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 Dagelijks gebruik 

• Door het eenvoudige en intuïtieve menuontwerp zult u het gebruik van deze radio erg eenvoudig vinden. 

Deze menu’s laten u de radio instellen volgens uw voorkeuren en leiden u door de verschillende 

functies, zoals scannen naar zenders, vooraf instellen van zenders, enz. 

• Alle functies en menuopties kunnen worden geselecteerd met de knoppen op de radio of de 

afstandsbediening. 

• De radio is eenvoudig te bedienen en kan worden bijgewerkt naar eventuele toekomstige technologieën. 

• Belangrijke opmerking: software-updates kunnen de functies van de radio veranderen. 

• Neem contact op met uw dealer of de klantenservice als u problemen ondervindt tijdens het gebruik. 

 
Het CE-symbool op het apparaat volgens de definities van 2006/95/EG, 2004/108/EG, 93/68/EEG 

en DL 259 van 1 augustus 2003 garandeert dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen 

inzake veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en symbolen. 

De respectievelijke conformiteitscertificaten kunnen worden opgevraagd bij:  

 
TELESTAR-DIGITAL GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Duitsland  

 

Gebruikersinformatie overeenkomstig artikel 13 van wetsbesluit nr. 15 van 25 juli 2005, 

"Toepassing van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG betreffende de 

beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur, alsmede de verwijdering van afval". 

Dit symbool op het product geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur 

apart van ander huishoudelijk afval moet worden verwijderd. 

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het betreffende inzamelingspunt voor het recyclen van 

elektrische en elektronische apparatuur of worden teruggestuurd naar de dealer op het moment van aankoop 

van een vervangend apparaat op een een-op-een-basis. 

Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt verwijderd, ontmanteld of gerecycled, helpt 

u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden 

kunnen worden veroorzaakt door onjuist gebruik en helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden. 

Illegale verwijdering van het product door de gebruiker zal tot gevolg hebben dat de administratieve sancties 

worden toegepast zoals genoemd in wetsbesluit nr. 22/1997 "(artikel 50 en verder van wetsdecreet nr. 

22/1997). 

Informatie voor gebruikers krachtens wetsbesluit nr. 188 van 20 november 2008, "Implementatie van 

Richtlijn 2008/103/EG betreffende batterijen, accu's en verwijdering van daarmee verband houdend 

afval". 

Batterijen zijn nodig voor de afstandsbediening. De meegeleverde batterijen bevatten geen kwik (Hg), 

cadmium (Cd) of lood (Pb). Gebruik niet verschillende soorten batterijen tegelijkertijd en gebruik geen oude 

en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Let op de in het batterijenvak 

aangegeven polariteit, om het risico op ontploffing te voorkomen. Vervang de batterijen alleen door het 

hierboven aangegeven type. Werp batterijen niet in open vuur en laad ze niet op. Als de afstandsbediening 

lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen. Respecteer het milieu en de wet. Batterijen moeten 

gescheiden van ander huishoudelijk afval worden verwijderd. 

 

Belangrijke mededeling 

De informatie in deze handleiding wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze garantie 

dekt geen schade die het gevolg is van onjuist gebruik van de informatie in deze handleiding. 

Garantie 

De fabrikant garandeert dat dit product gedurende een periode van vierentwintig maanden vrij is van 

materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik, onverminderd de naleving van de instructies voor gebruik 

en onderhoud. 

De garantie begint vanaf de datum waarop het product bij de winkel is gekocht. 
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Garantievoorwaarden 

1. Wanneer het nodig is om gebruik te maken van de garantie, neem dan contact op met de winkel waar u 

het product heeft gekocht. 

2. Wanneer u gebruik moet maken van de garantie, moet u het aankoopbewijs van het product tonen, 

bestaande uit een kopie van de originele factuur of het betaalbewijs dat door de winkelier is afgegeven of 

een gerelateerde bevestiging. Het serienummer van het apparaat moet leesbaar zijn. 

3. Het bevoegde servicecentrum behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aan zijn 

verplichtingen te voldoen door het product te repareren of te vervangen, ook door een product met gelijke 

of betere prestaties, of door de defecte onderdelen te vervangen waar nodig. Elk gebruik van de 

garantievoorwaarden, reparatie of vervanging van afzonderlijke onderdelen of componenten heeft geen 

verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg. Na reparatie moeten de vervangen 

onderdelen bij het bevoegde servicecentrum blijven. 

4. Deze garantie is beperkt tot materiaal- en productiefouten. Dit is exclusief: 

• periodieke controles, aanpassingen, software-updates, onderhoud en de vervanging van onderdelen 

die onderhevig zijn aan normale slijtage; 

• schade veroorzaakt door ongevallen, nalatigheid, wijzigingen, oneigenlijk gebruik of onjuiste installatie; 

• schade veroorzaakt door bliksem, overspanningen, vloeistoffen, vuur, oorlogshandelingen, vandalisme, 

onjuiste of onvoldoende aarding of de afwezigheid daarvan, onvoldoende ventilatie of andere oorzaken 

die niet aan de fabrikant zijn te wijten; 

• schade veroorzaakt door reparaties uitgevoerd door onbevoegde servicecentra of personen en/of door 

het gebruik van niet-originele reserveonderdelen; 

• producten waarvan het etiket met het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; 

• reiskosten en kosten voortvloeiende uit de verwijdering/installatie van het product. 

5. Onkosten voortvloeiende uit reparaties uitgevoerd door onbevoegde servicecentra of personen worden 

niet vergoed. 

6. Alle kosten in verband met interventies en verzoeken waarbij er geen defect aan het product is behoren 

tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dit geldt ook voor kosten verbandhoudende met de installatie 

en de illustratie van de regels voor het gebruik van het apparaat. 

7. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot indirecte of gevolgschade of schade aan 

accessoires. 

8. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten van de consument krachtens de bepalingen 

van de consumentenwet (wetsbesluit 206/2005) of andere nationale wetten. 

 

 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Dit document is gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel alles in het 

werk is gesteld om de juistheid van de inhoud te waarborgen, is de informatie hierin niet bedoeld om alle 

details of variaties van de hardware en/of software te beschrijven, noch om alle mogelijke eventualiteiten met 

betrekking tot installatie en onderhoud af te dekken. De fabrikant aanvaardt geen verplichting om de houders 

van dit document op de hoogte te stellen van eventuele latere wijzigingen. 

EIGENSCHAPPEN EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE 

KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. 

Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u de verstrekte instructies begrijpt. Let voor uw eigen veiligheid 

let op de volgende voorzorgsmaatregelen: 
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1. Stand-by 

Schakelt de radio in of uit 
 

2. Preset 

Vooraf instellen van of afstemmen op favoriete DAB- of FM-zenders op positie 4-10. 

 
3. Knoppen voor favorieten 1-3 

Vooraf instellen van of afstemmen op uw 3 favoriete DAB- of FM-zenders. 

 
4. Multifunctionele/volume-/Enter-knop  

Draai om het volume aan te passen, druk om te bevestigen of de zenderlijst te openen. 

 
5. Mode 

Druk om de AUDIO-bron te wijzigen (DAB, FM, AUX-ingang) 

 
6. Menu 

Druk om het menu te openen. Pas vervolgens de instellingen aan met de multifunctionele knop. 

 
7. Alarm 

Druk om het alarm in te stellen. 

 
8. Info 

Druk om de informatie op het display te wijzigen.  

 
9. Scan 

Druk om naar zenders te scannen. 

 
10. LCD-display 

 
11. Telescopische antenne 

Max. 70 cm 

 

 10 

 

 
 

 5 
 

1 2   

Voorzijde 
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1. USB: Voor software-updates en voeding 

voor andere apparaten, zoals 

smartphone, mp3-speler, enz. 

2. Aux In: Ingang voor iPod, mp3-

speler, enz. (3,5 mm) 

3. DC In: Aansluiting voor externe voeding 

inbegrepen in pakket (DC 9 V / 2 A) 

4. Antenne: DAB-/FM-antenne 

 
 
 
 

 

 
 

Alarm 

Druk om het alarm in te stellen 

Slaaptimer 

Druk om automatisch uitschakelen in te 

stellen na een vooraf ingestelde duur 

 
 
 

Stand-by  

Schakelt de radio in of uit 
 

 
Numerieke toetsen  

Vooraf instellen van of afstemmen 
op favoriete zenders 

 

 FM/DAB 

(Mode) Druk om de AUDIO-bron 

te wijzigen (DAB, FM, AUX-

ingang) 
 

Navigatietoetsen  

Navigeren door de menu's 

    Snooze-knop   

   Druk op om het alarm 

uit te stellen 

    Info 

Druk om de informatie op het 

display te wijzigen. 

  Preset 
Vooraf instellen van of afstemmen 

op favoriete DAB- of FM-zenders 4-

10. 

 
    Menu 

Druk om het menu te openen. Pas 

vervolgens de instellingen aan met 

de multifunctionele knop. 
 

    Dempen 

Druk om te dempen 
 

Terug 

Terug naar de vorige menuoptie 

 

Scan 

Druk om naar zenders te 

scannen. 

 

+/- Volume 

Volume aanpassen 

Achterzijde 

Afstandsbedieni
ng 

 

1   2   3 



 

 

 

Oorspronkelijke instelling 
• Schakel de voeding in en druk op de rode stand-by-knop 

• De Dabman 100 bevindt zich nu in de DAB+-modus (digitale radio) en scant automatisch naar 

zenders. 
• Wanneer de scan is voltooid, wordt de eerste gevonden zender afgespeeld. 

 

Taal wijzigen 
• Druk op de MENU-knop om de taal te wijzigen 

• Draai aan de multifunctionele knop totdat "LANGUAGE, SPRACHE of TAAL" wordt weergegeven. 
• Druk op de multifunctionele knop 

• Draai aan de multifunctionele knop tot de gewenste taal wordt weergegeven en bevestig deze door 

op de multifunctionele knop te drukken. 

 

Afspeelmodus wijzigen 
De Dabman 100 kan afstemmen op digitale radiozenders (DAB+-modus) en FM-radiozenders en kan 

muziek van externe bronnen afspelen, zoals bijvoorbeeld een iPod (AUX IN-modus). 
• Druk op de MODE-knop om de afspeelmodus te wijzigen 

 

Zender wijzigen 
• Druk op de multifunctionele knop om de zender te wijzigen en draai vervolgens naar rechts of links. 

• Wanneer de gewenste zender op het display wordt weergegeven, stemt de Dabman 100 na enkele 

seconden af op deze zender. 

 

Een favoriete zender instellen 
• Om een favoriete zender op de knoppen 1, 2 of 3 in te stellen, stemt u eerst af op de gewenste 

zender. 

 • Houd de 1-, 2- of 3-toets 2 seconden ingedrukt. Het station wordt nu opgeslagen op de betreffende 

knop. 

• Om een zender vooraf in te stellen op posities 4-10, stemt u af op de gewenste zender. 

• Houd de PRESET-knop 2 seconden ingedrukt. 

• Selecteer de gewenste instelpositie met de multifunctionele knop en bevestig door nogmaals op de 

multifunctionele knop te drukken. 

 

Instellingen wijzigen 
Om verschillende instellingen te wijzigen, zoals Taal, Equalizer en Alarm en om naar nieuwe zenders te 

zoeken, drukt u op de MENU-knop en wijzigt u de verschillende instellingen door de multifunctionele knop te 

draaien en in te drukken. 
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GARANTIEKAART 
 
 

 

 

TELESTAR-DIGITAL GbmH 

Am Weiher 14 

D-5676 Ulmen 

e-mail: service@telestar.de  

fax: +49 2676 9520 100 

www.telestar.de 

 
 

 

Om gebruik te kunnen maken van de garantie, moet het gekochte product 

vergezeld zijn van deze ingevulde kaart, ondertekend en afgestempeld door de 

winkelier op het verkooppunt van het product en het betalingsbewijs. 

 
Achternaam  .................................................. .................................................. ........................................  

Naam  .................................................. .................................................. ................................................  

Straat  .................................................. .................................................. ....  Nr.  ..........................................  

Plaats  .................................................. ..........  POSTCODE  .................................  Prov.  ..............  

Tel.  .................................................. ............................  E-mail  .................................................. ........  

 

Aankoopdatum  ..................................................  Merk  .................................................. .......  
 

MODEL .................................................. .................................................. ...................................  

 

SERIENUMMER .................................................. .................................................. ..............  

 
 

 
 
 

 

      ALLEEN GELDIG VOOR NEDERLAND 

  

 

mailto:%20service@telestar.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printversie 1.0 | Fouten en wijzigingen voorbehouden. 


