Knoppen en Aansluitingen
Voorzijde
LCD-scherm met achtergrondverlichting.
Vol – draai om de geluidsterkte te veranderen.
Presets (Voorkeuren) (1-6) – druk in en houd 2 seconden vast om een
radiostation op het betreffende nummer op te slaan. Druk en laat los om
een voorkeurstation te kiezen en ernaar te luisteren.
Autotune – druk in en houd 2 seconden vast om het gehele digitale
radiogebied van ‘Band III’ langs te lopen. Druk en laat los om alleen het
Britse deel van Band III langs te lopen.
Power – druk in om de Evoke-1 aan of uit te zetten.
Display (scherm) – druk herhaald om de tekst onderin het scherm
te veranderen. U kunt achtereenvolgens kiezen uit bewegende tekst,
programmatype, ‘multiplex’-naam, tijd en datum, radiokanaal en frequentie,
modus en datasnelheid of signaalkwaliteit.
Setup (instellingen) – druk in voor toegang tot het setup menu, draai aan
de afstemknop (‘Tune’) om door de menus heen te lopen (‘scrollen’) en
druk dan de afstemknop in om de optie van uw keuze te selecteren.
Tune (afstemmen) – draai aan de afstemknop (‘Tune’) om langs de
zenders te lopen en druk dan de afstemknop in om de zender (of menuoptie) van uw keuze te selecteren.
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Achterzijde
Aerial (antenne) – sluit hier de meegeleverde (of andere) antenne
aan.
Headphone (hoffdtelefoon) – dit is de aansluiting voor een stereo
hoofdtelefoon.
Aux Speaker (extra luidspreker) – voor echte stereoweergave kan
hier de optionele PURE ST-1 luidspreker aangesloten worden.
Stereo Line Out (stereo uitgang) – een analoge stereo ‘lijnuitgang’
om een externe versterker of opnameapparaat op aan te sluiten.
12V DC – sluit hier de 12 volt spanningsadapter op aan.

Snel van start
Deze sectie helpt u op weg, zodat u uw radio kunt gaan gebruiken en naar digitale radiozenders kunt gaan luisteren.
1. Schuif de antenne geheel uit en sluit de voedingsadapter aan op de radio en in een wandcontactdoos.
2. Druk de Power-knop in om de radio aan te zetten.
Het LCD-scherm licht op en een balkje geeft de voortgang van het ‘autotune’-proces aan. De radio vindt nu de
beschikbare radiostations. Buiten het Verenigd Koningkrijk (Engeland) is het mogelijk dat dit autotune-proces
weinig tot geen stations oplevert. Indien er geen stations gevonden worden, dan verschijnt de tekst ‘No stations
available’ en krijgt u een menu met opties te zien. Gebruik de Tune-knop om de opties te doorlopen en kies de
‘Autotune full’ optie. Indien er slechts weinig stations gevonden worden, dan drukt u Autotune-knop meer dan 2
seconden in. Deze full autotune kan meer dan en minuut duren.
3. Stel de geluidsterkte in op het gewenste niveau.
4. Draai aan de Tune-knop om alle beschikbare zenders te zien. Bij de zender van uw keuze drukt u deze knop in.
Hiermee wordt de zender geselecteerd en ten gehore gebracht.
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Setup
opties
Druk op de Setup-knop, draai aan de Tune-knop en druk hierop voor een van de volgende opties:
Station order (zendervolgorde)
Verandert de volgorde waarin de zenders in het scherm verschijnen. Draai aan de Tune-knop om een van de opties te
selecteren:
Alphanumeric (alfabetisch) Toont de radiostations in alfabetische volgorde.
Fav station
(favoriete stations) Zet de stations waar u het meest naar luistert bovenaan, gevolgd door de overige
zenders in alfabetische volgorde. Uw favoriete stations worden getoond met een achter de naam.
Active station
(beschikbare stations) Toont de actieve, beschikbare stations bovenaan, gevolgd door de inactieve,
momenteel niet beschikbare stations, in alfabetische volgorde. Een Inactief station staa wel in uw
lijst, maar is momenteel niet te ontvangen en heeft een ’?’ achter de naam.
Trim stn. list
(kort zenderlijst in) Verwijdert de inactieve stations uit de lijst..
→ presets
(voorkeurzender) Deze optie plaatst uw favoriete stations onder de Preset-knoppen. Deze functie is
alleen beschikbaar als u de ‘Fav station’ volgorde gebruikt (zie boven).

Tuning aid (afstemhulp)
De afstemhulp toont een indicator voor de signaalsterkte die u kunt gebruiken om de beste positie voor uw radiotoestel
en antenne te bepalen.
1. Draai aan de Tune-knop om door verschillende kanalen te lopen en druk erop om er een te selectoren. U ziet nu
een signaalsterkte indicator. Het lege blok geeft het minimum vereiste niveau voor ontvangst aan. De gevulde
blokjes geven de huidige ontvangst aan.
2. Beweeg uw antenne terwijl u het scherm in het oog houdt en probeer het ontvangstniveau te verbeteren tot aan of
voorbij het lege block. Zodra u goede ontvangst heeft zal het scherm de ‘multiplex’-naam tonen en de stations aan
de zenderlijst toevoegen.
3. Druk op de Setup-knop om de afstemhulp te sluiten, of draai aan de Tune-knop om een ander station te
selecteren.
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Note U kunt de signaalsterkte van ieder station waar u naar luistert ook zien door op de Tune-knop te drukken.

DRC-waarde
DRC (Dynamic Range Control) zorgt ervoor dat de zachte passages in een uitzending beter te horen zijn bij lage
geluidsterkte of in een rumoerige omgeving. Het DRC-niveau van een uitzending wordt bepaald door het radiostation
en komt mee met de de uitzending. Op het moment van verschijnen van deze handleiding maken slechts zeer weinig
stations gebruik van DRC. Ga bij de afzonderlijke stations na of zij DRC gebruiken.
Draai aan de Tune-knop om door de volgende opties heen te lopen en druk de knp in om er een te kiezen:
DRC 0 DRC is uitgeschakeld. DRC-informatie wordt genegeerd. Dit is de standaardinstelling.
DRC 1⁄2 Het DRC-niveau wordt hiermee ingesteld op 1⁄2 (de helft) van het door de radiozender bepaalde niveau.
DRC 1 Past DRC toe zoals de radiozender bepaald heeft.

Sw version (Software versie)
Toont het versienummer van de software in uw radio Hiernaar kan gevraagd worden als u contact hebt met de
Technische Afdeling (Technical Support).

‘Reset’ uw radio
Bij het ‘resetten’ van uw radio worden alle opgeslagen voorkeuren, radiostations and favoriete instellingen gewist en
springen alle instellngen terug naar hun originele stand. Dit doet u door:
1.

Houd de Setup-knop langer dan 2 seconden ingedrukt. Het scherm laat zien: ‘Press Tune to confirm reset’ (druk ‘Tune’ om te
resetten). Laat de Setup-knop los.

2. Druk de Tune-knop in om de ‘reset’ te bevestigen of druk geen enkele knop in om de ‘reset’ te annulleren.
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Tips & Advies
Dit deel bevat informatie en tips over geavanceerde DAB-eigenschappen en geeft advies voor het geval dat u problemen met uw radio heeft.
Scherm toont: ‘No stations available’

Controleer of uw antenne geheel in uitschoven. Gebruik ‘Autotune’ om naar radiozenders te zoeken. Zoek naar een betere afstemming met de
Tune-knop, de richting van de antenne en de positie van de radio zelf.
Scherm toont: ‘Station off-air’

Dit kan voorkomen als een radiomaatschappij een zender uit de lucht heeft gehaald. Als uw radio is afgestemd op een zg. ‘secondary service’
(secundair kanaal) van een radiostation, dan zal de EVOKE-1 zelf afstemmen op de bijbehorende ‘primary service’ (primaire kanaal) van dit
station. Als er reeds afgestemd was op het primaire kanaal, dan zal de EVOKE-1 wachten tot de uitzending wordt hervat. U kunt ook een ander
station kiezen.
Ik hoor een ‘brabbelend’ bijgeluid bij sommige zenders

Hoewel DAB uitmuntende geluidskwaliteit levert vanuit een zeer klein ontvangstsignaal, kan de kwaliteit lijden onder te geringe ontvangst. Als
dat gebeurt is er soms een ‘brabbelend’ bijgeluid te horen.
Om dit te verminderen dient u controleren of uw antenne helemaal is uitgeschoven en rechtop staat. Als het probleem blijft bestaan kunt u
proberen of verdraaiing van uw antenne, verplaatsing van uw radio en/of opnieuw afstemmen verbetering geeft.
(<</>>) Secundaire kanalen

Sommige stations gaan vergezeld van een ‘secundair kanaal’, een signaal met extra informatie of afwijkende inhoud. Het is mogelijk dat het
secundaire kanaal alleen op bepaalde tijden beschikbaar is. Op het moment van verschijnen van deze handleiding zijn er niet veel secundaire
kanalen beschikbaar.
Als een zender meerdere secundaire kanalen heeft, en u draait aan de Tune-knop, dan toont het scherm ‘>>’ naast de naam van de radio. Een
secundair kanaal heeft ‘<<’ voor de stationsnaam om aan te geven dat het hoort bij de zender die erboven in de lijst staat.
(?) Inactieve of niet-beschikbare stations

inactieve of niet-beschikbare stations zijn station die in de zenderlijst staan, maar momenteel niet beschikbaar zijn. Dit kan komen omdat u
zich buiten het ontvangstgebied bevind, de ontvangst bent kwijtgeraakt of omdat het station momenteel niet uitzend.
Als een zender ‘?’ voor de naam heeft staan, dan is de zender niet beschikbaar. Als u een station selecteer met dit symbool, dan probeert
uw radio hierop af te stemmen. Als de zender dan nog steeds niet beschikbaar is, keert uw radio terug naar het laatste station waar u naar
luisterde.
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Garantie informatie
Imagination Technologies Ltd. Geefdt de eindgebruiker de garantie dat dit product is vrij van gebreken in materialen en fabricage voor een periode met normaal gebruik van twee jaar vanaf de dag van aankoop. Deze garantie dekt defecten
en gebreken die hun oorzaak hebben in fabricage- of ontwerpfouten. De garantie heeft geen betrekking op defecten of gebreken, veroorzaakt door ongelukken (op welke wijze dan ook veroorzaakt), verbruik en sluitage, onachtzaamheid,
aanpassing, modificatie of een niet door Imagination Technologies Ltd. Geautoriseerde reparatie. Wij vragen u uw garantiekaart op te sturen, zodat het product bij ons geregistreerd kan worden.
Als u problemen heeft met uw radio, vragen wij u contact op te nemen met uw leverancier/dealer of contact op te nemen met PURE Digital Support, bereikbaar op het op de achterzijde of laatste baldzijde van deze handleiding afgedrukte
adres.

Copyright
Copyright 2004 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
Imagination Technologies Limited geeft geen garanties en/of doet geen toezeggingen aangaande de inhoud van dit document en wijst nadrukkelijk iedere gesuggereerde toezegging van de hand
Imagination Technologies Limited behoudt zich het recht voor om deze uitgave te wijzigen zonder verplichtingen en zonder daarvan partijen op de hoogte te stellen.

Handelsmerken
EVOKE-1, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies, en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere
productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven/eigenaren.
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Om uw garantie te bevestigen vragen wij u uw registratiekaart naar het volgende adres op te sturen:
PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.,
Imagination House,
Home Park Estate,
Kings Langley, Herts., WD4 8LZ, UK
sales@puredigital.com
support@puredigital.com

+44 (0) 1923 270188 fax
+44 (0) 1923 277488 sales
+44 (0) 1923 277477 support & service

www.puredigital.com
Nederlandstalige Handleiding v1.0 © 2004

