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Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
Wij feliciteren u met uw nieuwe DAB+ RADIO met Bluetooth en zijn ervan 
overtuigd dat u met dit moderne apparaat tevreden zult zijn.
Om een continue optimale functie en paraatheid van uw nostalgieradio te 
garanderen en om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen:
Lees deze handleiding vóór de eerste ingebruikname grondig door en neem voor-
al de veiligheidsinstructies in acht!

Opmerkingen over de conformiteitverklaring
Hierbij verklaart Globaltronics GmbH & Co. KG dat dit product in 
overeenstemming is met de fundamentele eisen en de andere 
relevante voorschriften van de RED-richtlijn 2014/53/EU, de EMC-
richtlijn 2014/30/EU, de ErP-richtlijn 2009/125/EG, de laagspan-
ningsrichtlijn 2014/35/ EU, alsmede de ROHS-richtlijn 2011/65/EG.

De volledige conformiteitsverklaring en deze handleiding als pdf 
vindt u op het internet onder www.gt-support.de.

 
Dit symbool kenmerkt het product als een apparaat van bescher-
mingsklasse II. Apparaten met deze beschermingsklasse beschik-
ken over een versterkte of een dubbele isolatie.

Gegevensoverzicht

Artikel DAB+ RADIO met Bluetooth 
(Nostalgieradio)

Model NRD 274
Artikelnummer 2357
Handleiding-ID PO51001429 / PE / 2018
Fabrikant Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstrasse 19 
20095 Hamburg

Internet www.gt-support.de
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Typeplaatje
Het typeplaatje met de technische gegevens bevindt zich aan de achterkant van 
het apparaat.

1. LEVERINGSOMVANG
• DAB+ RADIO met Bluetooth
• Handleiding en garantiekaart

Energie sparen: geheel automatisch!
AANWIJZING: nieuwe automatische uitschakeling!
Vanwege wettelijke vereisten om energie te besparen, heeft dit apparaat 
een automatische uitschakeling. Het apparaat schakelt automatisch naar de 
stand-bymodus als het gedurende 15 minuten geen audiosignaal heeft ont-
vangen en niet is gebruikt. 
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2. ALGEMEEN
Het handboek bewaren
• Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen slechts zo worden uit-

gevoerd als in deze handleiding is beschreven. 
• Bewaar deze handleiding goed.
• Wanneer u het apparaat ooit aan iemand doorgeeft, dient u deze handleiding 

bij te voegen.
Correct gebruik
Dit apparaat is ...

…een apparaat uit de amusementselektronica.
…geschikt voor het via AUX- en Bluetooth-verbindingen ontvangen en afspe-

len van audiosignalen van externe apparaten. 
…geschikt voor radio-ontvangst van FM- en digitale zenders.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel 
gebruik. Elk ander gebruik of elke modificatie is uitgesloten van het reglementair 
gebruik.
Kenmerken/symbolen
Indien noodzakelijk vindt u de volgende waarschuwingen in deze handleiding:

GEVAAR! Hoog risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan 
lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing 
kan verwondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.
VOORZICHTIG: gering risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan 
lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.
AANWIJZING: toedrachten en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik van 
het apparaat moet worden gelet.
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3. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

GEVAAR voor kinderen en personen met beperkingen
• Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de 

plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door 

personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of 
een gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met 
betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekre-
gen en de daaruit voortvloeiende risico's hebben begrepen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door 
kinderen worden gereinigd en onderhouden wanneer zij niet onder toezicht 
staan.

GEVAAR van een elektrische schok door vocht
• Bescherm het apparaat tegen vocht, druppel- of spatwater: Anders bestaat 

er gevaar voor een elektrische schok. Zet bijvoorbeeld geen met vloeistoffen 
gevulde vazen of iets dergelijks op of in de buurt van het apparaat neer.

• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in ruimten met een hogere lucht-
vochtigheid (bijv. badkamer). Neem de omgevingscondities in acht die in de 
technische gegevens zijn vermeld.

• Voorkom dat vreemde voorwerpen en vloeistoffen het apparaat binnendrin-
gen.

• Wanneer er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtko-
men, moet direct de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Laat het 
apparaat controleren alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.

GEVAAR door een elektrische schok
• Trek de stekker direct uit het stopcontact wanneer het stroomsnoer of het ap-

paraat is beschadigd.
• Gebruik het apparaat niet wanneer er zichtbare beschadigingen aanwezig 

zijn aan de behuizing of het stroomsnoer. 
• Het is niet toegestaan ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uit te voe-

ren. Reparaties aan de behuizing en aan het stroomsnoer mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door het Service Center. 
Wanneer het stroomsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit door een 
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speciaal aansluitsnoer worden vervangen, dat bij de onze klantenservice 
verkrijgbaar is. 

• Sluit het stroomsnoer uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïn-
stalleerde, goed toegankelijk stopcontact. Het stopcontact moet na het aan-
sluiten goed toegankelijk blijven.

• Leg alle kabels zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
• Let er bij het neerzetten van het apparaat op dat het stroomsnoer niet vast-

geklemd of geplet wordt. Houd het stroomsnoer uit de buurt van hete opper-
vlakken en scherpe randen.

• Om de stroomtoevoer naar het apparaat helemaal te onderbreken, dient u 
de stekker uit het stopcontact te trekken.

• Trek de stekker uit het stopcontact, ...
... wanneer u het apparaat niet gebruikt,
... voor u het apparaat reinigt en
... bij onweer.

• Open nooit de behuizing van het apparaat, er zitten geen onderdelen in die 
moeten worden onderhouden! Wanneer de behuizing geopend is, bestaat le-
vensgevaar door een elektrische schok.

• De stroomtoevoer naar het apparaat is na het uitschakelen niet onderbro-
ken. 

BRANDGEVAAR
• Kaarsen en andere open vlammen moeten te allen tijde uit de buurt van dit 

product worden gehouden, om het verspreiden van vuur te voorkomen.

WAARSCHUWING voor gehoorschade
• Het luisteren naar te luide muziek via een kop- of oortelefoon genereert over-

matige geluidsdruk en kan leiden tot gehoorverlies. Voorkom schade aan uw 
gezondheid en vermijd het langdurig luisteren naar hard geluid via een kop- 
en oortelefoon.

WAARSCHUWING voor materiële schade
• Wanneer het apparaat van een koude naar een warme plaats wordt ge-

bracht, kan er condensvocht in het apparaat ontstaan. Laat het apparaat en-
kele uren uitgeschakeld.

• Zet het apparaat op een stevig, vlak oppervlak. 
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• Zorg voor voldoende ventilatie rond het apparaat. Houd rond de een vrije 
ruimte van minstens 10 cm aan. Bedek het apparaat niet (bijv. door tijdschrif-
ten, tafelkleden, gordijnen, enz.).

• Zet het apparaat zodanig neer dat er geen direct zonlicht op valt.
• Het apparaat is voorzien van kunststof antislipvoeten. Omdat meubels zijn 

gecoat met een grote verscheidenheid van lakken en kunststoffen en wor-
den behandeld met verschillende onderhoudsmiddelen, kan niet volledig 
worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die 
de kunststof voeten aantasten en zacht maken. Leg indien nodig een antis-
lipmatje onder het apparaat.

• Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen. Gebruik geen bijtende of 
schurende reinigingsmiddelen. Deze zouden het oppervlak van het apparaat 
kunnen beschadigen.

4. APPARAAT PLAATSEN
• Verwijder alle verpakkingsdelen volledig.
• Zet het apparaat op een stevig, vlak oppervlak.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of vochtigheid.
• Let erop dat het apparaat voldoende ventilatie heeft. Houd aan alle kanten 

een vrije ruimte van minstens 10 cm aan. 
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5. OVERZICHT VAN HET APPARAAT

1 SOURCE Bedieningsmodi instellen.
2 MENU lang indrukken: menu oproepen

kort indrukken: zenderinformatie wijzigen
3  38 Bluetooth: afspelen/pauze 

Radio: zenderzoekloop
Menu: instelling bevestigen

4 TUNE Frequentie oproepen 
5 POWER In stand-by schakelen, vanuit stand-by inschakelen
6 Display
7 - PRESET + Zenders, geheugenplaatsen en menu-items selecteren
8 - VOLUME + Volume instellen
9 Luidspreker

Apparaat - voorkant
1 2 543

6

789
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10 AUX IN Stereo-audioingang: 3,5 mm klinkstekker
11 Uitgang koptelefoon: 3,5 mm klinkstekker
12 Draai- en uittrekbare telescoopantenne
13 MAIN 

SWITCH
ON (I)
OFF (0)

Apparaat met de netschakelaar inschakelen
Apparaat met de netschakelaar uitschakelen

14 Stroomsnoer met stekker
15 Typeplaatje

AUX IN

MAIN SWITCH

ON

OFF

Apparaat - achterkant

10 11 12

13

14

15
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6. EXTERNE APPARATEN AANSLUITEN
Voor de aansluiting van externe apparaten heeft u een audiokabel nodig (niet bij 
de leveringsomvang inbegrepen). De kabel moet aan een uiteinde een klinkstek-
ker van 3,5 mm hebben voor de aansluitopening AUX IN. Het soort stekker aan 
het andere uiteinde hangt af van de audio-uitgang van het externe apparaat.
• Druk net zo vaak op de toets SOURCE, totdat AUX-Eingang (AUX-ingang) 

op het display verschijnt.
WAARSCHUWING!
• Verlaag het volume van de apparaten voordat u ze op elkaar aansluit.
• Schakel alle apparaten uit, voordat u ze met elkaar verbindt, en neem de 

handleidingen van de apparaten die u wilt aansluiten, in acht.

7. KOPTELEFOON AANSLUITEN
WAARSCHUWING! Het luisteren naar te luide muziek via een kop- of oor-
telefoon kan leiden tot gehoorverlies. Voorkom schade aan uw gezondheid 
en vermijd het langdurig luisteren naar hard geluid via een kop- en oorte-
lefoon.

1. Stel met – VOLUME + het laagste volume in.
2. Steek de klinkstekker van de kop- of oortelefoon in de uitgang van de kopte-

lefoon  aan de achterkant van het apparaat. Het geluid wordt nu uitslui-
tend via de koptelefoon weergegeven.

3. Stel met – VOLUME + het gewenste volume in.

8. NETAANSLUITING
• Steek de stekker in een goed toegankelijk stopcontact, waarvan de spanning 

overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook 
na het aansluiten goed toegankelijk blijven.

AANWIJZING: om de stroomtoevoer naar het apparaat te onderbreken, dient u 
de stekker uit het stopcontact te trekken.
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9. BEDIENING

9.1 APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN
• Schakel het apparaat met de schakelaar MAIN SWITCH aan de achterkant 

van het apparaat op ON (I) om het apparaat in te schakelen met de netscha-
kelaar. Na het inschakelen knippert 00:00 op het display voor de tijd. Het 
duurt meestal maar een paar seconden voordat de tijd automatisch is inge-
steld en wordt weergegeven. 

• Schakel het apparaat met de schakelaar MAIN SWITCH aan de achterkant 
van het apparaat op OFF (O) om het apparaat uit te schakelen met de net-
schakelaar.

• Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar stand-by 
als er geen signaal wordt ontvangen in AUX- of Bluetooth-modus.

9.2 IN STAND-BY SCHAKELEN
• Door op de toets POWER te drukken, schakelt u het apparaat in stand-by en 

uit stand-by in. Na het inschakelen wordt Power On kort op het display weer-
gegeven. De laatst gebruikte bedieningsmodus is actief.

9.3 BEDIENINGSMODUS KIEZEN
Door op de toets SOURCE te drukken, kiest u de gewenste bedieningsmodus:
- DAB: digitale radiowerking kiezen
- FM: UKW radiowerking kiezen
- Bluetooth: Bluetooth-verbinding starten
- AUX-Eingang (AUX-ingang): via AUX IN aangesloten apparaat kiezen

9.4 VOLUME INSTELLEN
Met – VOLUME + zet u het volume lager en hoger.
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9.5 HOGE EN LAGE TONEN INSTELLEN
Door de hoge en lage tonen in te stellen, creëert u uw eigen sound.
1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat

- bij FM en DAB Radio (DAB-radio) de weergave Alarmzeiten (Alarmtijden) 
verschijnt. Draai PRESET tot het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) ver-
schijnt en druk op de toets 38.
of

- bij AUX en Bluetooth de weergave Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt.
2. Draai PRESET tot het menu Bass (Bas) of Höhen (Hoge tonen) verschijnt.
3. Druk op de toets 38 om één van beide menu´s op te roepen.
4. Draai PRESET om de hoge en lage tonen tussen - 14 dB en +14 DB in te 

stellen. 
5. Druk op de toets 38 om de instelling op te slaan.

9.6 DATUM EN TIJD INSTELLEN
AANWIJZING: de tijd wordt meestal automatisch ingesteld. Als dit niet binnen 
enkele minuten automatisch gebeurt, kunt u de tijd ook met de hand instellen.
1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat

- bij FM en DAB Radio (DAB-radio) de weergave Alarmzeiten (Alarmtijden) 
verschijnt. Draai PRESET tot het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) ver-
schijnt en druk op de toets 38.
of

- bij AUX en Bluetooth de weergave Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt.
2. Draai PRESET tot het menu Datum/Uhrzeit (Datum/tijd) verschijnt.
3. Druk op de toets 38 om het menu op te roepen. De eerste van 4 submenu's 

verschijnt, bijv. Uhr einstellen (Klok instellen).
4. Draai PRESET om het gewenste submenu te kiezen en druk op de toets 38 

om het menu op te roepen.
- Uhr einstellen (Klok instellen): tijd instellen
- Datum einstel (Datum instellen): datum instellen
- Autom. einstel (Autom. instellen): kies tussen het automatische instellen (von 

Sender (van zenders)) en het handmatig instellen (Manuell (manueel)).
- 12/24 Anzeige (12/24-weergave): stel de weergave van de tijd in. Als u het 

12-uursformaat selecteert, verschijnt AM (vóór 12.00 uur en PM na 12.00 
uur) op het display.

5. Door PRESET te draaien, roept u de instellingen op en door op de toets 38 
te drukken, slaat u de selectie op. 

6. Enkele seconden na de laatste opslag wordt het menu automatisch uitge-
schakeld.
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10. GELUIDSTOON VAN EXTERNE APPARA-
TEN WEERGEVEN (AUX)

Via de aansluitopening AUX IN kunt u bijv. een MP3-speler aansluiten.
1. Verbind de audio-uitgang van het externe apparaat, bijv. van een MP3-spe-

ler, met behulp van een audiokabel met de aansluitopening AUX IN.
2. Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar MAIN SWITCH op ON (I).
3. Druk net zo vaak op de toets SOURCE, totdat AUX-Eingang (AUX-ingang) 

op het display verschijnt.
4. Start het afspelen op het aangesloten apparaat.
5. Het afspelen wordt geregeld via het externe apparaat, het volume kan ook 

op de nostalgieradio worden ingesteld. 
6. Schakel beide apparaten uit, voordat u de verbinding weer loskoppelt.

AANWIJZINGEN:
• Let er in de AUX-modus op, dat het volume ook op het externe apparaat kan 

worden ingesteld.
• Als het afspelen vervormd klinkt, verlaagt u het volume op het externe appa-

raat.

11. UKW-RADIO
• Trek de telescoopantenne uit en stel deze af.
• Druk herhaaldelijk op SOURCE totdat de functie FM-radio geselecteerd is.

11.1 ZENDER INSTELLEN

Zenders automatisch zoeken, opslaan en oproepen
• Druk op toets 38. Het zoeken naar zenders begint en de volgende 20 sterke 

zenders worden opgeslagen. Het aantal reeds opgeslagen zenders ver-
schijnt rechtsboven op het display. Aan het einde van de zoekloop wordt de 
eerst opgeslagen zender afgespeeld.

• Druk op PRESET totdat de gewenste opslagplaats wordt weergegeven. Als 
de zender kan worden ontvangen, wordt hij na een paar seconden afge-
speeld. 

AANWIJZING: deze zoekloop overschrijft eerder opgeslagen zenders. 
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Zender handmatig instellen
1. Druk in de FM-modus op de toets TUNE. De actuele frequentie wordt weer-

gegeven.
2. Druk op PRESET totdat de gewenste frequentie wordt weergegeven. Als de 

zender kan worden ontvangen, wordt hij na een paar seconden afgespeeld. 

11.2 ZENDERINFORMATIE WIJZIGEN
Extra informatie wordt onderaan het display weergegeven. Deze informatie wordt 
door de radiostations verzonden. Het is mogelijk dat de hoeveelheid informatie 
van zender tot zender varieert.
• Druk kort op MENU om de informatie te wisselen. Er wordt informatie weer-

gegeven, zoals artiest en titel of datum en tijd.

11.3 HUIDIGE ZENDER OPSLAAN 
U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
1. Stel de gewenste zender in.
2. Druk op PRESET totdat de gewenste opslagplaats wordt weergegeven. Dit 

verschijnt in de rechter benedenhoek van het display. Bezette opslagplaat-
sen kunnen eenvoudig worden overschreven. 

3.  Druk op de toets 38 tot gespeichert (opgeslagen) op het display verschijnt.

Overschakelen op mono
Zet het afspelen permanent op mono als de zenders te zwak worden ontvangen. 
Dit is alleen mogelijk in de FM-radiomodus.

1. Druk in de FM-modus op de toets MENU totdat Alarmzeiten (Alarmtijden) 
verschijnt. 

2. Draai PRESET tot het menu Audio-Einst. (Audio-inst.) verschijnt en druk op 
de toets 38.

3. Draai PRESET om te kiezen tussen de menu-items Auto stereo en Mono. 
4. Druk op de toets 38 om de instelling op te slaan.
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12. DAB-RADIO

12.1 DE DAB-ZENDER VOOR DE EERSTE KEER INSTEL-
LEN

1. Druk herhaaldelijk op SOURCE totdat de functie DAB-radio geselecteerd is.
2. Nadat DAB Radio (DAB-radio) op het scherm is verschenen, wordt er auto-

matisch één van de volgende twee reacties uitgevoerd:
- Wanneer de DAB-functie voor het eerst wordt ingeschakeld of na een 

fabrieksreset, wordt er automatisch naar DAB-radiozenders gezocht. 
Daarna is het apparaat in stand-by.

- Als er al een zoekloop is uitgevoerd, wordt de laatst gespeelde zender 
afgespeeld.

12.2 ZENDERZOEKLOOP
Na de eerste inschakeling wordt er automatisch naar de DAB-zenders gezocht. 
Bij wijzigingen aan de frequentietoewijzing of als de digitale radio naar een ande-
re locatie wordt verplaatst (verhuizing), moet de zoekloop opnieuw gestart wor-
den.
1. Druk in de DAB-modus op de toets MENU totdat Alarmzeiten (Alarmtijden) 

verschijnt. 
2. Draai PRESET tot het menu Suchlauf (Zoekloop) verschijnt en druk op de 

toets 38.
3. Draai PRESET tot het gewenste menu verschijnt.

- Lokaler Suchlauf (Lokale zoekloop): er wordt alleen naar zenders in de 
buurt gezocht.

- Vollsuche (Volledige zoekloop): alle zenders worden opgeslagen.
- Man. Suche (Man. zoekloop): wordt opgeroepen door aan het multiplex-

blok, dat u wilt doorzoeken, te draaien en druk vervolgens op de toets 38.
4. Druk op de toets 38 om een submenu te starten of op te roepen.

DAB-zender oproepen
• Druk op PRESET totdat de gewenste opslagplaats wordt weergegeven. Als 

de zender kan worden ontvangen, wordt hij na een paar seconden afge-
speeld. 
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DAB-zenders in een programmalijst opslaan
U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
1. Stel de gewenste zender in.
2. Druk op TUNE. PXX verschijnt rechtsboven op het display
3. Druk de volgende 3 seconden op PRESET totdat de gewenste opslagplaats 

wordt weergegeven. Bezette opslagplaatsen worden overschreven. 
4. Druk op de toets 38 tot gespeichert (opgeslagen) op het display verschijnt.

DAB-zenders oproepen uit de programmalijst
• Druk op TUNE en draai PRESET, totdat de gewenste opslagplaats wordt 

weergegeven. Als de zender kan worden ontvangen, wordt hij na een paar 
seconden afgespeeld. 

12.3 ZENDERINFORMATIE WIJZIGEN
Extra informatie wordt onderaan het display weergegeven. Deze informatie wordt 
door de radiostations verzonden. Het is mogelijk dat de hoeveelheid informatie 
van zender tot zender varieert.
• Druk kort op MENU om de informatie te wisselen. De volgende informatie 

wordt weergegeven: 

DLS (Dynamic 
Label Segment)

Als tekst wordt weergegeven: bijv. naam van het pro-
gramma, titel, artiest, programma-aanwijzingen

Soort programma / 
PTY

Geeft evt. aan tot welk soort programma de zender 
behoort, bijv. sport, nieuws etc.

Multiplex-naam en 
frequentie

Bij digitale radio worden zender gebundeld in eenhe-
den. Deze eenheden worden multiplex genoemd (bijv. 
DRN Hamburg).
Onder de naam wordt de frequentie weergegeven in 
megahertz.

Signalfehler 
(Signaalstoring):

Het storingspercentage wordt weergegeven. Hoe 
lager het cijfer, hoe beter de ontvangst.
Signaalsterkte: Hoe verder de signaalbox rechts in de 
rij ligt, hoe sterker het signaal. Goed hulpmiddel om 
de antenne uit te lijnen of het apparaat te plaatsen.

xxkbps

Codec
Kanäle (Kanalen)

Bitrate-weergave. Berichten en voicemail hebben 
meestal een lagere bitrate dan muziekuitzendingen.
Compressie (bijv. AAC)
geeft aan of er stereo- of monokanalen worden 
gebruikt.
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12.4 MEER DAB-FUNCTIES
• Liste bereinigen (Lijst opruimen): de functie Liste bereinigen (Lijst opruimen) 

verwijdert zenders, die niet langer kunnen worden ontvangen, uit de zender-
lijst. Dit kan het geval zijn als u verhuist of als de zender niet meer actief is.

1. Druk in de DAB-modus op de toets MENU totdat Alarmzeiten (Alarmtijden) 
verschijnt. 

2. Draai PRESET totdat het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt en druk 
op de toets 38.

3. Draai PRESET totdat het menu Liste bereinigen (Lijst opruimen) verschijnt.
4. Druk op de toets 38 om het menu op te roepen. 
5. Druk op de toets 38 om radiostations, die niet meer actief zijn, uit de zen-

derlijst te verwijderen. 

Datum Datum en tijd
Titel (Nummer)
Künstler (Artiest)

Naam van het huidige nummer
Naam van de momenteel afgespeelde artiest
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13. ALARM INSTELLEN
Alvorens het alarm in te stellen, moet de tijd zijn ingesteld.
U kunt twee verschillende alarmen instellen.
AANWIJZINGEN: 
• Als er een alarm geactiveerd is, verschijnt  of  op het display.
• Als u de alarminstellingen wijzigt, vergeet dan niet ze op te slaan.

1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat Alarmzeiten 
(Alarmtijden) verschijnt. 

2. Druk op toets 38. Er verschijnt Alarm1. Door PRESET te draaien, kunt u 
omschakelen naar Alarm 2.

3. Druk op toets 38 om één van de twee alarmen te selecteren.
4. Druk nogmaals op toets 38 om het alarm in- of uit te schakelen. 
5. Draai PRESET tot het menu Zeit (Tijd) verschijnt en open het met 38.

Alle instellingen kunnen worden gedaan door PRESET te draaien en door op 
de toets 38 te drukken.
- Zeit (Tijd): uur en minuten instellen.
- Tage (Dagen): stel de wekmodus in. U kunt kiezen tussen täglich (dage-

lijks), einmal (één keer), Werktag (doordeweeks) en Wochenenden (in de 
weekends). 
AANWIJZING: als u de functie einmal (één keer) selecteert, is dit voor het 
eenmalig wekken op de eerstvolgende ingestelde wektijd.

- Modus: u kunt worden gewekt met DAB, FM of met een Buzzerton (zoe-
mer)

- Lautstärke (Volume): volume instellen
- Speichern (Opslaan): de instellingen moeten worden opgeslagen om actief 

te worden.
6. Druk tot slot op de toets 38 om de instelling op te slaan. Alarm gespeichert 

(Alarm opgeslagen) verschijnt kort. Vervolgens wordt Alarm 1/2 samen met 
de alarmtijd weergegeven.

• Schakel het alarmsignaal uit door op POWER te drukken. 
• Druk op toets 38 om het alarm na 9 minuten te herhalen.

1 2
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13.1 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN
1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat Alarmzeiten 

(Alarmtijden) verschijnt. 
2. Druk op toets 38. Er verschijnt Alarm1. Door PRESET te draaien, kunt u 

omschakelen naar Alarm 2.
3. Druk op toets 38 om één van de twee alarmen te selecteren.
4. Druk nogmaals op toets 38 om het alarm in- of uit te schakelen. Ein (Aan) of 

Aus (Uit) verschijnt op het display.

_NL_NRD_274_Nostalgieradio_ALDI NORD.book  Seite 20  Mittwoch, 3. Januar 2018  3:14 15



21

14. BLUETOOTH

14.1 BLUETOOTH-VERBINDING TOT STAND BRENGEN
AANWIJZINGEN:
• Na het inschakelen van de Bluetooth-modus probeert het apparaat automa-

tisch een verbinding met het laatst gekoppelde apparaat tot stand te brengen 
of een nieuwe verbinding op te bouwen. Daarvoor moeten beide apparaten 
ingeschakeld zijn, Bluetooth moet geactiveerd zijn en de apparaten moeten 
zich binnen het ontvangstbereik bevinden.

• De ID van het apparaat is NRD 274.

1. Activeer de Bluetooth-verbinding van het afspeelapparaat. Het afspeelappa-
raat zoekt nu naar apparaten waarmee het verbinding kan maken.

2. Schakel het Nostalgieradio in.
3. Druk op de toets SOURCE totdat Bluetooth op het display verschijnt. Op het 

display knippert het woord Suchen (zoeken), zolang er verbinding opge-
bouwd wordt.

4. Het afspeelapparaat dient nu de apparaat-ID NRD 274 te ontvangen. Raak 
de ID op het afspeelapparaat aan om verbinding te maken met de Nostalgie-
radio. U hoort een pieptoon en op het display van Nostalgieradio verschijnt 
Verbunden (verbonden). Beide apparaten zijn nu met elkaar verbonden.

5. Start nu het afspelen van een muziektitel op het afspeelapparaat. Het geluid 
wordt via de Nostalgieradio weergegeven. Het afspelen wordt geregeld via 
het afspeelapparaat, het volume kan ook op de Nostalgieradio worden inge-
steld.
AANWIJZING: sommige afspeelapparaten kunnen ook worden bediend met 
de toetsen van de Nostalgieradio. Functies als Play/Pauze en het oproepen 
van het volgende of vorige nummer zijn dan mogelijk.

AANWIJZINGEN:
• Wanneer er bij het koppelen een code moet worden ingevoerd, dient u '0000' 

te gebruiken. Voer deze code in op het afspeelapparaat.
• Wanneer het afspelen vervormd is, kan het eraan liggen dat het geluidsni-

veau op het afspeelapparaat te hoog is ingesteld. Regel het volume op het 
afspeelapparaat naar beneden en verhoog in plaats daarvan het volume op 
de Nostalgieradio.

• Het kan zijn, dat niet Bluetooth-apparaten met elkaar kunnen worden ver-
bonden.
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Verbinding verbreken
Verbreek de verbinding door ...

- de functie Bluetooth op het afspeelapparaat uit te schakelen,
- een andere afspeelmodus te kiezen,
- druk op toets 38 totdat u een pieptoon hoort 
- de Nostalgieradio naar stand-by schakelen,
- het ontvangstbereik te verlaten.

14.2 BEDIENING VIA BLUETOOTH
AANWIJZING: mogelijk werkt de bediening via Nostalgieradio niet bij elk appa-
raat.

Instellingen met de Nostalgieradio

Oproep beantwoorden
1. Wanneer u tijdens het afspelen een telefoontje ontvangt, wordt het geluid 

automatisch zachter gezet en gaat de telefoon gaat over. 
2. Beantwoord de oproep zoals gewoonlijk. Het geluid wordt via de telefoon 

weergegeven.
3. Beëindig het gesprek aan het einde zoals gewoonlijk. Na een paar seconden 

wordt het geluid weer via Nostalgieradio afgespeeld.

Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth 
1. Als u via Bluetooth een ander afspeelapparaat wilt aansluiten, drukt u op de 

toets 38, totdat u een pieptoon hoort en Suchen (Soeken) op het display 
van Nostalgieradio knippert.

2. Koppel het nieuwe apparaat zoals beschreven.

Functie bij het afspeelapparaat

Afspelen Automatisch afspelen of op 38 drukken
Pauze Vanuit afspelen: 38 indrukken
Volgend nummer PRESET naar rechts draaien (+) 
Vorig nummer PRESET 2x naar links draaien (-) 
Naar begin van het 
nummer

PRESET 1x naar links draaien (-) 
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15. SPECIALE FUNCTIES

15.1 TAAL
U kunt kiezen uit Duits en Engels als taal voor displayinformatie. 

1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat
- bij FM en DAB Radio (DAB-radio) de weergave Alarmzeiten (Alarmtijden) 

verschijnt. Draai PRESET tot het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) ver-
schijnt en druk op de toets 38.
of

- bij AUX en Bluetooth de weergave Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt.
2. Draai PRESET tot het menu Sprache (Taal) verschijnt.
3. Druk op de toets 38 om het menu op te roepen.
4. Druk op de toets PRESET om een taal te kiezen.
5. Druk op de toets 38 om de taal op te slaan.

15.2 FABRIEKSINSTELLING
AANWIJZING: wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden al uw eigen in-
stellingen verwijderd.

1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat
- bij FM en DAB Radio (DAB-radio) de weergave Alarmzeiten (Alarmtijden) 

verschijnt. Draai PRESET tot het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) ver-
schijnt en druk op de toets 38.
of

- bij AUX en Bluetooth de weergave Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt.
2. Draai PRESET tot het menu Werksreset (Fabrieksreset) verschijnt.
3. Druk op de toets 38 om het menu op te roepen.
4. Druk op toets 38 om de fabrieksreset te starten. Neu starten bitte warten 

(Opnieuw opstarten a.u.b. wachten) verschijnt in het display. Na de fabrieks-
reset schakelt de radio naar stand-by.
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15.3 SOFTWAREVERSIE BEKIJKEN
1. Druk als het apparaat aan staat op de toets MENU totdat

- bij FM en DAB Radio (DAB-radio) de weergave Alarmzeiten (Alarmtijden) 
verschijnt. Draai PRESET tot het menu Hauptmenü (Hoofdmenu) ver-
schijnt en druk op de toets 38.
of

- bij AUX en Bluetooth de weergave Hauptmenü (Hoofdmenu) verschijnt.
2. Draai PRESET tot het menu SW Version (SW-versie) verschijnt.
3. Druk op de toets 38 om het menu op te roepen. De softwareversie wordt 

weergegeven.

16. REINIGING
GEVAAR!  Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te rei-
nigen. Let op dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt.

VOORZICHTIG: oplosmiddelen, spiritus, verdunningen, enz. mogen niet worden 
gebruikt, die kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze zouden het opper-
vlak van het apparaat kunnen beschadigen.

• Indien noodzakelijk reinigt u het apparaat met een zachte, droge doek.
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17. PROBLEMEN OPLOSSEN
Wanneer uw apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, doorloopt u eerst 
deze checklist. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen.

GEVAAR!  Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren. Wanneer 
u de fout niet zelf kunt verhelpen, kunt u zich wenden tot ons servicecen-
ter.

Storing Mogelijke oorzaken/maatregelen

Geen geluid.

- Zit de stekker in het stopcontact? Controleer de aansluiting.
- Is het apparaat ingeschakeld?
- Is het geluid op het apparaat uitgeschakeld?
- Is het afspeelapparaat in de modus AUX ingeschakeld, 

gestart, op de juiste functie ingesteld? Zet het volume van 
het afspeelapparaat eventueel hoger.

- Is Bluetooth op het afspeelapparaat in de modus BT geacti-
veerd?

- Zijn het afspeelapparaat en de nostalgieradio via Bluetooth 
met elkaar verbonden? Meld de nostalgieradio evt. bij een 
ander afspeelapparaat af.

In de 
Bluetooth-
modus:
Slechte 
geluidskwali-
teit.

- Zijn er storende objecten tussen het afspeelapparaat en de 
nostalgieradio? Dit kunnen bijv. muren van gewapend 
beton of andere radio's zijn.

- Bent u te ver weg van het afspeelapparaat?
- Zijn er storende apparaten in de buurt van het afspeelappa-

raat? Verander evt. de locatie van het afspeelapparaat.
- Zet het volume van het afspeelapparaat hoger.
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18. WEGGOOIEN
Afgedankte apparaten en batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden 
weggegooid.
Bewaar de verpakking, indien mogelijk, totdat de garantieperiode 
verstreken is. Daarna dient u deze op milieuvriendelijke wijze af te 
voeren. 
Het apparaat moet – conform de richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – worden afge-
voerd naar een officiële afvalverwerking. Kunststoffen en elektroni-
sche onderdelen moeten naar een recyclepunt worden gebracht. 
Informeer bij de bevoegde afvalverwerkende instantie.

19. TECHNISCHE GEGEVENS

Technische wijzigingen voorbehouden.

Elektrische gegevens
Netspanning: 230 V ~ 50 Hz
Beschermingsklasse: II 
Opgenomen vermogen: 
In stand-by:

Maximaal ca. 17 W
< 0,5 W

Geluid
Uitgangsvermogen audio: 5 W RMS
Systeem
DAB: 174,928 -239,200 MHz
UKW (FM): 87,50 - 108,00 MHz
Aansluitingen

AUX IN
Bluetooth 

Uitgang koptelefoon: 3,5 mm klinkstekker
3,5 mm klinkstekker
Bluetooth 2.1+EDR (A2DP)

Algemeen
LED-klasse: RG0
Afmetingen (b x d x h): ca. 228 x 153 x 136 mm
Omgevingsvoorwaarden: Gebruikstemperatuur: 5 °C – 35 °C

Luchtvochtigheid: 40 tot 80% relatief
Gewicht: ca. 1360 g
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Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks 
een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande service-
hotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-
filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het 
door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalin-
gen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is 

beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of 
vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2.  Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de 
garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, 
tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval 
binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen 
aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantie-
regeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een 
nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet 
opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van 
het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn ge-
nomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of in-
grepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.
Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons service-
bedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan 
gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deug-
delijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplich-
ting en komt deze na.

NL 20. GARANTIEVOORWAARDEN
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Serviceadres(sen): Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

Hotline: 0900 / 44 666 44
Naam fabrikant/importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstrasse 19/20095 Hamburg
Duitsland

E-mail: gt-support@teknihall.be
Productnaam: DAB+ RADIO met Bluetooth
Kenmerknummer product/fa-
brikant: NRD 274
Artikelnummer: 2357
Actieperiode:                               04/26/18

Storings-
omschrijving: .......................................................................................

.......................................................................................
Naam van de 
koper: .......................................................................................
Postcode/
plaats: .......................................................................................
Straat: .......................................................................................
Tel.nr./
e-mail:
(voor statusmel-
dingen over de 
reparatie)

.......................................................................................

.......................................................................................
Handteke-
ning: .......................................................................................
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