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Dank u voor uw keuze van de DA One Classic
Series 2. Met deze handleiding hebt u uw One
Classic in een mum van tijd geïnstalleerd.
Hierin wordt ook uitgelegd hoe u optimaal
kunt proﬁ teren van de fantastische functies
van uw One Classic. Mocht u vragen hebben
over onderwerpen die niet in deze handleiding
staan, bezoek dan de Pure support pagina’s
op www.pure.com.

Veiligheidsaanwijzingen
Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.
Voorkom dat voorwerpen of vloeistof in de radio terecht komen.
Verwijder geen schroeven uit de behuizing van de radio en open deze niet.
Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact dat zich dichtbij de radio
bevindt. Gebruik ALLEEN de meegeleverde netspanningsadapter. Voordat u een ChargePAK plaatst of
verwijdert, moet u het apparaat altijd eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
Niet in water onderdompelen, onder een douche of in een badkamer gebruiken als de stekker in het
stopcontact zit.

Copyright
Copyright 2012 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van
deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht,
overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of
computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden
worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies
Limited.

Handelsmerken
One Classic, het One Classic-logo, Intellitext, Listen Later, textSCAN, ChargePAK, Pure, het Purelogo, EcoPlus, het EcoPlus-logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere
productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Versie 3 April 2012.

Garantie-informatie
Imagination Technologies Ltd. garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee
jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt
mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van
toepassing bij toevallige schade - ongeacht hoe deze is veroorzaakt - slijtage, nalatigheid, aanpassingen,
wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Ga naar www.pure.com/register om het
product bij ons te registreren. Mocht u problemen met de unit ondervinden, dan neemt u contact op met
de leverancier of met Purw Support via het adres dat op de achterzijde van deze handleiding staat vermeld.
Als u uw product moet retourneren, gebruikt u de oorspronkelijke verpakking en voegt u alle onderdelen en
accessoires bij. Wij behouden het recht om onvolledige of slecht verpakte retourzendingen te weigeren.

Garantieafwijzing
Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie
en wijst speciﬁek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel
af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot
tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of
organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur
Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het te worden afgeleverd
bij een geschikt afvalverwerkingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt,
helpt u te voorkomen dat het milieu en de gezondheid van de mens worden geschaad als
gevolg van onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materiaal draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product
kunt u contact opnemen met de gemeente, de ophaaldienst voor uw huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
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Aan de slag
Instellingen
Opmerking: Als u een oplaadbare ChargePAK C6L-batterij hebt (deze wordt apart verkocht),
moet u de batterij eerst plaatsen voordat u de radio op het elektriciteitsnet
aansluit. Sie pagina 13.
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Maak de antenne los van de
klem boven op de radio en trek
deze volledig uit.
Steek de stekker van de
netspanningsadapter in de
ingang aan de achterzijde van
de radio.
Steek de netspanningsadapter
in het stopcontact en wacht tot
de radio aan gaat.

C

A

B

Kies een taal wanneer dat wordt gevraagd. Draai de schijftoets om te selecteren
(English/French/German/Italian) en druk deze in om te bevestigen.

Choose language
English

3

Wacht totdat de One Elite de automatische afstemming (Autotune) waarmee alle
beschikbare digitale zenders worden gevonden, heeft voltooid (dit duurt ongeveer
een minuut). Wanneer Autotune is voltooid, wordt er een zender geselecteerd.

Energy
saving enabled

One Classic

2

011

(zie pagina 12)

Bedieningsknoppen in één oogopslag
Stations

Volume

Digital: Druk hierop om de lijst
met zenders weer te geven.
Draai de schijftoets om door de
zenders te bladeren; druk op
de schijftoets om van zender te
veranderen.
FM: Indrukken om de huidige
frequentie weer te geven. Draai
de schijftoets om automatisch de
volgende zender op te zoeken.

Indrukken om het
volumeniveau weer te
geven. Draai de schijftoets
om dit bij te stellen.

Presets
Maximaal 15
digitale en 15 FMvoorkeuzezenders
opslaan.

Source
Menu
Hiermee geeft u de
setup-opties weer.
Instellen van alarmen
en Listen Later
Opties voor Intellitext
Informatie op het
scherm wijzigen.

Presets

Source

Indrukken om om te
schakelen tussen digitale
radio/FM/hulpingang

Indrukken om een live digitale
radio-uitzending te pauzeren
of af te spelen. Draai de
schijftoets om snel vooruit- of
terug te spoelen. Druk op de
toets en houd deze ingedrukt
om weer terug te gaan naar
de live radio-uitzending.
Listen Later: Indrukken om
een opgeslagen digitaal
radioprogramma te
pauzeren/af te spelen.

Listen
Later

Listen Later
Indrukken om een
opgeslagen digitaal
radioprogramma af
te spelen. Opnieuw in
drukken op af te sluiten.

Middelste schijftoets
Wordt gebruikt voor het veranderen van zender
en het bijstellen van het volume en voor andere
functies die later in deze handleiding worden
uitgelegd.

Standby
Hiermee zet u het toestel aan en in stand-by of
uit als u de ChargePAK of batterijen gebruikt als
voeding.

In- en uitgangen

USB-ingang voor softwareupgrades (type mini-B)
Aansluiting van 3,5 mm voor stereohoofdtelefoon
Analoge stereo-ingang voor iPod/mp3-speler
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Naar de radio luisteren
Het volume bijstellen
Draai aan de schijftoets om het volume te regelen. In een menu: druk eerst op de volumeknop
en draai daarna aan de schijftoets.
(Vanuit menu’s)

Volume
Volume

Overschakelen tussen zenders
Als u naar digitale radio luistert
1. Druk op Stations om onderaan op het scherm de lijst met zenders weer te geven.
2. Draai de schijftoets naar links of naar rechts om de lijst te doorlopen. De naam van
de huidige zender blijft bovenaan op het scherm staan.
3. Druk op de schijftoets om van zender te wisselen.

BBC Radio 2
Absolute Radio
Stations

Wanneer u luistert naar FM
Afstemming zoeken
Druk op Stations en draai de schijftoets naar links of naar rechts om naar de volgende of
vorige FM-zender met een sterk signaal te zoeken.

'&$<7i
Cda]c^cd]T

87.60MHz
Searching...

Stations

Handmatig afstemmen
1. Wijzig de FM-afstellingsmodus in Manual (Handmatig) (zie pagina 11).
2. Druk op Stations en draai de schijftoets naar links of naar rechts om met stappen
van 0,05 Mhz naar boven of naar beneden te gaan.
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Voorkeuzezenders gebruiken
U kunt maximaal 15 digitale en 15 FM-voorkeuzezenders opslaan.

Een voorkeuzezender opslaan
1.
2.
3.
4.

Stem af op de digitale of FM-zender die u wilt opslaan.
Druk op Presets.
Draai de schijftoets om naar een voorkeuzenummer tussen 1 en 15 te gaan.
Druk op de schijftoets of de knop Presets en houd deze ingedrukt totdat
Preset saved (voorkeuzezender opgeslagen) op het scherm verschijnt.

Planet Rock

Een voorkeuzezender selecteren
1. Druk op Presets om de lijst met voorkeuzezenders te openen.
2. Draai de schijftoets om door de lijst met voorkeuzezenders te bladeren.
3. Druk op de schijftoets om op een voorkeuzezender af te stemmen.

De informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven
Druk op Menu, draai aan de schijftoets totdat Info display wordt weergegeven en druk op
de schijftoets om dit te selecteren. Draai de schijftoets en druk erop om één van de volgende
opties te selecteren:
Scrolling text: Doorlopende informatie die door de meeste digitale en sommige
FM-zenders (RDS) wordt uitgezonden.
Date: De huidige datum die door het digitale radiosignaal automatisch wordt bijgewerkt.
LL Duration: De uiterste Listen Later-tijd die beschikbaar is, gebaseerd op de bitsnelheid van
de huidige digitale zender.

textSCAN – tekst die over het scherm schuift pauzeren en
regelen
1. Druk op de schijftoets om de schuivende tekst te stoppen.
2. Draai de schijftoets naar links of naar rechts om de tekst te doorlopen. Druk nogmaals op
de schijftoets om textSCAN af te sluiten.

Intellitext – opgeslagen tekstinformatie bekijken
Intellitext biedt op verzoek tekstgegevens zoals sportnieuws, weersvoorspellingen en
nieuwsberichten van digitale zenders die deze service ondersteunen. Raadpleeg hiervoor de
omroeporganisatie. De tekst wordt door de zenders bijgewerkt en in uw radio opgeslagen
terwijl u luistert. Intellitext wordt weergegeven per zender en opgesplitst in categorieën, zoals
Voetbal, Schaatsen, Nieuws, enz.
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Intellitext-berichten weergeven
1. Druk op Menu, draai aan de schijftoets totdat Intellitext wordt weergegeven en druk op de
schijftoets om dit te selecteren. Druk op de schijftoets om View (weergeven) te selecteren
en toegang te krijgen tot een lijst met zenders waarvoor Intellitext-informatie beschikbaar
is (als u No data (geen gegevens) ziet, moet u eerst een paar minuten afstemmen op een
zender die Intellitext uitzendt, voordat u de informatie kunt ontvangen).
2. Druk op de schijftoets om een zender te selecteren. Draai en druk op de schijftoets om een
Intellitext-categorie voor die zender te zoeken, bijvoorbeeld BBC Radio 5Live > SPORT >
FOOTBALL. De geselecteerde gegevens worden schuivend weergegeven op het scherm.
Druk op Menu om naar de vorige categorie terug te gaan.

FOOTBALL
Man City complet

SPORT
FOOTBALL

Opmerking: U kunt textSCAN (pagina 5) gebruiken om Intellitext-berichten te pauzeren en te
organiseren.

Live digitale radio pauzeren en terugspoelen
U kunt digitale radio met de One Classic pauzeren en terugspoelen door van de huidige
zender een audiobuffer op te slaan. Afhankelijk van de bitsnelheid van de huidige zender en/
of hoe lang u naar de betreffende zender hebt geluisterd, kunt u ongeveer 5 – 15 minuten
terugspoelen.

Een live radio-uitzending pauzeren en terugspoelen
1. Druk op

om de huidige zender te pauzeren.

BBC R2
[00:02]
and the team bri

Tijd van live
uitzending

2. Wanneer de uitzending is gepauzeerd, kunt u het volgende doen:

Terugspoelen naar
het begin van de
audiobuffer.
om
Druk op
het terugspoelen
te stoppen. Of
draai de schijftoets
één klik in de
tegenovergestelde
richting.
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BBC R2
[00:02]
and the team bri

Indrukken om Druk op de toets en houd
af te spelen en deze ingedrukt om weer
terug te gaan naar de live
te pauzeren.
radio-uitzending.

Snel vooruitspoelen
door de audiobuffer.
om het
Druk op
snel vooruitspoelen te
stoppen. Of draai de
schijftoets één klik in
de tegenovergestelde
richting.

Listen Later gebruiken
Met Listen Later (Later Luisteren) kunt u uw favoriete digitale radioprogramma opslaan en het
later afspelen. Het programma wordt in het geheugen opgeslagen als uw radio is ingeschakeld
of in stand-by staat, tot het wordt overschreven door een ander. In het geheugen kan ongeveer
45 minuten* van een normale uitzending opgeslagen worden.
Het opslaan stopt als het geheugen vol is.

Later Luisteren instellen
1. Druk op Menu, draai de schijftoets en druk deze in om Listen Later te selecteren.
2. Draai de schijftoets om door de vijf opties onderaan het scherm te bladeren, terwijl
bovenaan het scherm de huidige instelling van de betreffende optie wordt weergegeven.
U kunt een instelling wijzigen door op de schijftoets te drukken, deze te draaien om de
gewenste optie te selecteren en vervolgens de schijftoets in te drukken om de wijziging te
bevestigen.
Set (Instellen)
Druk op de schijftoets om te kiezen tussen On (aan, het programma wordt opgeslagen) of
Off (uit, het programma wordt niet opgeslagen).
Set time (Tijd instellen)
Druk op de schijftoets om de begintijd van het programma in te stellen. Draai de schijftoets
om het uur in te stellen. Druk vervolgens op de schijftoets om dit te bevestigen. Herhaal dit
om de minuten in te stellen.
Set duration (Duur instellen)
Druk op de schijftoets en draai deze om de duur van het programma te vergroten (minimum
15 minuten). Druk op de schijftoets om dit te bevestigen.
Set days (Dagen instellen)
Druk op de schijftoets om de dag(en) in te stellen van het programma dat u wilt opslaan. U
kunt kiezen uit: Daily (elke dag), Weekday (dagelijks van maandag t/m vrijdag), Weekend
(zaterdag en zondag), Weekly (één dag elke week) of Once only (eenmalig).
Select station (Zender selecteren)
Push the dial, choose a digital station and push to conﬁrm.
Op de ingestelde tijd wort het programma opgeslagen als de radio stand-by of aan is en op het
display staat LL. Als uw radio aan staat stemt deze af op de gekozen digitale radiozender.
Opmerking: Als de door u ingestelde tijd botst met een ingesteld alarm krijgt u een
waarschuwing om dit te veranderen.
Opmerking: Listen Later werkt alleen als uw radio aan of stand-by is. Als u uw radio uit zet
(stekker uit het stopcontact of uitzetten op batterij/ChargePAK voeding) worden
alle Listen Later-instellingen genegeerd en gaan alle opgeslagen programma’s
verloren.

*(Beperkte tijdelijke opslag op de radio voor een normale maximum programmalengte van 45 minuten tot 3 uur, afhankelijk
van de bitrate van de zender.)
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Een opgeslagen programma beluisteren
Druk tijdens het luisteren naar digitale radio op de knop Listen Later om het afspelen van een
om te pauzeren of weer af te spelen. Draai
opgeslagen programma te starten. Druk op
de knop één, twee of drie klikken naar links of naar rechts (1 klik = 2x, 2 klikken = 8x en 3
klikken = 32x normale snelheid) om snel achteruit of vooruit te spoelen en draai de knop terug
naar het midden om af te spelen.
Druk op de knop Listen Later, stem af op een andere zender of kies een andere geluidsbron
om het afspelen van een programma te stoppen.

LL
Playing

[00:01]

Opmerking: Als u Listen Later afsluit voor het einde van het programma, kunt u de volgende
keer dat u op Listen Later drukt, kiezen om verder te luisteren vanaf het punt
waar u bent gestopt (‘resume’) of aan het begin te beginnen.

Listen Later stoppen
Druk op de knop Listen Later, stem af op een andere zender of kies een andere geluidsbron
om Listen Later te stoppen terwijl het opslaan van een programma bezig is.
In elk van de gevallen krijgt u de vraag of u Listen Later wilt stoppen. Alles wat tot dat moment
is opgeslagen blijft bewaard.

Stop LL?
Yes
Opmerking: Later Luisteren stopt automatisch als een keukenwekker afgaat of als de
ingestelde duur is bereikt.
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Het alarm en de timers instellen
Het alarm instellen
1. Druk op Menu en selecteer Alarm & timers > Alarm om de status van het alarm op het
scherm weer te geven.
2. Druk op schijftoets om naar het menu Alarm te gaan. Onderaan het scherm kunt u door
zes verschillende alarmopties bladeren, terwijl bovenaan het scherm de huidige instelling
van de betreffende optie wordt weergegeven. U kunt een instelling wijzigen door op de
schijftoets te drukken, deze te draaien om de gewenste optie te selecteren en vervolgens
de schijftoets in te drukken om de wijziging te bevestigen.
Set alarm (Alarm instellen)
Druk op de schijftoets om tussen On (alarm gaat af) of Off (alarm gaat niet af) te kiezen. Het
symbool op het scherm geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.
Set time (Tijd instellen)
Druk op de schijftoets om de tijd voor het alarm in te stellen. Draai de schijftoets om het
uur in te stellen. Druk vervolgens op de schijftoets om dit te bevestigen. Herhaal dit om de
minuten in te stellen.
Set days (Dagen instellen)
Druk op de schijftoets om de dagen in te stellen waarop het alarm moet afgaan. U kunt
kiezen uit: Daily (elke dag), Weekday (maandag tot en met vrijdag), Weekend (zaterdag en
zondag), Saturday (zaterdag) of Sunday (zondag) of Once only (eenmalig).
Set alarm mode (Alarmmodus instellen)
Druk op de schijftoets om te kiezen uit: Digital (digitale radio), FM (FM-radio), of Tone
(zoemer).
Select station (Zender selecteren)
Als u de alarmmodus digitale radio of FM-radio hebt ingesteld, kies dan een digitale of
FM-voorkeuzezender en druk erop om deze te bevestigen. Met Last tuned stemt u af op de
laatst beluisterde zender.
Alarm volume (volume van het alarm)
Als u het alarm hebt ingesteld op digitale radio of FM, drukt u op de schijftoets om het
volume van het alarm te wijzigen. Draai de schijftoets naar links om het volume van het
alarm te verlagen of naar rechts om het te verhogen. Druk op de schijftoets om dit te
bevestigen.

Een afgaande wekker uitzetten
Om een signaalalarm uit te zetten draait u de schijftoets of drukt u op Standby.
Om de wekkerradio uit te zetten drukt u op een willekeurige knop.
Opmerking: Als u de wekkerradio niet uitzet, gaat deze automatisch na een uur uit.

Alarmen gebruiken met ChargePAK C6L of batterijen
Wanneer u een oplaadbare ChargePAK-batterij of batterijen van het type ‘C’ hebt geplaatst,
en de radio niet op de netspanning is aangesloten, dan gaat de radio helemaal uit als u op
Standby drukt. In dit geval wordt kort het bericht Disabling alarm weergegeven nadat u op
Standby hebt gedrukt. Het alarm zal niet afgaan.
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De keukenwekker instellen
De One Classic heeft een aftellende wekker, die na een ingestelde tijdsduur een pieptoon laat
horen.

De keukenwekker instellen
1. Druk op Menu, selecteer Alarm & timers > Kitchen timer en druk op de schijftoets om
deze te selecteren.
2. Draai de schijftoets om de uren te wijzigen. Druk vervolgens op de schijftoets om
dit te bevestigen. Draai weer aan de schijftoets om de minuten te wijzigen. Druk op
de schijftoets om deze te bevestigen en met de aftelling van de tijd te beginnen.
wordt op het scherm weergegeven.

01 hours 00 mins

De keukenwekker annuleren
Om de keukenwekker te stoppen en te resetten voordat deze afgaat, selecteert u het scherm
Kitchen timer (zie hierboven) en stelt u de duur in op nul.

De slaaptimer instellen
De One Classic heeft een slaaptimer waarmee de radio stand-by wordt gezet (of uit gaat
als een ChargePAK-batterij is geplaatst) nadat een aantal minuten zijn verstreken.

De slaaptimer instellen
1. Druk op Menu, selecteer Alarm & timers > Sleep timer en druk op de schijftoets om deze
te selecteren.
2. Draai de schijftoets om de tijdsduur van de slaaptimer met stappen van 15 minuten
te verlengen van 15 tot 90 minuten. Druk op de schijftoets om de slaaptimer te starten.
wordt op het scherm weergegeven.

Sleep off
Sleep 30 minut
Een slaaptimer annuleren
Selecteer het scherm Sleep timer (zie hierboven) en stel de tijdsduur voor de slaaptimer in op
Sleep Off.
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Opties en instellingen
Druk op Menu om naar het menu met opties te gaan. Draai aan de schijftoets om door de
opties te bladeren en deze te wijzigen. Druk op de schijftoets om deze te selecteren.

Digitale radio-opties
Autotune
Scant alle digitale frequenties op stations, voegt eventuele nieuwe stations automatisch toe aan
de stationslijst en verwijdert inactieve stations. U kunt de automatische afstemming stoppen
door op Menu te drukken.

Intellitext-opties
Druk op Menu, selecteer Intellitext en draai de schijftoets om toegang te krijgen tot de
volgende opties om Intellitext-berichten te beheren.
Set timeout: Selecteer deze optie om oude Intellitext-gegevens na 1 week (standaardinstelling)
of na 1 dag te verwijderen.
Clear all: Met deze optie worden alle opgeslagen Intellitext-gegevens onmiddellijk verwijderd.

FM-opties
FM-afstemmodus
Seek: Wanneer u de schijftoets draait, stemt de radio af op de volgende zender met een goed
signaal.
Manual: Wanneer u de schijftoets draait, stemt de radio naar boven of naar beneden af in
stappen van 0,05 MHz.

FM stereo
Selecteer Stereo of Mono (standaard). Als het stereosignaal zwak is, kan Mono de helderheid
van het geluid verbeteren.

Algemene opties
Backlight
Timed: De achtergrondverlichting gaat 7 seconden lang aan als u op een willekeurige toets
drukt (standaard).
Off: De achtergrondverlichting gaat niet aan.
On: De achtergrondverlichting is altijd aan wanneer de radio aan staat.

Audio
Draai de schijftoets om de hoge of lage tonen bij te stellen en druk op de schijftoets om dit te
bevestigen.
Bass: U kunt de bastonen bijstellen tussen -5 (minimale bastonen), 0 (neutraal) en 5 (maximale
bastonen).
Treble: U kunt de hoge tonen bijstellen tussen -5 (minimale hoge tonen), 0 (neutraal) en 5
(maximale hoge tonen)treble).
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De klok instellen
De klok wordt automatisch ingesteld en schakelt automatisch om tussen zomertijd/wintertijd.
Als u echter geen digitaal signaal kunt ontvangen, kunt u de datum en tijd handmatig instellen
door in het menu Opties Set Clock te selecteren.

Language
Draai de schijftoets om een taal te selecteren (English/French/German/Italian) en druk deze in
om te bevestigen.

Energiebesparing
De One Classic maakt deel uit van de productenreeks Pure EcoPlus, die is ontworpen en
geproduceerd om stroomverbruik te minimaliseren terwijl de radio is ingeschakeld en in standby. Dit lage stroomverbruik is mogelijk door geen Intellitext-berichten te verzamelen en op te
slaan wanneer de radio op stand-by staat. Er zijn twee opties beschikbaar:
On (standaard): De One Classic werkt de Intellitext-gegevens bij wanneer u op een zender
afstemt die Intellitext uitzendt. Intellitext-gegevens worden niet verzameld in de stand-bymodus.
Off: De One Classic verzamelt in de stand-bymodus Intellitext-gegevens van de zender waarop
u het laatst Intellitext hebt weergegeven. Het stroomverbruik neemt hierdoor wel toe.
Opmerking: Als u de optionele ChargePAK C6L of 6 batterijen van het type ‘C’ hebt
aangesloten, schakelt de radio automatisch uit wanneer u op Standby drukt.
De radio gaat pas in stand-bymodus wanneer deze op de netspanning wordt
aangesloten.

Software-upgrade
Mogelijk worden in de toekomst software-updates voor de One Classic beschikbaar gesteld.
Als u uw product registreert en een geldig e-mailadres opgeeft, ontvangt u automatisch
bericht over eventuele software-updates (u kunt zich registreren via www.pure.com/register).
Beschikbare software-updates vindt u ook op: http://support.pure.com.*

De radio upgraden
1. Druk op Menu en houd deze toets drie seconden lang ingedrukt om naar het
onderhoudsmenu te gaan.
2. Selecteer Upgrade en volg de aanwijzingen bij de upgradesoftware*

Fabrieksinstellingen
Wanneer u uw radio reset, worden alle voorkeuzezenders en alle Listen Later programma’s
gewist en worden voor alle opties de standaardinstellingen hersteld.
De radio resetten, selecteer met de schijftoets Factory Reset (fabrieksinstellingen terugzetten)
en druk erop om het resetten te bevestigen.

*Selecteer met de schijftoets Factory Reset (fabrieksinstellingen terugzetten) en druk erop om het resetten te bevestigen.
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Een ChargePAK gebruiken
ChargePAK C6L is een uiterst krachtig pakket voor oplaadbare batterijen. ChargePAK biedt de
voordelen van herlaadbare batterijen zonder de ongemakken van het verwijderen en opnieuw
opladen van afzonderlijke batterijen. ChargePAK is ontworpen om in uw apparaat te blijven en
zal indien aangesloten op het elektriciteitsnet uw product steeds opgeladen hebben, klaar om
te vertrekken.

Installatie van ChargePAK
1. Zet u het apparaat uit en Koppel de radio altijd
los van het lichtnet voor het plaatsen van een
ChargePAK.
2. Open het batterijcompartiment en duw de
ChargePAK-aansluitplug in de contactdoos van
het compartiment. Zet de ribbels op de plug op
één lijn met de groeven op de contactdoos om
de juiste oriëntatie te verzekeren. Forceer de plug
niet.
3. Steek ChargePAK in het batterijencompartiment
met het logo naar buiten gericht.
4. Plaats het deksel van het batterijencompartiment
terug en verbindt uw apparaat met het
electriciteitsnet.
5. Het indicatorlichtje dat aanduidt dat de batterijen opladen, gaat nu aan en het ChargePAK
zal beginnen opladen.
Opmerking: Wanneer u uw ChargePAK voor de eerste keer of na een langere periode van
inactiviteit oplaadt, wordt aangeraden om het pak 24 uur lang op te laden om de
batterijen volledig te laten opladen. Indien de ChargePAK erg leeg is, kan het zijn
dat er een kleine vertraging is vooraleer het indicatorlichtje aangaat.

Verwijderen van ChargePAK
Om uw ChargePAK te verwijderen teneinde te vervangen door gewone batterijen of om een
nieuwe ChargePAK te installeren, zet u het apparaat uit, neemt u de ChargePAK er uit en trekt
u zachtje aan de aansluitplug om die te verwijderen.
Opmerking: Er kan schade ontstaan indien u probeert om de plug te verwijderen door te
trekken aan de verbindingsdraden of aan de ChargePAK zelf.
Opmerking: Het is volkomen normaal dat uw ChargePAK warm wordt indien in gebruik,
vooral tijdens het opladen. Uw ChargePAK zou u jarenlang zorgenvrij gebruik
moeten geven onder normale omstandigheden, maar zoals alle herlaadbare
batterijen zal de gebruiksduur gradueel verminderen als de batterijen ouder
worden.
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Help en specificaties
Secundaire en inactieve zenders
(<</>>) Secundaire digitale service
Sommige zenders bieden secundaire diensten aan waarbij aanvullende of alternatieve
informatie wordt weergegeven. Mogelijk wordt deze informatie alleen op speciﬁeke tijdstippen
uitgezonden. Als een zender dergelijke aanvullende informatie biedt, zal de naam van de zender
in de lijst met zenders zijn vergezeld van >>. De secundaire dienst zal naast de zender worden
vermeld. Een secundaire dienst heeft een << voor zijn naam in de lijst met zenders.

(?) Inactieve of niet-beschikbare digitale zenders
Inactieve of niet-beschikbare zenders worden in de lijst met zenders voorafgegaan door een ?.
Het is niet mogelijk om op dergelijke zenders af te stemmen. Een zender kan inactief of nietbeschikbaar zijn omdat er geen signaal wordt uitgezonden (raadpleeg de zender) of omdat de
zender helemaal met uitzenden is gestopt. Of het signaal is niet sterk genoeg om de multiplex
te ontvangen waarop wordt uitgezonden.

Tips en advies
Display vermeldt ‘No stations available’
Gebruik Autotune (automatische afstemming, pagina 11) om naar zenders te zoeken. Pas de
stand van de antenne of de positie van de radio aan.

Nieuwe digitale stations ontvangen
Gebruik Autotune (automatische afstemming, pagina 11) om naar nieuwe stations te zoeken en
eventuele nieuwe stations aan de lijst toe te voegen.

Specificaties
Radio:
Frequenties:

Digitale radio en FM-radio
In het VK verkochte producten ontvangen DAB/FM; Niet in het
VK verkochte producten ontvangen DAB/DAB+/DMB-Radio.
Parametrisch stereodecodering tot 256 kbps.
FM-radio 87,5-108 MHz.

Luidspreker:
Ingangen:

3" aandrijfunit met volledig bereik.
Stroomadapteruitgang van 12 V gelijkstroom (adapter van
230 V meegeleverd), mini USB-ingang voor softwareupgrades,
LINE IN-ingang van 3,5 mm voor extra apparatuur.
Uitgangen:
Uitgang van 3,5 mm voor hoofdtelefoon.
Hoofdstroomvoorziening: 230V wisselstroom tot 12V (0,8A) externe gelijkstroomadapter.
Batterijstroom:
Zes ‘C’ (R14) batterijen of een ChargePAK C6L
(niet meegeleverd).
Certiﬁcaten:

Afmetingen (mm):
Antenne:
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CE-gecertiﬁceerd. Voldoet aan EMC en Laagspanningsrichtlijnen
(2004/108/EG en 2006/95/EG). Voldoet aan ETSI EN 300 401.
Australian C-Tick N1600 & Electrical Safety.
210 breed x 145 hoog x 72 diep
(bedieningstoetsen niet meegerekend).
Geïntegreerde telescoopantenne.
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