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WELKOM

U hebt een uitstekende keuze gemaakt met de aankoop
van dit kwaliteitsproduct van het merk EnVivo. Op die manier
hebt u nu de zekerheid en de gemoedsrust die u krijgt als u
een product aankoopt dat is vervaardigd volgens de hoogste
normen inzake prestaties en veiligheid, ondersteund door de
hoge kwaliteitsnormen van EnVivo. Wij willen dat u volledig
tevreden bent met uw aankoop. Daarom wordt dit EnVivoproduct ondersteund door een uitgebreide fabrieksgarantie
van 3 jaar en een uitstekende dienst na verkoop via onze
speciale hulplijn.
Wij hopen dat u nog vele jaren plezier zult hebben van uw
aankoop. Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in
het onwaarschijnlijke geval dat de door u gemaakte aankoop
defect is, gelieve onze hulplijn te bellen voor onmiddellijke
hulp. Defecte producten die binnen de garantieperiode van
3 jaar worden gereclameerd, worden gratis gerepareerd of
vervangen, op voorwaarde dat u over een voldoende bewijs
van aankoop beschikt (bewaar uw kassabon goed!) Dit doet
geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Houd er echter
rekening mee dat de garantie vervalt als blijkt dat het product
opzettelijk is beschadigd, misbruikt of gedemonteerd.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle veiligheidsinformatie hieronder en de
gebruiksaanwijzing voordat u dit DAB-systeem gebruikt om
schade aan uw apparaat te voorkomen.
WAARSCHUWINGEN
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4

0900 400 2001

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

envivo@teknihall.nl

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

Deze pictogram duidt op “gevaarlijke spanning” in
het product die een risico van elektrische schok of
lichamelijk letsel inhoudt.
Deze pictogram duidt op belangrijke instructies bij
het product.
WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
OPGELET
1. Laat dit apparaat niet vallen, demonteer, open, druk het
niet plat, buig het niet, vervorm het niet, doorboor het
niet, versnipper het niet, gebruik het niet in de magnetron,
verbrand het niet, verf het niet en steek er geen vreemde
voorwerpen in.
2. Houd de eenheid uit de buurt van warmtebronnen.
3. Houd het product altijd buiten het bereik van baby’s en
kinderen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
4. Om dit apparaat volledig uit te schakelen, moet u de
stekker uit het stopcontact trekken. Bijgevolg moet
de stekker te allen tijde gemakkelijk en onmiddellijk
bereikbaar zijn.

INHOUD VAN DE DOOS

Ghettoblaster

Voedingskabel
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1.
2.
3.
4.

Luidsprekers
Volumeregeling
Basregeling
Compartement
voor cassette
5. Cassette pauze
6. Stoppen/uitwerpen
cassette
7. Cassette snel
vooruit spoelen
8. Cassette snel
achteruit spoelen
9. Cassette afspelen
10. Draaischakelaar
11. Omlaag/omhoog knop /
Enter-knop
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Microfoon
Display
Modus
Voorinstelling
Info
Menu
Scannen
Afspelen
SD-ingang
USB-ingang
Hoofdtelefoon
Stopcontact
Batterijcompartement
Antenne
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AAN DE SLAG

AAN/UIT
Steek de voedingskabel van het stopcontact in het van de
radio-uitgang.

BATTERIJVERMOGEN
Open het batterijcompartment en plaats 4 D (UM-1) baterijen
(niet inbegrepen).
Waarschuwing: Vergeet niet de + en - polen correct te
gebruiken, zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen samen en
combineer nooit verschillende merken batterijen. Als het
elektrische product langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan
de batterijen uit het product.
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8

0900 400 2001

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

envivo@teknihall.nl

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

HOOFDTELEFOON
Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting.

OVERZICHT

De modus kiezen: Verplaats de functieknop om modus te
wijzigen. Druk op de knop MODE om te kiezen tussen de
beschikbare modi onder de FUNCTION-schakelaar.
Beschikbare modi om uit te kiezen: DAB/FM, BT/USB/SD en
TAPE/OFF.
Standby-modus: Verplaats de functieknop in de modus TAPE/
OFF en zorg ervoor dat geen van de cassetteknoppen wordt
ingedrukt, zodat het toestel in de standby-modus komt te staan.
Het volume regelen: Draai aan de knop VOLUME (2).
De bas regelen: Draai aan de knop BASS (3).

DAB-MODUS

Stel de draaischakelaar FUNCTION in op de DAB-/FM-modus.
Druk op de knop MODE totdat het display DAB toont.
Voor een optimale DAB-ontvangst dient u de antenne aan
de bovenzijde uit te schuiven en te positioneren voor een
optimale signaalontvangst.
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AUTOMATISCH ZOEKEN
Druk op de knop SCAN op de eenheid.
Het scannen wordt gestart en alle DAB-zenders worden in de
station list opgeslagen.
ZENDERS KIEZEN		
Druk op de knop UP/DOWN om tussen zenders te schakelen.
Druk op de knop ENTER om een zender in te voeren.
ZENDER OPSLAAN IN VOORINSTELLING
Kies een DAB-zender.
Houd de knop PRESET ingedrukt.
Gebruik de knop UP/DOWN knob om het nummer van de
voorinstelling te kiezen om de DAB-zender in op te slaan.
Druk op de knop ENTER om de DAB-zender in de voorinstelling
op te slaan.
Opmerking: Druk een tweede keer op de knop PRESET om het
opslaan in de voorinstelling te sluiten.
VOORAF INGESTELDE ZENDER AFSPELEN
Druk op de knop PRESET.
Gebruik de knop UP/DOWN om de zender te kiezen.
Druk op de knop ENTER om de gekozen zender af te spelen.
De gekozen zender zal nu afspelen.
Opmerking: Druk een tweede keer op de knop PRESET om de
voorinstelling te verlaten.

ENV-1672
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INFO WEERGEVEN
Druk op de knop INFO om te schakelen tussen de
verschillende informatie die op het display wordt getoond.
U kunt wisselen tussen de volgende weer te geven info:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tijd
Datum
Dynamisch labelsegment.
Signaalsterkte.
Programmatype
Naam van het ensemble
Frequentie en kanaal
Signaalfouten
Bitsnelheid en audiotype

DAB-MENU
Druk op de knop MENU om het menu te openen. Gebruik de
knopUP/DOWN om te scrollen tussen opties. Druk op de knop
ENTER om de gekozen optie te bevestigen. Druk opnieu op de
knop MENU om het DAB-menu te sluiten.
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Volledige
scan

Scan en sla alle DAB-zenders op.

Handmatig
afstemmen

Handmatig afstemmen DAB-signaal. Gebruik
de knop UP/DOWN om af te stemmen.

DRC

Dynamisch bereik
compressie
(Uit, laag or
hoog)

Regel de
geluidsweergave door
het volume van luide
geluiden te verlagen
en de stille geluiden te
versterken.
Indien uit, zal het geluid
niet worden geregeld.
Gebruik de knop UP/
DOWN om te wijzigen.
Druk op de knop
ENTER om de keuze te
bevestigen.

Prune

Verwijder alle ongeldige zenders uit de
DAB-zenderlijst. Kies YES om de keuze te
bevestigen. No om te annuleren.

Systeem

Zie de menusectie van het systeem.

FM

Stel de draaischakelaar FUNCTION in op de DAB-/FM-modus.
Druk op de knop MODE totdat het display FM toont.
Voor een optimale FM-ontvangst dient u de antenne aan
de bovenzijde uit te schuiven en te positioneren voor een
optimale signaalontvangst.

ENV-1672
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HANDMATIG ZOEKEN
Regel de FM frequentie: draai aan de knop UP/DOWN.
Zoek de volgende zender: druk op de knop SCAN.
AUTOMATISCH ZOEKEN
Automatisch zoeken: Houd de knop SCAN ingedrukt.
Alle zenders worden opgeslagen in de voorinstelling.
VOORAF INGESTELDE ZENDER AFSPELEN
Druk op de knop PRESET.
Draai aan de knop UP/DOWN om zenders te kiezen.
Druk op de knop ENTER om de gekozen zender af te spelen.
De gekozen zender zal nu afspelen.
HANDMATIG ZENDER OPSLAAN IN DE VOORINSTELLING
De zender kan handmatig worden opgeslagen in de
voorinstelling.
Houd de knop PRESET ingedrukt.
Gebruik de knop UP/DOWN om een nummer te kiezen waarin
u de zender wilt opslagen.
Druk op de knop ENTER om een zender op te slaan.
INFO WEERGEVEN
Druk op de knop INFO om te schakelen tussen de
verschillende informatie die op het display wordt getoond.
U kunt wisselen tussen de volgende weer te geven info:
1.
2.
3.

Tijd
Datum
Radiotekst
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4.
5.
6.

Programmatype
Naam/Frequentie
Stereo/Mono

FM-MENU
Druk op de knop MENU om de opties van het menu te
openen. Gebruik de knopUP/DOWN om te scrollen tussen
opties. Druk op de knop ENTER om de gekozen optie te
bevestigen. Druk opnieuw op de knop MENU om het FM-menu
te sluiten.
Scan settings

Audio settings

System

All stations

Scan en sla alle zenders
op in de voorinstelling
tijdens het scannen
gebruik de knop SCAN

Strong stations

Sla alleen zenders met
een sterk signaal op als
voorkeuze bij het scannen
met de knop SCAN

Force mono

Speel het geluid altijd af in
mono (1 kanaal)

Stereo allowed

Sta het afspelen van
geluid in stereo toe, indien
ondersteund (2 of meer
kanalen)

Zie de menusectie van het systeem

BLUETOOTH

Stel de FUNCTION schakelaar in op de BT-/USB-/SD-modus.
Druk op de knop MODE totdat het display Bluetooth toont.

ENV-1672
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BLUETOOTH INSTRUCTIES
1. Als er geen Bluetooth-apparaat met het eenheid is
verbonden, knippert de tekst “Not Connected” op het
display.
2. Zet de Bluetooth aan op uw Bluetooth-apparaat.
3. Zoek “ENV-CASSETTE” onder de beschikbare Bluetoothverbinding op uw Bluetooth-apparaat en selecteer het.
4. Uw Bluetooth-verbinding zou nu “Verbonden” moeten
zeggen op uw Bluetooth-apparaat en op het display van
de eenheden staat “Connected”.
5. Het geluid van uw Bluetooth-apparaat wordt nu op het
DAB-systeem afgespeeld.
Opmerking: Vergeet niet het volume op het Bluetoothapparaat harder te zetten als u via Bluetooth afspeelt.
Opmerking: Vergeet niet de Bluetooth-verbinding met het
momenteel aangesloten Bluetooth-apparaat uit te schakelen
voordat u een nieuw Bluetooth-apparaat op het DAB-systeem
kunt aansluiten. Kan slechts met één Bluetooth-apparaat
tegelijk verbinding maken.
BLUETOOTH-BESTURING
Knop PLAY: Druk om te pauzeren of om muziek te hervatten/
af te spelen
Knop DOWN: Ga naar het vorige nummer
Knop UP: Ga naar het volgende nummer
Opmerking: De knopbesturing wordt niet ondersteund op alle
apps en in de browsermodus.

USB/SD

Stel de FUNCTION schakelaar in op de BT-/USB-/SD-modus.
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Druk op de knop MODE totdat het display USB of SD toont.
INSTRUCTIES
1. Plaats een USB-stick of SD-kaart met muziekbestanden.
2. De muziekbestanden op de flashdrive beginnen
automatisch af te spelen.
Opmerking: Het DAB-systeem ondersteunt MP3- en WMAgeluidsbestanden.
USB-BESTURINGEN
Knop PLAY: Druk om te pauzeren of om muziek te hervatten/
af te spelen
Knop DOWN: Ga naar het vorige nummer
Knop UP: Ga naar het volgende nummer

CASSETTE

Stel de FUNCTION schakelaar in op de modus TAPE/OFF.
CASSETTE-BESTURINGEN
Knop PLAY: Druk hierop op muziek af te spelen
Knop PAUSE: Druk hierop om muziek te pauzeren of te
hervatten
Knop REW: Snel terugspoelen
Knop F.FWD: Snel vooruit spoelen
Knop Stop/EJ.: Het afspelen stoppen of de cassette uitwerpen.
Knop REC: Druk hierop om met de ingebouwde microfoon op
te nemen op cassette.

ENV-1672
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Opmerking: Controleer voor het opnemen of het
opnameschakelingslipje op de cassette aanwezig is, anders is
het niet mogelijk om op de cassette op te nemen.
OPNEMEN OP CASSETTE
Geluid kan worden opgenomen op een cassette vanaf elk
van de andere geluidsbronnen (DAB/FM/BT/USB/SD).
Druk op de knop REC om op te nemen op een cassette.
Opmerking: Controleer voor het opnemen of het
opnameschakelingslipje op de cassette aanwezig is, anders is
het niet mogelijk om op de cassette op te nemen.

MENU VAN HET SYSTEEM

Druk in elke modus op de knop MENU en kies System en druk
op de knop ENTER.
Alarm

Zie alarmsectie

Time

Zie tijdsectie

Sleep

Stel de eenheid
in om in standby
te gaan na de
gekozen tijd

Language

Kies de taal van
het display

Factory
reset

Herstel instelling naar fabriekswaarden

SW version

Toon de huidige softwareversie

Kies tussen 90, 60 ,45 30
or 15 minuten. Stel in op
OFF om de slaapfunctie
te deactiveren

ALARM
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Om het alarm in te stellen druk op de knop MENU en kies
System, kies vervolgens Alarm.
1.
2.
3.
4.

Kies de instelling ALARM1 of ALARM2.
Stel de activatietijd van het alarm in (ON TIME).
Stel de duur van het alarm in (Duration).
Stel de activatiefrequentie in. Kies tussen DAGELIJKS (elke
dag), EENS (eens), WEEKENDS (zaterdagen en zondagen),
WEEKDAGEN (van maandag tot vrijdag).
5. Stel de activatie in op ON om het alarm te activeren. Stel
in op OFF om het alarm te deactiveren.
6. Een indicator zal verschijnen op het display wanneer het
alarm actief is.
To turn off alarm, press the ENTER button.

TIJD

Om de tijd en datum in te stellen druk op de knop MENU en
kies System, kies vervolgens Time.
Draai aan de knop UP/DOWN om de waarden te wijzigen.
Druk op de knop ENTER om de keuze te bevestigen en verder
te gaan.

SPECIFICATIES

Ontvangstbereik: FM: 87,5 - 108,0 MHz
DAB: 174 – 240 MHz
Bluetooth-zendvermogen: 2,5 mW
Bluetooth-zendfrequentie: 2,4 GHz

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document).
Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke
communautaire regelgeving van de Europese
Economische Ruimte.
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Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten
materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk
kunnen zijn voor de omgeving en schadelijk kunnen zijn
voor de gezondheid van mensen als afval van elektrische
en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt
weggegooid.
Elektrische en elektronische apparaten, welke zijn gemarkeerd
met het WEEE logo (te zien aan de linkerzijde), dienen niet met
het huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact
op met uw lokale afvalverwerker van uw gemeente aangezien
zij in staat zijn om u te informeren over de recycling opties in uw
regio.

Gooi weg bij oud papier.

TEKNIHALL KLANTENSERVICE
0900 400 2001

envivo@teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT
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EU Conformiteitsverklaring
Wij
Bedrijfsnaam:

Accession ApS

Postadres:

Vandmanden 34, Aalborg, Denmark

Postcode:

9200

Plaats:

Aalborg

Telefoonnummer:

+45 7026 6696

E-Mail adres:

doc@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende
product:
Apparaat model/Product:
Old School 80's DAB+ Radio
Type:

1672 (LT-DAB400BUC)

Batch:

PO-1672

Serienummer:

N/A

Onderwerp van de verklaring:

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:
RED Directive 2014/53/EU

REACH 1907/2006

2011/65/EU RoHS Directive & amendment directive
2015/863/EU
De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:
EN 55032: 2015, EN 55032: 2017

EN 62479: 2010, EN 50663: 2017

EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3: 2019

EN 50564: 2011

Draft ETSI EN 301-489-17 v 3.2.2: 2019
ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019
Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde
instantie:

Aanvullende informatie:
Ondertekend voor en namens:
Aalborg, Denmark
Plaats van verstrekking

29-07-2021
Datum van
verstrekking

Jian Zhou, Buying Director
Naam, functie, handtekening

