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     Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7.  Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming 

met de instructies van de fabrikant.
8.  Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, 

kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte 
produceren.

9.  Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker 
niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder 
dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde 
aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de 
geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien 
raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.

10.  Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het 
stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.

11.  Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn 
gespecificeerd.

12.  Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of 
tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het 
apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje 
voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.

13.  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer 
of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
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14.  Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 
Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, 
bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is 
gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat, het apparaat 
is blootgesteld aan regen of vocht of het apparaat is gevallen en niet 
meer normaal werkt.

15.  Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of 
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof 
op het apparaat worden geplaatst.

16.  Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van 
brand of elektrische schok te voorkomen.

17.  De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals 
zonlicht, vuur en dergelijke.

18.  LET OP: Explosiegevaar indien de batterij onjuist wordt vervangen. 
Vervang alleen door eenzelfde of soortgelijk type.

19.  Luister niet voor lange perioden op hoog volume om 
mogelijke gehoorschade te voorkomen, niet luisteren.

LET OP:
Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen 
onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, 
tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.



35



36

NL

    Bedieningselementen

 Knop LED-zaklamp
 Zonnepaneel voor opladen
 Oplaadindicator
 Batterij-bijna-leeg-indicator
 LCD-display
 Knop Afstemmen omhoog
 Knop Power
 Knop Afstemmen omlaag
 Luidspreker
 Knop Select/Lock
 Knop Info/Menu
 Knop Band
 Knop Preset
 Volumeregeling - omlaag
 Volumeregeling - omhoog
 LED-zaklamp 
 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang
 USB-oplaadpoort voor mobiele telefoons of MP3-spelers
 Micro-USB-oplaadpoort
 Draagriemhouder
 Telescopische antenne
 Dynamo power hand crank
 Batterijvak

De SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) wordt gevoed door een 850mAh 
oplaadbare lithium-ion batterij (meegeleverd). Zorg er, voordat u de radio 
voor het eerst gebruikt, voor dat u de meegeleverde batterij volledig 
heeft opgeladen.

    De meegeleverde oplaadbare batterij installeren

1.  Open het batterijvak op de onderkant van het apparaat door de 
batterijdeur in de richting van de pijl te drukken.

2.  Installeer de meegeleverde oplaadbare batterij in het batterijvak. Zorg 
ervoor dat de batterij in de juiste richting wordt geïnstalleerd zoals 
getoond in het batterijvak.
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   De radio opladen

Opmerking:
Gebruik een van de volgende methoden om uw radio op te laden 
wanneer de batterijstroomindicator knippert en aangeeft dat de batterij 
bijna leeg is.
1. Gebruik de meegeleverde USB-naar-MicroUSB-kabel.
  Steek het uiteinde met de USB-stekker in een USB-poort van uw 

computer, tablet of ander apparaat dat USB-stroom levert. Steek 
daarna de MicroUSB-stekker in de MicroUSB-poort op de rechterkant 
van de radio.

2.  Gebruik een netadapter met een MicroUSB-aansluiting (niet 
meegeleverd), steek de netadapter in een standaard stopcontact. 
Steek daarna de MicroUSB-stekker in de MicroUSB-poort aan de 
rechterkant van de radio. De batterijstroomindicator zal oplichten om 
aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. De oplaadindicator zal 
tijdens het oplaadproces oplichten.

OPMERKING:
De radio start met het opladen van de lithium-ion batterij.
Het duurt ca. 2 uur om de batterij volledig op te laden. De batterijstroomindicator 
stopt met knipperen als de batterij van de radio volledig is opgeladen. 
Verminderd vermogen, vervormd geluid, een stotterend geluid of een 
batterijindicator die aangeeft dat de batterij bijna leeg is zijn tekenen dat 
de batterij moet worden opgeladen.

OPMERKING:
De radio kan ca. 10 uur afspelen als de batterij volledig is opgeladen.

   Gebruik van dynamostroom

1.  Zorg ervoor dat de telescopische antenne in de ruststand staat 
voordat u aan de handgreep van de dynamo draait.

2. Haal de handgreep van de dynamo uit de ruststand.
3.  Draai de handgreep van de dynamo met ca. 120 omwentelingen 

per minuut rond, met de klok mee of tegen de klok in, tot de 
oplaadindicator rood wordt.

4.  Onder normale luisteromstandigheden kunt u na 1 minuut opladen 
met dynamostroom ongeveer 5-7 minuten naar de radio luisteren.

5.  Zorg ervoor dat de handgreep van de dynamo weer in de ruststand 
staat nadat het opladen is voltooid.
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   Gebruik van zonne-energie

Belangrijk:
U hoeft de radio niet in te schakelen om gebruik te maken van het 
zonnepaneel.
1.  Als u de batterij van uw SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) wilt 

opladen met behulp van zone-energie, plaats de radio dan zo dat het 
zonnepaneel direct zonlicht kan opvangen. Hoe meer direct zonlicht 
op het zonnepaneel valt, hoe meer elektriciteit de radio kan genereren 
om de radio van stroom te voorzien.

2.  Pas de positie van de radio aan en probeer ervoor te zorgen dat de 
oplaadindicator een maximale helderheid bereikt.

3.  Het duurt ongeveer15 uur om de batterij volledig op te laden met direct 
zonlicht.

Opmerking:
Het zonnepaneel presteert optimaal als de zon recht boven het paneel 
staat en het zonlicht niet wordt gehinderd door wolken, gebladerte, 
gordijnen, etc.
In bepaalde situaties en onder omstandigheden met weinig licht is het 
mogelijk dat het zonnepaneel niet effectief is. Het zonnepaneel kan in 
dit geval niet worden gebruikt als primaire energiebron bij standaard 
gebruik.
Het zonnepaneel is ontworpen als aanvullende energiebron die onder 
geschikte lichtomstandigheden in de volledige energiebehoefte van de 
radio kan voorzien.
Het zonnepaneel laadt de batterij alleen op wanneer er natuurlijk zonlicht 
wordt opgevangen. Het levert geen stroom bij kunstlicht.
Probeer de batterij NIET op te laden door het zonnepaneel direct onder 
een zonnelamp te plaatsen, dit zal leiden tot onomkeerbare schade aan 
de radio en kan de behuizing beschadigen. (De garantie zal in dit geval 
ook vervallen)
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   Eerste gebruik -DAB

1.  Strek de antenne voorzichtig uit en druk op Power om de radio in te 
schakelen.

2.  Het display toont de boodschap “Welcome to Digital Radio”, de radio 
begint met het scannen van het gehele DAB-kanaalbereik en stopt bij 
de eerst gevonden zender. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de 
laatst gebruikte zender worden geselecteerd. Druk op Select om de 
zender af te spelen.

3.  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de zenderlijst weer te geven 
en de gewenste zender te zoeken. Druk op Select om de zender te 
selecteren. De radio stemt af op de zender en toont de naam van de 
zender.

4. Stel het volume naar wens in.
Opmerking:
Doordat het menselijk lichaam ook een geleider is, is het mogelijk dat 
de ontvangst van DAB-zenders slecht of zelfs onmogelijk is wanneer de 
antenne het lichaam raakt of zich erg dicht in de buurt van uw lichaam 
bevind.

   Service information-DAB

De weergave van dienstinformatie – Technische informatie over de 
huidige status van de zender die wordt ontvangen.
Druk, terwijl u naar DAB luistert, continu op Info/Menu om door informatie 
te bladeren over:
a.  Radiotekst- Toont tekstberichten zoals de artiest of tracknaam, 

telefoonnummer, verkeersinformatie, etc.
b.  Signaalfout / -sterkte- Toont de signaalfout voor de huidige zender. 

Een laag foutpercentage geeft aan dat het radiosignaal van een 
hogere kwaliteit is. De grafische weergave van de signaalsterkte kan 
worden gebruik om de radio of antenne te positioneren. Bij goede 
ontvangst geeft de grafische weergave drie of meer blokjes weer.

c.  Programmatype (PTY)- Toont het soort zender dat beluisterd wordt, 
bijvoorbeeld Pop, Klassiek, Nieuws, etc.

d.  Multiplexnaam- Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe de 
huidige zender behoort alsmede de uitzendfrequentie.

e.  Kanaal en frequentie- Toont het kanaalnummer en de frequentie voor 
de huidige DAB-zender.

f.  Bitrate en audiotype – Toont de digitale bitrate en informatie over de 
audiocodering voor de huidige zender.

g.  Formaat- Toont het formaat van de huidige zender.
h. Datum- Toont de huidige datum.
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    Menufuncties-DAB

Druk op Power om de radio in te schakelen. Houd Info/Menu ingedrukt 
om de DAB-menulijst te openen.
Druk daarna op Afstemmen omhoog/omlaag om door de volgende 
opties te bladeren: Volledige scan/Handmatig afstemmen/DRC-waarde/
Zendervolgorde/Niet-beschikbare zenders verwijderen/Systeem. Druk ter 
bevestiging van uw keuze op Select.
A) Volledige scan:
  Scan het gehele DAB-netwerk in uw regio. De radio stemt nadat het 

scannen is voltooid af op de eerst gevonden zender.
B) Handmatig afstemmen:
  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om door het gehele DAB-kanaal 

te scrollen. Druk op Select om de gewenste zender te selecteren.
C) DRC (Dynamic Range Control): GB
  De DRC-functie kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken 

wanneer uw radio in een lawaaiige omgeving wordt gebruikt. Gebruik 
Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste DRC-instelling te 
selecteren:

 DRC Off: DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.
 DRC High: DRC wordt ingesteld zoals uitgezonden door de zender.
  DRC Low: DRC-niveau wordt ingesteld op 1/2 van datgene wat de 

zender verzendt.
 Opmerking:
  Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als 

de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-
instelling op de radio geen effect hebben.

D) Zendervolgorde:
  Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde. De instellingen 

voor de zendervolgorde zijn:
 Alfanumeriek: sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0…9 A…Z.
 Groeperen: sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
  Geldig: toont alleen de zenders waarvan een signaal kan worden 

ontvangen.
  De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.
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E) Niet-beschikbare zenders verwijderen:
  Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het 

mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar 
zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen 
met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die 
niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen 
worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. Deze 
verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst 
verwijderen.
1)  Druk op Select om de verwijderfunctie te openen.
2)   Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om “YES” of “NO” te 

selecteren en druk ter bevestiging op Select. Selecteer “YES” als u 
om alle niet-beschikbare zenders te verwijderen uit de zenderlijst. 
Selecteer “NEE” als u de zenders niet wilt verwijderen, de radio 
keer nu terug naar het vorige menu.

F) Systeem:
 Druk op Select om een van de volgende instellingen te selecteren:
 
● Tijd/Datum
De klok handmatig instellen
1)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd. 

Druk daarna op Select om de instelling te openen. 
2)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Set Time/Date’ is 

geselecteerd. Druk daarna op Select om de tijdsinstellingen te 
openen. De dagcijfers knipperen.

3)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot de juiste dag wordt getoond 
op het display. Druk ter bevestiging op Select. Daarna knipperen 
de maandcijfers. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de juiste 
maand te selecteren. Druk ter bevestiging op Select. De jaarcijfers 
knipperen nu. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het juiste jaar 
te selecteren. Druk ter bevestiging op Select.

4)  Volg dezelfde (bovenstaande) procedure voor het instellen van de 
uren/minuten. Als uw radio is ingesteld om gebruik te maken van het 
12-uursformaat, dan zal er ook een optie zijn voor het instellen van 
AM of PM.

De klok automatisch bijwerken
1)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd. 

Druk op Select om de instelling te openen.
2)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Auto update’ is geselecteerd. 

Druk daarna op Select om het menu voor het automatisch bijwerken 
van de tijd te openen.

3)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om een van de volgende opties 
voor het bijwerken te selecteren: ‘Update from Any’, ’Update from 
DAB’, ‘Update from FM’, ‘No update.’ Druk ter bevestiging van uw 
keuze op Select. 
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Het klokformaat instellen
De tijd kan worden weergegeven in 12- of 24-uursformaat.
1)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd. 

Druk op Select om de instelling te openen. 
2)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot ‘Set format’ is geselecteerd. 

Druk op Select om de instelling voor het klokformaat te openen. Het 
huidige klokformaat wordt aangegeven met een asterisk.

3)  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het 12- of 24-uursformaat te 
selecteren. Druk op Select ter bevestiging van uw keuze.

● Contrast: Het contrast van het display kan worden aangepast.
  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het contrast aan te passen. 

De indicatie van het contrastniveau op het scherm verandert 
tegelijkertijd. Als u de instelling heeft gevonden die de beste 
leesbaarheid geeft op de locatie waar de radio wordt gebruikt, druk 
dan op Select om de instelling op te slaan.

●  Taal: uw radio kan de menu’s in verschillende talen weergeven.
  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot de gewenste taal is 

geselecteerd op het display. Druk op Select om uw keuze te 
bevestigen.

●  Fabrieksreset: door het uitvoeren van een fabrieksreset worden alle 
door de gebruiker ingestelde instellingen gewist.

  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om “YES” of “NO” te selecteren. 
Als u geen fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan “NEE” en druk 
op Select. Selecteer “YES” om alle opgeslagen instellingen te wissen 
en alle instellingen te herstellen naar de fabrieksstandaard. Druk ter 
bevestiging van uw keuze op Select.

● Software upgrade
  Er kunnen in de toekomst software-updates beschikbaar komen voor 

uw radio. Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kunt u deze 
updates en informatie over het updaten van de radio vinden:

 http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
 http://www.sangean.eu/home.html
 www.sangean.com.au
  Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door 

een email te versturen naar info@sangean.com
 BELANGRIJK:
  Voer geen software-updates uit, tenzij geïnstrueerd door onze 

technici.
●  SW-versie: De weergave van de softwareversie kan niet worden 

veranderd en dient alleen ter referentie.
  Druk op Select om de versie van de software die is geïnstalleerd op 

de radio te bekijken. Druk nogmaals op Select om terug te keren naar 
het vorige menu.
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   Uw radio bedienen -FM (Handmatig afstemmen)

1.  Strek de antenne voorzichtig uit en schakel de radio in door op Power 
te drukken.

2. Druk op Band om de FM-modus te selecteren.
3.  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om af te stemmen op de 

gewenste frequentie. De frequentie verandert met stappen van 50KHz. 
Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal de radio verder 
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.

4. Druk op de volumetoetsen om het volume naar wens in te stellen.
5. U kunt de radio uitschakelen door op Power te drukken.

   Scannen -FM

1. Houd Afstemmen omhoog/omlaag ingedrukt.
2.  De radio zoekt naar zenders met een hogere of lagere frequentie tot 

er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden Als het 
signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, zal de 
radio de zendernaam tonen. Wanneer het einde van de golfband is 
bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van 
de golfband.

   Dienstinformatie -FM RDS

Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de FM-modus:
1. Druk op Info/Menu om door de verschillende opties te bladeren 

a.  Radiotekst- Toont scrollende tekstberichten, zoals artiest/
tracknaam, telefoonnummer, etc.

b.  Programmatype-Toont informatie over de huidige zender, bijv. Pop, 
Klassiek. Nieuws, etc.

c.  Frequentie- Toont de frequentie van het FM-signaal.
d.  Audiotype- Toont het audiotype van de huidige zender .
e. Datum- Toont de huidige datum.

Opmerking:
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio geen 
informatie over de zendernaam, radiotekst en programmatype tonen.
De radio kan alleen informatie tonen als deze beschikbaar is.
De weergave van de stereoluidspreker geeft aan dat de radio een 
stereo-uitzending ontvangt.
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    Menufuncties-FM

Houd Info/Menu ingedrukt om naar de FM-menulijst te gaan. Druk 
daarna op Afstemmen omhoog/omlaag om door de volgende opties 
te bladeren: FM-scanzone/FM-audio/Systeem (voor de functies van 
Systeem, raadpleeg de eerder beschreven paragraaf voor de DAB-
modus). Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.
A) FM-scanzone:
  Uw radio heeft een optie voor het zoeken naar lokale/verre zenders 

met de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op 
lokaal scannen, kunnen zwakkere signalen van zenders die verder 
weg zijn worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen 
eenvoudiger gevonden kunnen worden.

  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om een keuze te maken uit 
de opties ‘Local’ (alleen sterke zenders) en ‘Distant’ (alle zenders 
inclusief verre zenders). Druk daarna ter bevestiging van uw keuze 
op Select. De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk

B)  FM-audio:
  Als er een zender met een zwak signaal wordt ontvangen, dan kan er 

ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de 
radio te forceren de zender in mono af te spelen in plaats van in de 
automatische modus.

  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om een keuze te maken uit de 
opties ‘Mono’ en ‘Auto’. Druk daarna ter bevestiging van uw keuze op 
Select.
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   Voorkeurzenders instellen -FM/DAB

U kunt uw favoriete DAB- en FM-zenders opslaan als voorkeurzenders. 
Uw radio heeft 40 voorkeurzenders, 20 voor DAB en 20 voor FM. 
Voorkeurzenders worden door uw radio onthouden in geval van 
stroomuitval.
1.  Stem af op de gewenste zender door de bovenstaande stappen te 

volgen.
2.  Druk herhaaldelijk op de Preset-knop tot ‘MEM Store’ wordt getoond 

aan de onderkant van het display.
3.  D r u k  o p  A f s t e m m e n  o m h o o g / o m l a a g  o m  h e t  g e w e n s t e 

voorkeurzendernummer, “Px”, te selecteren. Het nummer van de 
voorkeurzender knippert op het display om aan te geven dat er nog 
geen zender is opgeslagen onder het nummer. Druk op Select om de 
zender waarop is afgestemd op te slaan. Het display toont de melding 
‘Saved’ wanneer de zender is opgeslagen in het geheugen van de 
radio. Herhaal de procedure voor de resterende voorkeurzenders.

  A ls  a l te rnat ie f  kunt  u  ook s impelweg op Se lec t  d rukken 
(zonder Afstemmen omhoog/omlaag te gebruiken om een 
voorkeurzendernummer te selecteren) om de zender waarop is 
afgestemd op te slaan. De zender wordt nu opgeslagen onder 
het eerstvolgende ongebruikte voorkeurzendernummer (d.w.z. 
als voorkeurzender 1 tot 4 zijn gebruikt, dan zal de zender 
waarop is afgestemd automatisch worden opgeslagen onder 
voorkeurzendernummer 5).

Opmerking:
Voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande 
procedure te volgen.

   Een voorkeurzender oproepen -FM/DAB

1. Druk op Band om de gewenste modus te selecteren.
2.  Druk herhaaldelijk op de Preset-knop tot ‘MEM Browse’ wordt getoond 

aan de onderkant van het display.
3.  Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste zender te 

selecteren.
Opmerking:
Het display toont alleen de nummers van voorkeurzenders die in gebruik 
zijn (de nummers waar zenders onder zijn opgeslagen).



46

NL

   LED-zaklamp

De SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) beschikt over 4 instellingen voor 
de LED-zaklamp. Druk één keer op de knop voor de LED-zaklamp om 
de zaklamp in te stellen op hoog, druk een tweede keer om de lamp 
in te stellen op laag, druk een derde keer om de lamp in te stellen 
op knipperen, druk een vierde keer om de lamp in te stellen op SOS 
(noodsignaal in morsecode, drie korte flitsen, drie lange flitsen, drie korte 
flitsen) en druk vijf keer op de knop om de zaklamp uit te schakelen. U 
kunt in elke modus de knop voor de zaklamp ingedrukt houden om de 
zaklamp direct uit te schakelen.

   Luisteren met hoofdtelefoon

Als u met een hoofdtelefoon wilt luisteren, steek de stekker van de 
hoofdtelefoon dan in de hoofdtelefoonuitgang. De externe luidspreker 
wordt nu uitgeschakeld.

Belangrijk:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan uw 
gehoor beschadigen.

Opmerking:
Gebruik de hoofdtelefoonuitgang nooit onder regenachtige of vochtige 
omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. 
Houd de rubberen afdekking op de bovenkant goed gesloten onder deze 
omstandigheden.

   Een mobiele telefoon of MP3-speler opladen

De SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) beschikt over een USB-oplaadpoort 
voor het opladen van uw mobiele telefoon, MP3-speler of soortgelijk 
apparaat met de ingebouwde lithium-ion batterij.
1.  We raden aan om uw mobiele telefoon, MP3-speler of soortgelijk 

apparaat op te laden als de radio is uitgeschakeld, zodat dit niet stoort 
met het luisteren naar de radio.

2.  De USB-oplaadpoort kan een maximale laadstroom van 500mAh 
leveren.
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   Draagriem

U kunt de meegeleverde draagriem bevestigen aan de draagriemhouder, 
zodat u de radio eenvoudig kunt meenemen.

   Voorwaardelijk waterbestendig

De radio is een waterbestendig apparaat en GEEN waterdicht apparaat. 
Zorg ervoor dat de rubberen afdekking op de USB-, MicroUSB- en 
hoofdtelefoonaansluiting goed is vastgezet.

   Toetsvergrendeling

De toetsvergrendeling wordt gebruikt om te voorkomen dat de toetsen 
van de radio per ongeluk kunnen worden ingedrukt.
1.  Houd Select/Lock ingedrukt tot de tekst ‘Keys Locked’ wordt 

getoond op het display. De Power-knop en alle andere toetsen zijn 
uitgeschakeld en kunnen niet per ongeluk worden ingedrukt.

2.  U kunt de toetsvergrendeling uitschakelen door Select/Lock nogmaals 
ingedrukt te houden tot de tekst ‘Keys Unlocked’ wordt getoond op het 
display.
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   Specificaties

Voeding:
850mAH oplaadbare lithium-ion batterij (meegeleverd) x 1
Dynamo – voor het opladen van de oplaadbare lithium batterij
Zonnepaneel– voor het opladen van de oplaadbare lithium batterij

Optionele voeding:
Netadapter met MicroUSB-aansluiting, (niet meegeleverd) 

Audiovermogen: 400 mW
(DC In (5V/0,5A) MicroUSB Type B aansluiting voor opladen van de 
SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB).
USB-A-naar-Micro-B-kabel & draagriem meegeleverd)

Frequentiebereik
FM: 87.50–108 MHz
DAB+ Band III: 5A–13F

Antenne
Telescopische antenne: FM/DAB

Aansluitingen
DC-aansluiting: DC IN MicroUSB 5V 500 mA
                          DC OUT USB Type A 5V 300 mA

Hoofdtelefoonaansluiting:
3,5 mm diameter, Stereo, 32 ohm impedantie

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving.

Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit 

product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten 

dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar 

mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling 

advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)




