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Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.
Do not use the radio near water.
Avoid objects or liquids getting into the radio.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Fit the mains adaptor to an easily accessible socket,
located near the radio and ONLY use the mains power
adapter supplied.
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Handelsmerken

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.
Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten
in das Radio gelangen.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und
öffnen Sie dieses nicht.
Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare
Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen
Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.
Ne pas utiliser la radio à proximité d’un point d’eau.
Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à
l’intérieur de la radio.
Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever
les vis.
Branchez l’adaptateur sur une prise de courant
facilement accessible, à proximité de la radio et
utilisez UNIQUEMENT l’adaptateur fourni.

Tenere la radio lontana da fonti di calore.
Non utilizzare la radio vicino all’acqua.
Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
Non rimuovere le viti né aprire l’involucro della radio.
Collegare l’adattatore di rete ad una presa della
corrente facilmente accessibile, situata vicino alla
radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l’adattatore di
rete fornito.

Hold radioen på afstand af varmekilder.
Brug ikke radioen i nærheden af vand.
Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.
Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.
De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt
strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den
medfølgende strømforsyning.

Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.
Gebruik de radio niet in de buurt van water.
Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio
terechtkomen.
Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de
radio en open het niet.
Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en
gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter
voor het lichtnet.
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Overzicht van de knoppen en aansluitingen
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20.

Bladeren/selecteren met de draaiknop Draai deze knop om het volume aan te passen.
Druk op de knop om toegang te krijgen tot textSCAN en om textSCAN weer te verlaten.
Draai/druk op de knop om waarden aan te passen of te selecteren na het drukken op
andere knoppen – zie hieronder.
Druk op deze knop om de volume-instelling te openen en te sluiten.
Houd de knop gedurende drie seconden ingedrukt om het volume te dempen. Draai aan de
draaiknop om het volume weer in te schakelen.
Druk hierop om de timers Kitchen (keuken) en Sleep (slapen) te openen en te sluiten om
een alarm van een afteltimer in te stellen of om de radio uit te schakelen.
Druk op deze knop om de lijst met presets voor het opslaan en selecteren van presets te
openen en te sluiten.
Druk op deze knop om het menu Info om de tekst onderaan het scherm te wijzigen te
openen en te sluiten.
Druk op deze knop om over te schakelen tussen de DAB- en FM-modi.
Druk op deze knop om Intellitext en instellingsopties te openen.
Druk op deze knop om de DAB-zenderlijst voor het overschakelen tussen DAB-zenders te
openen en te sluiten of om naar FM te gaan om af te stemmen op en over te schakelen
tussen FM-zenders.
Druk op deze knop om over te schakelen tussen aan en stand-by (op het lichtnet).
Druk hierop om over te schakelen tussen aan en uit bij gebruik van batterijen.
USB Sluit het apparaat op een PC aan voor product-upgrades.
Sluit een hoofdtelefoon aan (hierbij wordt de luidspreker uitgeschakeld).
9V DC Sluit de meegeleverde spanningsadapter aan.
Volume (16 niveaus, volledig weergegeven)
ST stereozender
Batterijcontrole (4 niveaus, volledig opgeladen weergegeven)
DAB of FM geeft huidige modus aan
Timer slaap/keukentimer actief
Tijd van het DAB-signaal
Tekstgedeelte, schermgedeelte van 16 x 2 tekens
Signaalsterkte van de huidige zender (6 niveaus, volledig weergegeven)
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Aan de slag
Hartelijk voor het aanschaffen van de PURE ONE draagbare DAB/FM-radio. Neem even de tijd
om deze handleiding te lezen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw radio. Lees ook de
veiligheidsinstructies en registreer uw product op onze website op www.pure.com/register.
1. Maak de telescopische antenne los en schuif hem helemaal uit, sluit de meegeleverde
spanningsadapter aan en steek de stekker in het stopcontact of plaats zes ‘C’ batterijen
of de ChargePAK C6x van PURE in het apparaat.

C, LR14, 1.5V
+

+
+

+
+

+

C, LR14, 1.5V
+

+
+

+
+

+

x6

size 'C', LR14
2.

Druk op de Standby-knop om de radio in te schakelen. De balk geeft de voortgang van
een autotune aan waarbij de DAB-zenders in uw gebied worden gevonden.

3.

Draai desgewenst met de draaiknop om het volume aan te passen.

4.

Druk op de Stations-knop en draai met de draaiknop om alle beschikbare DAB-zenders
te bekijken; druk op de knop om naar een andere zender te gaan.

Standby

Stations

5.
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Druk op de knop DAB/FM om naar FM-zenders te luisteren.
DAB/FM

Uw ONE gebruiken
Inschakelen
Standby

1Xtra - BBC
Bringing you hot

Overschakelen op stand-by (lichtnet)
Standby

18:30

Uitschakelen (batterijen/ChargePAK)
Standby

Overschakelen tussen DAB en FM
1Xtra - BBC
Bringing you hot

DAB/FM

CHILTERN FM
erts Beds and Bu

Overschakelen tussen zenders
DAB

Stations

1Xtra - BBC
Virgin
Virgin Radio
oday's best musi

FM
Stations

87.55MHz
Turn to tune

MERCURY
tter and Fresher

Het volume aanpassen
Om het volume aan te passen terwijl u naar de radio luistert, draait u meestal met de draaiknop.
Op andere momenten, bijvoorbeeld wanneer er een menu op het scherm staat, kunt u het volume
aanpassen door eerst op de Volume-knop te drukken en vervolgens te draaien met de draaiknop.
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Veranderen van de op het scherm getoonde informatie
Info

De eerste twee opties zijn ook beschikbaar in FM. U hebt tevens toegang tot deze opties door
op de Menu-knop te drukken en de optie Info te kiezen.
Scrolling text
Scrollende tekst die door de meeste DAB-zenders en FM-zenders met
RDS wordt uitgezonden.
Time and date
Tijd en datum, regelmatig bijgewerkt op basis van de huidige/laatste
DAB-multiplex.
Programme type
Type inhoud dat wordt uitgezonden, zoals “Sports”, “Pop music”.
Sig. strength
DAB-signaalsterkte; maximum 16 balkjes.
Sig. quality
DAB-signaalkwaliteit; 85 tot 100 goed, 70 tot 84 OK, 0 tot 69 slecht.
Bit rate
Gegevenssnelheid waarmee het DAB-signaal wordt verzonden en een
stereo- of mono-indicator.
Multiplex name
DAB-multiplex waarin de huidige service wordt uitgezonden.
Multiplex info
DAB-kanaal en -frequentie van de huidige zender.

textSCAN™ - pauzeren en bedienen van scrollende tekst
BBC Radio 1
ext 81199, email

Uitgang

BBC Radio 1
text 81199, em

Presets opslaan en oproepen
U kunt maximaal 20 zenders (DAB of FM) opslaan in een gecombineerde lijst met presets, zodat
de zenders gemakkelijk toegankelijk zijn.

Een zender opslaan

Presets

Preset 01
No preset

Preset 01 saved

Een eerder opgeslagen zender oproepen
1Xtra - BBC
Bringing you hot

Presets

Virgin Radio
oday's best musi
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Preset 01
DAB Virgin

Intellitext™ - nieuws, sport en meer
Intellitext* biedt on-demand tekstinformatie, zoals sportnieuws en algemeen nieuws. De tekst
wordt in uw radio opgeslagen terwijl u naar zenders luistert en wordt door de zenders bijgewerkt.
IDe zender kan er bijvoorbeeld voor kiezen informatie te verzenden over Football (voetbal), Cricket,
Rugby, Weather (weer) enzovoort.
Wanneer uw radio is ingeschakeld, verschijnt Intellitext alleen voor zenders die deze service
uitzenden en wanneer u al een tijdje op de zender hebt afgestemd. Als u radio in stand-by staat,
worden er ook updates ontvangen (van de laatste zender waarvan u Intellitext hebt bekeken); u
kunt de nieuwe informatie bekijken zodra u de volgende keer inschakelt.

Toegang krijgen tot Intellitext
Intellitext
talkSPORT

Menu

Football
Premiership

talkSPORT
Football

U kunt de functie textSCAN gebruiken om de tekst te pauzeren en te bedienen.

Intellitext-opties
Intellitext
talkSPORT

Menu

Set timeout
Clear all

Intellitext
Options

Hiermee wordt de opgeslagen Intellitext automatisch na 1 week
(standaard) of 1 dag verwijderd.
Hiermee wordt alle opgeslagen Intellitext onmiddellijk verwijderd.

Slaaptimer gebruiken
Timer

U kunt een slaaptimer instellen waarbij uw radio automatisch overschakelt op de stand-by modus.
1. Druk op de knop Timer en druk op de draaiknop om de optie Sleep timer (slaaptimer) te
selecteren.
2. Draai de draaiknop en druk erop om 15, 30, 45, 60 of 90 minuten te selecteren of
selecteer de optie Sleep off om geen slaaptijd in te stellen. Het Timer-icoontje verschijnt
nu op het venster om aan te geven dat de slaaptimer is ingesteld.
Ga terug naar het menu Sleep timer om de resterende tijd te bekijken totdat de radio wordt
uitgeschakeld, om de slaaptijd te vernaderen of de slaaptimer te annuleren. Houd de Timerknop ingedrukt om alle keuken- en slaaptimers te resetten.

* bij deelnemende zenders

7

Een keukentimer instellen
U kunt een afteltimer instellen die na de ingestelde tijdsduur een alarm laat klinken.
Timer 1. Druk op de knop Timer en druk op de draaiknop om de optie Kitchen timer
(keukentimer) te selecteren.
2. Draai de draaiknop om de uren in te stellen; druk en draai opnieuw om de minuten in te
stellen en druk vervolgens op de knop om de instellingen te bevestigen.
De timer is nu ingesteld en het Timer-icoontje verschijnt op het scherm. Het alarm treedt
in werking na het verstrijken van de ingestelde periode. Om de resterende tijd te bekijken,
selecteert u de optie Kitchen timer opnieuw. Als u de timer wilt annuleren voordat het
alarm klinkt, stelt u de tijd op nul in of houdt u de Timer-knop ingedrukt om alle keuken- en
slaaptimers uit te schakelen. Als het alarm van de timer klinkt, kunt u dit uitschakelen door op
een willekeurige knop te drukken.

ChargePAK™/batterijen gebruiken
Als alternatief voor stroom van het lichtnet kunt u zes type ‘C’ alkalinebatterijen of oplaadbare
batterijen of het PURE ChargePAK™ C6x oplaadbare batterijpack gebruiken. Als de lading begint
af te nemen, gaat het batterij-icoontje knipperen. Let op Koppel de radio altijd los van het
lichtnet voor het plaatsen of verwijderen van batterijen of een ChargePAK; de presets en andere
instellingen blijven behouden.
+
ChargePAK ™

Een ChargePAK gebruiken

ChargePAK is een oplaadbaar batterijpack dat wordt aangesloten in de houder in het
batterijvak van uw radio. Als uw radio op het lichtnet is aangesloten, wordt de ChargePAK
opgeladen. Volledig opladen duurt ongeveer 10 uur in stand-by. Voor meer details over een
PURE ChargePAK C6x en informatie over het aanschaffen ervan, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde PURE-dealer, bezoekt u de shop op onze website op www.pure.com.

Batterijveiligheid
- Geen batterijtypes of -maten mengt
- Geen oude samen met nieuwe batterijen gebruikt
- Batterijen zo snel mogelijk verwijdert om lekkage te voorkomen
- Voorzichtig oude batterijen verwijdert
- De batterijen in de richting die aangeduid is in het batterijcompartment steekt
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De instellingen van de radio aanpassen
Menu

De volgende opties zijn beschikbaar in DAB, FM of beide.

Backlight (achtergrondverlichting)
Kies of de achtergrondverlichting van het scherm aan of uit is, wordt ingeschakeld zodra er op
een knop wordt ingedrukt wanneer het apparaat aan (actief) en stand-by is.

DRC value (DRC-waarde)
De DRC-waarde (Dynamic Range Control) zorgt er voor dat de zachtere passages in een
uitzending beter te horen zijn bij lage geluidssterkte of in een lawaaierige omgeving. Informeer
bij de zenders of ze gebruikmaken van DRC.
DRC full
Hanteert het DRC-niveau van de uitzending.
DRC half
Het DRC-niveau wordt ingesteld op de helft van het uitgezonden niveau.
DRC off
DRC is uitgeschakeld. Uitgezonden DRC-niveaus worden genegeerd.

Station Order (zendervolgorde)
Alphanumeric
Active station
Multiplex
Trim stn. list

Toont alle zenders in alfanumerieke volgorde.
Toont actieve zenders bovenaan de zenderlijst en inactieve onderaan.
Verdeelt zenders in groepen op basis van hun multiplex.
Verwijdert inactieve zenders van de zenderlijst.

Autotune (automatisch afstemmingsproces)
Zoekt op alle DAB Band III-frequenties naar zenders en voegt nieuwe zenders toe aan de
zenderlijst. U stopt de autotune door op de draaiknop te drukken.

FM tuning mode (FM-afstemmingmethode)
Hiermee verandert u de manier hoe u van de ene zender op de andere afstemt.
Seek Tune
Automatisch zoeken naar de volgende FM-zender met een sterk signaal.
Manual Tune Hiermee loopt u handmatig door het frequentiebereik in stappen van 0,05 MHz.

FM stereo mode (FM-stereomodus)
Kies tussen Stereo en Mono - mono kan duidelijker zijn bij zenders met zwakke signalen.

Upgrade
Upgrade van uw radio uitvoeren met behulp van een PC die op de USB-poort aan de zijkant
van het apparaat wordt aangesloten. Er kunnen upgrades ter beschikking worden gesteld
met uitgebreide functies of om de prestaties te verbeteren. Het huidige versienummer van uw
radio staat op de bovenste regel.
Registreer uw product en geef u e-mailadres om op de hoogte te blijven van product-upgrades
of bezoek onze website op www.pure.com/support.
Om een upgrade uit te voeren, selecteert u de optie Upgrade. Volg de instructies die u bij
upgrade krijgt. U verlaat het upgrademenu door nogmaals op de Menu-knop te drukken.
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Tips & advies
Er is geen Intellitext te zien
Dit kan worden veroorzaakt vanwege het feit dat de huidige zender geen Intellitext uitzendt of de
zender geen Intellitext heeft uitgezonden nadat u erop hebt afgestemd. Probeer af te stemmen
op een zender die Intellitext uitzendt en blijf een tijdje op deze zender afgestemd; controleer dan
opnieuw of er Intellitext te zien is.
(<<) Secundaire DAB-diensten
Sommige zenders worden vergezeld van een secundaire dienst die extra informatie en alternatieve
inhoud aanbiedt en het kan zijn dat deze alleen op bepaalde tijdstippen worden uitgezonden.
AVoor de naam een secondaire service staat een ‘<<’ in de zenderlijst.
(?) Inactieve of niet-beschikbare DAB-zenders
Inactieve of niet-beschikbare zenders zijn zenders die in de zenderlijst staan, maar momenteel niet
beschikbaar zijn. Voor de naam van niet-beschikbare zenders verschijnt een ‘?’ in de zenderlijst.
Als u een zender met dit symbool selecteert, probeert de radio af te stemmen of keert terug naar
de vorige zender.
Scherm toont ‘No stations available’ (Geen zenders beschikbaar)
Controleer of de antenne volledig is uitgetrokken. Gebruik Autotune om zenders te zoeken. Pas de
stand van de antenne of de positie van de radio aan.
Uw radio resetten
Met de reset-optie worden alle presets, opgeslagen zenders en instellingen met betrekking tot
favoriete zenders verwijderd en worden alle opties weer op de standaardwaarden ingesteld. Ga als
volgt te werk om een reset uit te voeren:
1. Houd de Menu-knop ongeveer drie seconden ingedrukt.
2. Druk op de draaiknop om de reset te bevestigen of druk op geen enkele knop om de reset te
annuleren.

Technische specificaties
Algemeen

Volledig compatibel met ETS 300 401 en geschikt voor decoderen van
alle DAB-transmissiemodi 1-4 tot en met 192 kb/sec.
Luidspreker
Full-range 3-inch
Frequentiebereik
DAB – Band III (174-240 MHz), FM – 87,5-108 MHz
Ingangen
9V DC spanningsadapter (230V-adapter meegeleverd), Mini USBaansluiting voor upgrades.
Uitgang
3,5 mm aansluiting voor stereohoofdtelefoon
Stroomvoorziening lichtnet 230V AC to 9V DC (0.8A) externe spanningsadapter
Batterijspanning
6 ‘C’ batterijen of ChargePAK C6x (afzonderlijk verkrijgbaar).
Gebruiksduur van ongeveer 35 uur bij alkaline batterijen voor DAB op
normale volumeniveaus, ongeveer 20 uur bij gebruik van ChargePAK.
Certificaten
CE-gecertificeerd. Voldoet aan EMC en Laagspanningsrichtlijnen
(89/336/EEC en 73/23/EEC)
Afmetingen
210 mm (breedte) x 145 mm (hoogte) x 72 mm (diepte zonder
knoppen)
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Warranty information

Disclaimer

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product
will be free from defects in materials and workmanship in the course
of normal use for a period of two years from the date of purchase. This
guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it
does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear
and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by
us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us.
Should you have a problem with your unit please contact your supplier or
contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties
with respect to the content of this document and specifically disclaims
any implied warranties of merchantability or fitness for any particular
purpose. Fur ther, Imagination Technologies Limited reser ves the
right to revise this publication and to make changes in it from time
to time without obligation of Imagination Technologies Limited to
notif y any person or organization of such revisions or changes.

Garantie-Informationen

Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Ltd. garantier t dem Endbenut zer, dass
dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei
normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung
ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und
Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer
verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur
durch von uns nicht autorisierte Personen. Registrieren Sie Ihr Produkt
bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein
Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support.
Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt
dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die
allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab.
Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese
Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus
eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine
Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Garantie

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Ltd. garantit à l’utilisateur que le présent produit
est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d’œuvre, dans le
cadre d’une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de
la date d’achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de
conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages
accidentels, quelle que soit leur cause, l’usure normale du produit, ainsi que
tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la
réparation effectué(e) sur l’appareil sans notre autorisation. Visiter le site www.
pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En
cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou
le centre d’assistance PURE, à l’adresse indiquée au dos du présent manuel.

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie
vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement
toute garantie implicite de valeur marchande ou d’adéquation à un
usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se
réserve le droit de réviser la présente publication et d’y apporter des
modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier
toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

Informazioni sulla garanzia

Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Ltd. garantisce all’utente finale che il
presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in
condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla
data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti
di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni
accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza,
regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Visitare il sito www.
pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi
all’unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto
tecnico PURE all’indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità
rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce
nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo
specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di
revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche
senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

Garantioplysninger

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette
produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig
udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti
dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl.
Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af
hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed,
justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøge
www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle
opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE
Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer
med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed
eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt
formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret
til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden,
uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette
nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Informatie over de waarborg

Vrijwaring

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product
vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een
duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten
door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen
als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid,
instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Bezoek
www.pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem
hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer
PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties
met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifiek elke
verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken
garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel.
Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor
om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen
zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen
of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

www.pure.com
PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8DH
UK

+44 (0)1923 277477 support
+44 (0)1923 277488 sales

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
GERMANY

+49 (0) 6158 878872 sales

PURE Digital - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
SCHWEIZ/SWITZERLAND

+41 (0)62 285 95 95 sales

+44 (0)1923 270188
support@pure.com
sales@pure.com

+49 (0) 6158 878874
sales_gmbh@pure.com

+41 (0)62 285 95 85
info@telanor.ch
www.telanor.ch
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