCAN om de automatische scan te starten.
De radio slaat radiostations met voldoende signaalsterkte automatisch op.
Nadat de scan is voltooid, zal het eerste opgeslagen station automatisch worden
afgespeeld.

Afstemmen op een DAB-station

1. Druk in DAB-modus op de toets TERUG of VOORUIT om de DAB-stations in de
stationslijst te doorlopen.

2. Druk op de toets SELECT om af te stemmen op het geselecteerde DAB-station.

Voorkeuzestations opslaan

U kunt tot op 10 DAB-stations als voorkeuzestations opslaan.
1. Stem af op een DAB-station.
2. Houd de toets PRESET ingedrukt totdat "Voorkeuze opslaan" op de display verschijnt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren.

4. Druk ter bevestiging op de toets SELECT.
Het DAB-station wordt opgeslagen onder het geselecteerde geheugennummer.
Herhaal stappen 1-4 om meerdere voorkeuzestations op te slaan.
5. U kunt een voorkeuzestation herroepen door eenmaal op de toets PRESET te drukken,
vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT te drukken om de lijst met
voorkeuzestations te doorlopen en uiteindelijk op de toets SELECT te drukken om uw
selectie te bevestigen.
U kunt een DAB-station toegewezen aan een geheugennummer veranderen door de
bovengenoemde stappen 1 tot 4 te herhalen en het bestaande DAB-station te
overschrijven.

DAB-informatie weergeven

Druk meerdere keren op de toets INFO om de volgende informatie te doorlopen (indien
beschikbaar).
• Dynamisch labelsegment (DLS)
• Signaalsterkte
• Programmatype (PTY)
• Ensemblenaam
• Frequentie
• Signaalfoutfrequentie
• Bitsnelheid codec
• Tijd
• Datum

De DAB-menu's gebruiken

1. Houd in DAB-modus de toets MENU ingedrukt om de DAB-menu's te openen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
• Volledige scan
• Handmatig afstemmen
• DRC
• Prune
• Systeem
Zie hieronder meer informatie over elke optie.
Volledige scan
De volledige scan wordt gebruikt om binnen een breed bereik naar DAB-stations te
zoeken.
• Druk op de toets SELECT om te beginnen met zoeken naar beschikbare DABstations. Nadat de scan is voltooid, zal het eerste gevonden station automatisch
worden afgespeeld.

Handmatig afstemmen
1. Druk op de toets SELECT om de selectie “Handmatig afstemmen” te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de frequentie handmatig af te stemmen.
DRC (dynamische bereikcontrole)
De DRC-functie compenseert voor de verschillen in het dynamische bereik tussen
radiostations.
Systeem
Zie het hoofdstuk "Systeemmenu" voor meer informatie.

De FM-modus selecteren

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets SOURCE om de FM-modus te selecteren.

FM-stations scannen
•

Druk in FM-modus op de toets SCAN of SELECT om de automatische scan te starten
en naar het volgende beschikbare FM-station te zoeken.

•

De scan stopt zodra er een krachtig FM-station is gevonden. Het FM-radiostation wordt
afgespeeld.

De FM-frequentie afstemmen
•
•

Druk in FM-modus op de toets VORIGE of VOORUIT om de frequentie lager of hoger
af te stemmen.
Nadat u de frequentie eenmaal hebt verhoogd of verlaagd, druk op de toets SCAN of
SELECT om de automatische scan te starten en naar het volgende beschikbare FMstation te zoeken in oplopende of aflopende frequentierichting.

**Wikkel de antenne volledig uit om de FM-signaalontvangst te verbeteren.

Voorkeuzestations opslaan

U kunt tot op 10 FM-stations als voorkeuzestations opslaan.
1. Stem af op een FM-station.
2. Houd de toets PRESET ingedrukt totdat "Voorkeuze opslaan" op de display verschijnt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren.
4. Druk ter bevestiging op de toets SELECT.
Het FM-station wordt opgeslagen onder het geselecteerde geheugennummer.
Herhaal stappen 1-4 om meerdere voorkeuzestations op te slaan.

5. U kunt een voorkeuzestation herroepen door eenmaal op de toets PRESET te drukken,
vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT te drukken om de lijst met
voorkeuzestations te doorlopen en uiteindelijk op de toets SELECT te drukken om uw
selectie te bevestigen.
U kunt een FM-station toegewezen aan een geheugennummer veranderen door de
bovengenoemde stappen 1 tot 4 te herhalen en het bestaande FM-station te overschrijven.

RDS-informatie weergeven

Radio Data Systeem (RDS) is een service waardoor FM-stations aanvullende informatie
kunnen uitzenden. Wanneer u afstemt op een FM-radiostation dat RDS-signalen uitzendt,
dan zal de stationsnaam worden weergegeven.
Druk meerdere keren op de toets INFO om de volgende RDS-informatie te doorlopen
(indien beschikbaar).
• Radiotekst
• Programmatype (zoals NIEUWS, SPORT, POP M)
• Programmaservice
• Tijd
• Datum

Het FM-menu gebruiken

1. Houd in FM-modus de toets MENU ingedrukt om de FM-menu's te openen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
• Scaninstelling
• Systeem
Zie hieronder meer informatie over elke optie.
Scaninstelling
1. Druk op de toets SELECT om de selectie “Scaninstelling” te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het
sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Alleen sterke stations: Alleen naar sterke stations zoeken.
• Alle stations: Naar alle stations zoeken ongeacht de signaalsterkte.
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Systeem
Zie het hoofdstuk "Systeemmenu" voor meer informatie.

Alarminstelling

De radio stelt 2 alarminstellingen beschikbaar.
Het alarm instellen:
1. Druk in radiomodus op de toets ALARM om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren en druk
vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om de uren voor de alarmtijd in te stellen en
druk vervolgens op de toets SELECT.

3. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om de minuten voor de alarmtijd in te stellen en
druk vervolgens op de toets SELECT.
4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de opties voor de tijdsduur te doorlopen en
druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

De tijdsduur bepaalt de tijd voordat de radio terugkeert naar de stand-by modus als het
alarm niet wordt gedeactiveerd.
Tijdsduuropties: 15, 30, 45, 60, 90 en 120 minuten.
5. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de bronopties te doorlopen en druk
vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

De bron bepaalt de geluidsbron van het alarm.
Bronopties: DAB, FM en zoemer.
Als u DAB of FM selecteert, dan zult u worden verzocht het laatst beluisterde station of
een van de voorkeuzestations (indien ingesteld) als het alarm te selecteren.
6. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de intervalopties te doorlopen en druk
vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Het interval bepaalt op welke dagen het alarm actief is.
Intervalopties: Dagelijks, Eenmaal, Weekend en Weekdagen.
Als u "Eenmaal" selecteert, dan zult u worden verzocht een specifieke datum in te
stellen.
7. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om het volumeniveau aan te passen en druk
vervolgens op de toets SELECT.

Deze instelling bepaalt het geluidsvolume van het alarm.
8. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om het alarm in of uit te schakelen en druk
vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Wanneer de alarminstelling actief is, dan zal het corresponderende alarmicoontje (A1)
voor alarm 1 en (A2) voor alarm 2 op de display worden weergegeven.
Het alarm zal klinken zodra de ingestelde tijd is bereikt. Het volume zal geleidelijk aan
verhogen totdat het ingestelde volumeniveau is bereikt. Het corresponderende
alarmicoontje zal bovendien op de display knipperen.

De alarmen in- of uitschakelen in stand-by modus

1. Druk in stand-by meerdere keren op de toets ALARM om de in- en uitschakelopties
voor het alarm te doorlopen. Zie de tabel hieronder voor meer informatie.
Op ALARM drukken
Alarm 1
Alarm 2
1×
Uit
Uit
2×
Aan
Uit
3×
Uit
Aan
4×
Aan
Aan
2. Druk op de SELECT knop om de keuze te bevestigen.
Wanneer de alarminstelling actief is, dan zal het corresponderende alarmicoontje (A1)
voor alarm 1 en (A2) voor alarm 2 op de display worden weergegeven.

Het alarmgeluid deactiveren

Druk op de AAN-/UIT-toets of ALARM-toets om de radio op stand-by in te stellen.

Sluimerfunctie

•
•
•
•

Sluimertoetsens: VOL OMHOOG, VOL OMLAAG, TERUG, VOORUIT en SELECT.
Druk op een van de SLUIMER-toetsen om het alarm tijdelijk te dempen wanneer deze
klinkt. Druk meerdere keren op een van de SLUIMER-toetsen om de sluimerduur te
veranderen (opties: 5, 10, 15 of 30 minuten).
De radio zal tijdens de sluimerduur terugkeren op stand-by. Het alarm zal weer klinken
zodra de sluimertijd is verlopen.
Druk op de AAN-/UIT-toets om de sluimerperiode en het alarm te annuleren.

Slaap

Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt.
1. Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLEEP drukken
om een slaapperiode te selecteren (opties: uit, 15, 30,45, 60 en 90 minuten).

2. Druk op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.
Zodra u eenmaal een slaapperiode hebt ingesteld, dan zal het slaapicoontje ( ) op de
display verschijnen. De radio zal automatisch uitschakelen wanneer de slaapperiode is
verlopen.

Systeemmenu

Het systeemmenu openen:
1. Houd in DAB- of FM-modus de toets MENU ingedrukt.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de opties te doorlopen totdat "Systeem"
verschijnt.

3. Druk op de toets SELECT om de selectie "Systeem" te bevestigen.
4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
• Tijd
• Achtergrondlicht
• Inactief Stand-by
• Taal
• Fabrieksinstelling
• Softwareversie
Zie hieronder meer informatie over elke optie.

Tijd

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Tijd" te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het
sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Tijd/datum instellen
• Automatische update
• 12/24 uur instellen
• Datumformaat instellen
Zie hieronder meer informatie over elke optie.
Automatische update
Deze instelling bepaalt hoe de radio de tijd- en datuminformatie bijwerkt.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie “Automatische update” te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het
sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Update vanaf willekeurig: De tijd en datum bijwerken vanaf een willekeurig
beschikbaar signaal.
• Update vanaf DAB: De tijd en datum bijwerken vanaf DAB-signalen.
• Update vanaf FM: De tijd en datum bijwerken vanaf FM-signalen.
• Geen update: De tijd en datum niet bijwerken.
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.
12/24 uur instellen
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "12/24 uur instellen" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor het tijdformaat
te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• 12: De tijd weergeven het formaat 12 uur.
• 24: De tijd weergeven het formaat 24 uur.
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Datumformaat instellen
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Datumformaat instellen" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor het
datumformaat te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling
aan.
• DD-MM-JJJJ
• MM-DD- JJJJ
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Achtergrondlicht

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Achtergrondlicht" te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het
sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Time-out
• Inschakelniveau
• Dimniveau
Zie hieronder meer informatie over elke optie.
Time-out
Deze instelling bepaalt de tijdsduur van het achtergrondlicht voordat deze wordt
gedimd.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Time-out" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor de time-out te
doorlopen (in seconden). Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling
aan.
• Aan (het achtergrondlicht wordt niet gedimd)
• 10 sec
• 20 sec
• 30 sec
• 45 sec
• 60 sec
• 90 sec
• 120 sec
• 180 sec
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.
Inschakelniveau
Deze instelling bepaalt het helderheidsniveau wanneer het achtergrondlicht wordt
ingeschakeld.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Inschakelniveau" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende helderheidopties te
doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Laag
• Gemiddeld
• Hoog
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Dimniveau
Deze instelling bepaalt het helderheidsniveau wanneer het achtergrondlicht gedimd is.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Dimniveau" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende helderheidopties te
doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Laag
• Gemiddeld
• Hoog
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Inactief Stand-by

Deze instelling bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Inactief stand-by" te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende tijdopties voor te doorlopen.
Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• Uit
• 2 uur
• 4 uur
• 5 uur
• 6 uur
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Taal

Deze instelling bepaalt de taal gebruikt in de menu's.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Taal" te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende taalopties voor te doorlopen.
Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
• English (Engels)
• Français (Frans)
• Deutsch (Duits)
• Italiano (Italiaans)
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

Fabrieksinstelling

Deze optie wist alle instellingen die u hebt gemaakt en vervangt deze door de originele
standaard instellingen.
1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Fabrieksinstelling" te bevestigen.

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om "Ja" te selecteren en druk vervolgens op de
toets SELECT om de fabrieksinstelling te bevestigen.

Softwareversie

Deze optie toont de huidige softwareversie.

Externe apparatuur opladen

Sluit een extern apparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) via een USB-kabel (niet
inbegrepen) aan op de USB-poort op de achterzijde van de radio om dat apparaat op te
laden. De radio kan de inhoud van het aangesloten externe apparaat niet inlezen.

Overzicht van de menu's
•
•
•

Druk op de toets VORIGE of VOORUIT om de opties in een menu te doorlopen.
Druk op de toets SELECT om een selectie te bevestigen.
Druk op de toets TERUG om terug te keren naar het vorige menu/scherm.

DAB-menu's
Volledige scan
Handmatige Scan
DRC
Prune
Systeem

Uit | Laag | Hoog
Nee | Ja
(Zie “Systeemmenu's”)

FM-menu's
Scaninstelling
Systeem

Alle stations | Alleen sterke stations
(Zie “Systeemmenu's”)

Systeemmenu's
Tijd
Achtergrondlicht
Inactief stand-by
Taal
Fabrieksterugstelling
SW versie

(Zie “Tijdmenu's”)
(Zie “Achtergrondlichtmenu's”)
Uit | 2 uur | 4 uur | 5 uur | 6 uur
English | Français | Deutsch | Italiano
Nee | Ja

Tijdmenu's
Automatische
tijd/datumupdate

uu > mm > dd > mm > jjjj
Update vanaf willekeurige | Update vanaf DAB | Update vanaf FM |

instellen
12/24 uur instellen
Datumformaat
instellen

Geen update
12 | 24
DD/MM/JJJJ | MM/DD/JJJJ

Achtergrondlichtmenu's
Time-out
Inschakelniveau
Dimniveau

Aan | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180
Laag | Gemiddeld | Hoog
Laag | Gemiddeld | Hoog

Alarmmenu's
Inschakeltijd
Duur
Bron
Interval
Volume
Aan/uit

uu:mm
15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
DAB | FM | Zoemer
Dagelijks | Eenmaal | Weekends | Weekdagen
Aan | Uit

Slaapmenu
Slaap

Uit | 15 | 30 | 45 | 60 | 90

Specificaties
Tunerbereik:

Nominaal uitgangsvermogen van
versterker:
Aantal stationgeheugens:
AC-stroomadapter:

FM: 87,5 - 108 MHZ
DAB: 174.928 - 239.200 MHz
W RMS
10 (FM), 10 (DAB)
Invoer: AC 100-240V, 50/60Hz
Uitvoer: DC 5V, 1,5A

Naam van adapterfabrikant: Dongguan Huapan Electronic Technology Co., Ltd.
Modelnummer van adapter: PS07-050150-ABC

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden
verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste
vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker
er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil
mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische
apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen
worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer
informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur CRD-510 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.denver-electronics.com/denvercrd-510/
Frequentie bereik:
Totaal vermogen:
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

