
•	 Als	 er	 geen	 veilig	 bedrijf	meer	mogelijk	 is,	 neemt	 u	 het	 product	 buiten	 bedrijf	
en	 beschermt	 u	 het	 tegen	 ongewenst	 gebruik.	 Het	 veilig	 bedrijf	 is	 niet	 langer	
gewaarborgd,	als	het	product:
	- zichtbare	schade	vertoont,	
	- niet	meer	correct	functioneert,	
	- gedurende	langere	tijd	onder	ongunstige	omstandigheden	is	opgeslagen	of	
	- aan	hoge	transportbelasting	werd	blootgesteld.

•	 Ga	voorzichtig	met	het	product	om.	Door	 stoten,	 slagen	of	 vallen	wordt	het	al	
vanop	geringe	hoogte	beschadigd.

•	 Neem	ook	de	veiligheidsvoorschriften	in	de	afzonderlijke	hoofdstukken	van	deze	
gebruiksaanwijzing	in	acht.

•	 Neem	 ook	 de	 veiligheidsinstructies	 en	 gebruiksaanwijzingen	 in	 acht	 van	 de	
overige	apparaten	waarop	het	product	wordt	aangesloten.

•	 Raadpleeg	een	vakman	wanneer	u	vragen	heeft	over	de	werkwijze,	veiligheid	of	
aansluiting	van	het	product.

•	 Laat	 onderhouds-,	 aanpassings-	 en	 herstellingswerken	 uitsluitend	 door	 een	
vakman	of	deskundige	werkplaats	uitvoeren.

•	 Raadpleeg	onze	technische	helpdesk	of	andere	vakmensen	wanneer	u	vragen	
heeft	die	niet	in	deze	gebruiksaanwijzing	worden	beantwoord.

•	 Alle	personen	die	dit	apparaat	bedienen,	installeren,	opstellen,	in	bedrijf	nemen	of	
onderhouden,	moeten	deze	gebruiksaanwijzing	in	acht	nemen.

•	 Let	 tijdens	 het	 gebruik	 op	 voldoende	 ventilatie	 rondom	 het	 apparaat.	 Dek	 de	
verluchtingsopeningen	niet	met	tijdschriften,	dekens,	gordijnen	of	dergelijke	af.

•	 Zet	geen	brandende	voorwerpen,	zoals	kaarsen,	op	of	naast	het	toestel.
•	 Neem	het	 apparaat	 niet	 in	 gebruik	 in	 de	 buurt	 van	 badkuipen,	 zwembaden	of	
opspattend	water.

•	 Het	toestel	mag	nooit	zonder	toezicht	in	werking	zijn.
•	 Gebruik	 het	 toestel	 uitsluitend	 in	 een	 gematigd	 klimaat;	 niet	 in	 een	 tropisch	
klimaat.

b) Netadapter
•	 Gebruik	voor	de	stroomtoevoer	van	het	radioapparaat	uitsluitend	de	meegeleverde	
netadapter.

•	 De	afstandsbediening	mag	alleen	met	batterijen	worden	gebruikt.
•	 De	 netadapter	 is	 opgebouwd	 volgens	 veiligheidsklasse	 II.	 Als	 spanningsbron	
mag	alleen	een	geschikt	stopcontact	(100-240	V/AC,	50/60	Hz)	van	het	openbare	
stroomnet	worden	gebruikt.

•	 Trek	 de	 netadapter	 uit	 het	 stopcontact	 om	 het	 apparaat	 volledig	 van	 het	
elektriciteitsnet	te	scheiden.

•	 Er	dient	een	stopcontact	in	de	buurt	van	het	apparaat	en	gemakkelijk	bereikbaar	
te	zijn.

•	 Raak	 de	 netadapter	 nooit	 met	 vochtige	 of	 natte	 handen	 aan.	 Er	 bestaat	 het	
gevaar	voor	een	levensgevaarlijke	elektrische	schok!

•	 U	mag	 beschadigde	 aansluitsnoeren	 van	 de	 netadapter	 nooit	 zelf	 vervangen.	
Als	het	aansluitsnoer	beschadigd	 is,	kan	de	stekkervoeding	niet	meer	gebruikt	
worden	en	moet	deze	verwijderd	worden.	Een	reparatie	is	niet	toegestaan.

•	 Let	 dat	 de	 aansluitkabel	 van	 de	 netadapter	 niet	 platgedrukt,	 geknikt,	 door	
scherpe	kanten	beschadigd	of	op	andere	wijze	mechanisch	belast	wordt.	Vermijd	
overmatige	thermische	belasting	van	de	netadapter	door	te	grote	hitte	of	koude.	
Verander	 de	 netadapter	 niet.	 Indien	 u	 hier	 niet	 op	 let,	 dan	 kan	 de	 netadapter	
beschadigd	raken.	Een	beschadigde	netadapter	kan	levensgevaarlijke	elektrische	
schokken	tot	gevolg	hebben.

•	 Mocht	de	netadapter	beschadigingen	vertonen,	raak	deze	dan	niet	aan.	Schakel	
eerst	de	betreffende	wandcontactdoos	aan	alle	polen	uit	(bv.	via	de	bijbehorende	
veiligheidsschakelaar	 en	differentieelschakelaar)	 en	 trek	daarna	de	netadapter	
voorzichtig	uit	de	wandcontactdoos.	Bedien	het	product	 in	geen	geval	met	een	
beschadigde	netadapter.

•	 Zet	geen	vloeistof,	bv.	glazen,	emmers,	vazen	of	planten	op	het	apparaat	of	de	
netadapter	of	in	de	buurt	ervan.	Vloeistoffen	kunnen	in	de	behuizing	dringen	en	
daarbij	afbreuk	doen	aan	de	elektrische	veiligheid.	Bovendien	bestaat	het	gevaar	
van	 brand	 of	 een	 elektrische	 schok;	 levensgevaarlijk!	 Schakel	 in	 dit	 geval	 de	
bijhorende	 contactdoos	 spanningsloos	 aan	 alle	 polen	 uit	 (bijv.	 veiligheids-	 en	
differentieelschakelaar	uitschakelen)	en	trek	vervolgens	de	netadapter	voorzichtig	
uit	het	stopcontact.	Het	product	mag	daarna	niet	meer	worden	gebruikt,	breng	het	
naar	een	onderhoudswerkplaats.
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Voorgeschreven gebruik
Het	product	dient	om	 internet-,	DAB-	en	FM-radiozenders	af	 te	spelen.	Muziek	kan	ook	via	
uw	netwerk	of	een	Bluetooth®-verbinding	worden	afgespeeld.	Daarenboven	is	er	een	klok	met	
wekfunctie	geïntegreerd.
De	verbinding	met	het	internet	en	uw	netwerk	gebeurt	via	WLAN	of	een	netwerkkabel.
De	 meegeleverde	 netadapter	 is	 alleen	 goedgekeurd	 voor	 aansluiting	 op		
100-240	V/AC,	50/60	Hz	wisselspanning.	De	stroomvoorziening	van	het	 radioapparaat	mag	
alleen	plaatsvinden	via	de	meegeleverde	netadapter.
Het	product	mag	uitsluitend	 in	gesloten	ruimten	worden	gebruikt,	dus	niet	 in	de	open	 lucht.	
Contact	met	vocht,	bijv.	in	de	badkamer,	moet	absoluut	worden	voorkomen.
Omwille	 van	 veiligheids-	 en	 toelatingsredenen	 mag	 u	 het	 product	 niet	 ombouwen	 en/of	
veranderen.	Als	u	het	product	voor	een	ander	doel	gebruikt	dan	hierboven	beschreven,	kan	het	
product	worden	beschadigd.	Bovendien	kan	een	foutief	gebruik	gevaren	veroorzaken,	zoals	bv.	
kortsluiting,	brand,	stroomslag,	etc.
Lees	de	gebruiksaanwijzing	nauwkeurig	en	bewaar	deze.	Geef	het	product	uitsluitend	samen	
met	de	gebruiksaanwijzing	aan	derden	door.
Het	 woordmerk	 Bluetooth®	 is	 een	 geregistreerd	 handelsmerk	 van	 Bluetooth	 SIG	 Inc.	 Het	
gebruik	van	dit	woordmerk	werd	in	licentie	gegeven.
Alle	vermelde	bedrijfs-	en	productnamen	zijn	handelsmerken	van	de	respectievelijke	eigenaren.	
Alle	rechten	voorbehouden.

Actuele gebruiksaanwijzingen           
Download	de	actuele	gebruiksaanwijzingen	via	de	link	www.conrad.com/
downloads	of	scan	de	afgebeelde	QR-code.	Volg	de	aanwijzingen	op	de	
website.

Explication des symboles
	 Het	symbool	met	de	bliksemschicht	in	een	driehoek	geeft	aan	wanneer	er	gevaar	
bestaat	voor	uw	gezondheid,	bijv.	door	een	elektrische	schok.

	 Het	symbool	met	het	uitroepteken	in	een	driehoek	wijst	op	belangrijke	aanwijzingen	
in	deze	gebruiksaanwijzing	die	in	ieder	geval	moeten	worden	opgevolgd.

	 Het	pijlsymbool	ziet	u,	wanneer	u	bijzondere	tips	en	aanwijzingen	voor	de	bediening	
zult	verkrijgen.

	 Dit	symbool	geeft	aan	dat	de	stroomvoorziening	onder	beschermingsklasse	II	valt.	
Het	beschikt	over	een	versterkte	of	dubbele	isolering	tussen	het	netstroomcircuit	en	
de	uitgangsspanning.

	 Het	symbool	met	het	huis	wijst	de	gebruiker	op	het	feit	dat	het	apparaat	uitsluitend	
in	gesloten	ruimtes	mag	worden	gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften
 Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en let in het bijzonder op de 

veiligheidsvoorschriften. Als u de veiligheidsvoorschriften en de informatie 
met betrekking tot het correct gebruik in deze gebruiksaanwijzing niet volgt, 
zijn wij niet aansprakelijk voor de resulterende persoonlijke letsels/materiële 
schade. Bovendien vervalt In zulke gevallen de garantie.

a) Algemeen
•	 Houd	het	product	buiten	bereik	van	kinderen;	het	 is	geen	speelgoed.	Kinderen	
kunnen	niet	inschatten	welke	gevaren	aan	het	gebruik	van	elektrische	apparatuur	
zijn	verbonden.

•	 Het	apparaat	is	niet	geschikt	om	door	personen	(met	inbegrip	van	kinderen)	met	
beperkte	fysieke,	zintuiglijke	of	geestelijke	vermogen	of	een	gebrek	aan	ervaring	
en/of	kennis	te	worden	gebruikt,	tenzij	wanneer	ze	onder	toezicht	staan	van	een	
persoon	die	verantwoordelijk	is	voor	hun	veiligheid	of	instructies	ontvingen	over	
het	veilig	gebruik	van	het	apparaat.

•	 Laat	 het	 verpakkingsmateriaal	 niet	 achteloos	 slingeren.	 Dit	 kan	 voor	 kinderen	
gevaarlijk	speelgoed	zijn.

•	 Bescherm	 het	 product	 tegen	 extreme	 temperaturen,	 direct	 zonlicht,	 hevige	
trillingen,	hoge	vochtigheid,	water,	brandbare	gassen,	dampen	en	oplosmiddelen.

•	 Stal	het	product	niet	aan	mechanische	belasting	bloot.
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c) Batterijen
•	 Batterijen	buiten	bereik	van	kinderen	houden.
•	 U	moet	het	product	ook	buiten	het	bereik	van	kinderen	opbergen.	Anders	bestaat	
er	gevaar	dat	deze	door	kinderen	of	huisdieren	ingeslikt	worden.	Raadpleeg	bij	
inslikken	onmiddellijk	een	arts.

•	 Verwijder	de	batterijen	uit	de	afstandsbediening	als	u	het	apparaat	 langere	 tijd	
niet	gebruikt,	om	schade	door	uitlopen	te	vermijden.	Lekkende	of	beschadigde	
batterijen	kunnen	bij	huidcontact	bijtende	wonden	veroorzaken.	Draag	daarom	in	
dit	geval	geschikte	veiligheidshandschoenen.

•	 Alle	batterijen	moeten	op	hetzelfde	moment	worden	vervangen.	Het	mengen	van	
oude	 en	 nieuwe	 batterijen	 kan	 leiden	 tot	 het	 uitlopen	 van	 de	 batterijen	 en	 tot	
beschadiging	van	de	afstandsbediening.

•	 Batterijen	 mogen	 niet	 kortgesloten,	 uit	 elkaar	 gehaald	 of	 in	 het	 vuur	 gegooid	
worden.	Er	bestaat	explosiegevaar!

•	 Traditionele	 niet-oplaadbare	 batterijen	 mogen	 niet	 worden	 opgeladen.	
Explosiegevaar!	U	mag	enkel	accu´s	opladen	die	hiervoor	geschikt	zijn	en	gebruik	
enkel	geschikte	opladers.

•	 Let	bij	het	plaatsen	van	de	batterijen	op	de	juiste	polariteit	(plus/+	en	min/-).

Afvoer
a) Product

	 Elektronische	 apparaten	 kunnen	 gerecycled	 worden	 en	 horen	 niet	 thuis	 in	 het	
huisvuil.	 Het	 product	 dient	 na	 afloop	 van	 de	 levensduur	 volgens	 de	 geldende	
wettelijke	voorschriften	te	worden	afgevoerd.

	 Verwijder	 de	 evt.	 geplaatste	 batterijen	 uit	 de	 afstandsbediening	 en	 gooi	 deze	
afzonderlijk	van	het	product	weg.

b) Verwijderen van lege batterijen
	 U	 bent	 als	 consument	 wettelijk	 verplicht	 om	 alle	 lege	 accu´s	 en	 batterijen	 in	 te	

leveren;	het	afvoeren	van	lege	batterijen	via	het	gewone	huisvuil	is	verboden.

	 Batterijen	die	schadelijke	stoffen	bevatten	worden	gekenmerkt	door	het	hiernaast	
vermelde	 symbool,	 dat	 erop	 wijst	 dat	 deze	 niet	 via	 het	 huisvuil	 mogen	 worden	
afgevoerd.	De	 aanduidingen	 voor	 irriterend	werkende,	 zware	metalen	 zijn:	 Cd	 =	
cadmium,	Hg	=	kwik,	Pb	=	lood.

Uw	 lege	 batterijen	 en	 accu´s	 kunt	 u	 bij	 de	 verzamelpunten	 van	 uw	 gemeente	 en	 op	 alle	
plaatsen	waar	batterijen	en	accu´s	verkocht	worden	kosteloos	inleveren.	Zo	voldoet	u	aan	de	
wettelijke	verplichtingen	voor	afvalscheiding	en	draagt	u	bij	aan	de	bescherming	van	het	milieu.

Conformiteitsverklaring
Hiermee	verklaart	Conrad	Electronic	SE,	Klaus-Conrad-Straße	1,	D-92240	Hirschau,	dat	dit	
product	met	richtlijn	2014/53/EU	overeenstemt.

	 De	volledige	tekst	van	de	EU-conformiteitsverklaring	is	beschikbaar	op	het	volgende	
internetadres:	www.conrad.com/downloads.

	 Kies	een	taal	door	een	vlagsymbool	te	selecteren	en	voer	het	bestelnummer	van	
het	product	in	het	zoekveld	in;	vervolgens	kunt	u	de	EU-conformiteitsverklaring	in	
pdf-formaat	downloaden.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning	...............................................100-240	V/AC,	50/60	Hz	(netdeel)
	 9	V/DC	(radio)
Vermogensopname	..........................................1/11	W	(stand-by/max.)
Uitgangsvermogen	...........................................2	x	5	W
Display	..............................................................6,1	cm	(2,4“)	TFT	kleurenscherm
Radio-ontvangst	...............................................Internetradio,	DAB+/DAB-radio,	FM-radio
Slaaptimer	........................................................15/30/45/60/90/120/150/180	min
Wektijden	..........................................................2
Aansluitingen	....................................................Aux	In,	Line	Out,	koptelefoon
Netwerkverbinding	............................................WLAN	en	LAN
WLAN	...............................................................IEEE802.11b/g/n
Veiligheidsprotocol	............................................WEP/WPA/WPA2
Ondersteunde	audioformaten	...........................MP3,	AAC,	AAC+,	FLAC
WiFi-zendfrequentie	.........................................2,4	GHz
WiFi-zendvermogen	.........................................14	dBm	(72,2	Mbps)	/	20	dBm	(11b	mode)
Bluetooth®-zendfrequentie	................................2,4	GHz
Bluetooth®-zendvermogen		...............................0	dBm
Bluetooth®-bereik		.............................................ca.	10	m
Bluetooth®-versie	..............................................V4.2BR/EDR
Afmetingen	.......................................................295	x	123	x	166	mm
Gewicht	.............................................................1,6	kg
Bedrijfsvoorwaarden	.........................................0	tot	+60	°C	/	30-85	%	rel.	luchtvochtigheid
Opslagvoorwaarden	.........................................-20	tot	+60	°C	/	30-85	%	rel.	luchtvochtigheid


