Quick start
fabrikant zodat deze je kan doorverwijzen naar een
geautoriseerde service center.

Wij geven om het milieu
Door geen volledig geprinte handleiding bij onze Argon Audio
producten mee te leveren besparen wij ieder jaar meer dan 20 ton
papier. Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF
formaat terug vinden op; www.argonaudio.com
Zie de achterzijde van deze insert voor de Quick start guide.



Veiligheidsinstructies










Haal dit product van stroom voordat je het gaat schoonmaken.
Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht.
Voorkom het morsen van vloeistof en maak het alleen schoon
met een droge doek.
Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Zet het niet in
een afgesloten kast om te voorkomen dat er geen lucht door
de ventilatieopeningen kan stromen.
Zet het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals
radiatoren, warme luchtroosters, fornuis of andere toestellen
die hitte afgeven.
Zorg er voor dat er niet op de stroomkabel gestapt kan worden
of dat deze doorboord kan worden, specifiek op het
aansluitpunt op het product.



Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels of de
ingebouwde stroomcircuits. Dit kan het risico op brand of
electrische schok aanzienlijk verhogen.
Duw in geen geval iets door de openingen van het product, dit
kan brand, electrische schok of andere schade veroorzaken.
Sluit het apparaat aan op een degelijke stroombron die voldoet
aan de eisen beschreven in de handleiding of op het product.
Wanneer er een bliksemschicht op het product staat
aangegeven is dit bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van
onafgeschermd ‘gevaarlijke voltages’ in het product
die dermate groot kunnen zijn, dat ze een risico
vormen van electrische schok aan personen.
Als er een uitroepteken op het product staat
vermeld, is dit bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen dat er belangrijke informatie over
gebruik en onderhoud te vinden is in de handleiding.
Wanneer er een symbool van een dubbel vierkant
op het product staat vermeld, is dit om aan te geven
dat het product dubbel afgeschermd is. Een aarde
verbinding is niet nodig.

Haal het apparaat tijdens onweer of wanneer het voor langere
tijd niet wordt gebruikt van stroom. Hiermee voorkom je
bliksem of piekstroom schade aan het product.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Door het product
te openen kun je blootgesteld worden aan gevaarlijke
voltages. Neem in geval van een defect contact op met de
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Quick start
opstarten
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Schuif de antenne uit
Sluit de adapter aan op de radio en het andere einde op
een stopcontact.
De radio zal automatisch gaan zoeken naar beschikbare
DAB zenders. Dit kan een aantal minuten duren. Dit
proces wordt weergegeven op het display.
Wanneer het zoeken klaar is, zal de radio het eerst
gevonden station afspelen.

Basisgebruik
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zenders kunnen gekozen worden door te draaien aan de
‘Tuning/Select’ knop.
Druk wanneer je de gewenste zender hebt gevonden de
‘Tuning/Select’ knop in en de radio zal deze zender
gaan afspelen.
Wanneer je een zender wilt toewijzen aan een van de 15 preset knoppen, houdt dan terwijl je de gewenste
zender afspeelt voor ongeveer 3 seconden de gewenste
preset knop ingedrukt.
Wanneer de zender is opgeslagen, zal er ‘Preset X
opgeslagen’ in het display verschijnen.
Druk om te wisselen tussen de modes DAB, FM, AUX en
Bluetooth (als je radio deze functie heeft) herhaaldelijk
op de ‘Source’ knop totdat je de gewenste mode hebt
gevonden.
Houd de ‘Autotune’ knop voor 3 sec. ingedrukt om
zenders in FM modus te zoeken. De radio zoekt nu de
volgende beschikbare zender. Presets zijn op dezelfde
manier op te slaan zoals genoemd bij punt 3.
Bluetooth (alleen als de radio Bluetooth functionaliteit
heeft). Wanneer je een apparaat (Tablet, Laptop,
Smartphone etc.) via Bluetooth wilt verbinden selecteer
dan op de radio eerst Bluetooth modus door op de
Bluetooth knop te drukken. Activeer Bluetooth op je
afspeel apparaat en laat het zoeken naar Bluetooth

apparaten. Wanneer de Argon Audio Radio is gevonden,
gepaired en verbonden, kun je direct beginnen met
afspelen. Als je speler vraagt om een pincode voer dan
‘0000’ in. Kijk voor uitgebreide Bluetooth instructies in de
volledige handleiding op www.argonaudio.com
Andere functies
Inactieve standby
De radio is vanuit de doos zo ingesteld dat hij na 120
minuten zonder handmatige handelingen automatisch in
standby zal gaan. Om dit aan te passen:
1.
Houd de ‘Tuning/Select’ knop 3 sec. ingedrukt om
toegang tot het instellingen menu te krijgen. Hierna druk
je op de ‘Tuning/Select’ knop tot <inactieve standby> op
het display wordt weergegeven. Druk de ‘Tuning/Select’
knop in om te selecteren.
2.
Om inactieve standby aan te passen draai je aan de
‘Tuning/Select’ knop totdat je de gewenste Timeout
periode hebt bereikt.
1.
Druk op de ‘Tuning/Select’ knop om je keuze te bevestigen.
Je kunt de volledige handleiding van dit product in
PDF formaat terug vinden op; www.argonaudio.com
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