
Radio, micro USB-kabel, externe draadantenne, snelstartgids en veiligheids-/garantieblad.

Kenmerken

Knoppen

vervolg aan ommezijde ...

 STAP 1 - Plug in & play DAB-radioWat is in de verpakking?

• DAB / DAB+ / FM RDS digitale radio
• Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
• Ingebouwde oplaadbare batterij - maximaal 20 uur speeltijd
• Slaat Bluetooth-koppelingen op tot 8 apparaten
• Slaat batterijtijd op - ongeveer 6 uur
• 40mm luidspreker met passieve radiateur
• 20 voorkeuzezenders (10 DAB en 10 FM)
• Instelbare helderheid van scherm
• Zoeken / handmatig afstemmen
• Interne antenne en externe antenne voor verbeterde ontvangst
• Omvat Micro usb-kabel (gebruikt om batterij op te laden)
• Auxiliaire ingang 3,5mm aansluiting voor bestaande apparaten

A - Uw radio opladen

C - Schakel uw radio in

Laad de batterij volledig op voordat u de radio voor de eerste keer 
gebruikt. Dit kan 6 uur duren.
1 Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.
2 Sluit de Micro USB-stekker aan op de micro USB-oplaadcontact aan 

de achterzijde van radio zoals wordt getoond.
3 Verbind de standaard USB-stekker (aan het andere eind van de kabel) 

met een USB-voedingsuitgang.
4 Wanneer de batterij aan het opladen is, zal het lampje van de batterij-

indicator rood branden. Als de batterij helemaal is opgeladen, zal de 
oplaad-indicator uitgaan.

 1  Luidspreker
 2  Oplaadindicator batterij (rode LED)
 3  Bluetooth-indicator (blauwe LED)
 4  OLED-scherm
 5   Volume Omhoog knop
 6   Volume Omlaag knop
 7  Afstemmen / Selecteren / Info / Menu-knop
 8  Modusknop
 9   Aan-/Uit-knop
 10   Externe antenne-aansluiting
 11  Auxiliaire ingangsaansluiting
 12  DC in 5V / 1A micro usb-oplaadaansluiting
 13  Passieve radiateur
 14  Externe draadantenne
 15  Micro USB-oplaadkabel
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1 Plaats de externe antenne-stekker in de antenne-aansluiting aan de 
achterzijde van uw radio. De antenne wordt gebruikt voor zowel DAB 
als FM-radio-ontvangst.

• Het wordt aanbevolen om de gebruikte DAB-band te gebruiken waar 
dit mogelijk is omdat dit betere resultaten geeft ten aanzien van de 
kwaliteit en storingsvrije werking, ten opzichte van de FM-band.

A - Afstemmen - FM

B - Handmatige afstemming - FM

Verbinden met Bluetooth-apparatuur

Audio afspelen

Een ander apparaat verbinden

1 Zorg dat de externe draadantenne is ingestoken.
2 Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd 

is.
3    Draai de Afstem-knop [Tuning]één klik linksom of rechtsom om naar 

boven (lage naar hoge frequentie) of naar beneden (hoge naar lage 
frequentie) te scannen. De scan zal automatisch stoppen bij het vinden 
van een zender met voldoende sterkte.

4 Wanneer het einde van de golfband is bereikt, begint uw radio opnieuw 
met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband Als het signaal 
sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal de radio de 
naam van de zender weergeven.

5    Pas het Volume aan.

• Druk op de Tuning / Info-knop om door de verschillende FM-schermopties 
te gaan. De schermopties zijn: naam van de zender, door tekst bladeren, 
programmatype, datum en frequentie.

1 Draai aan de Afstem-knop [Tuning] om automatisch scannen te starten. 
Om het scannen in het gewenste gebied te stoppen, draai nog een stap 
verder aan de knop.

2 Om de frequentie een klein beetje te veranderen, drukt u eerst op de 
Afstem-knop [Tuning] en draait u vervolgens. Elke klik wijzigt 50 kHz.

3 Na een paar seconden keert de bediening terug naar de automatische 
scanmodus.

 STAP 2 - FM-radio afspelen

E - DAB-zenders scannen
Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders 
beschikbaar komen of dit is het geval als u naar een 
nieuwe regio in het land bent verhuisd.
1 Druk in de DAB-modus lang op de Afstem-knop 

[Tuning] om het DAB-menu te openen.
2 Draai aan de Afstem-knop [Tuning] en kies ‘Scan’.
3 Druk op Tuning. Uw radio voert een scan uit van 

de Band III DAB-kanalen. Naarmate er nieuwe 
zenders worden gevonden, worden deze aan de lijst 
toegevoegd die in de radio is opslagen.

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio oplaadt.
Uw radio werkt op een ingebouwde Lithium-ion batterij die kan worden opgeladen via een USB-laadpoort of 
via een USB-stroomadapter (niet meegeleverd) met een nominale uitgang van DC5V, 1000mA.
Opmerking: U kunt beginnen met het gebruik van de radio terwijl u deze oplaadt. Zorg dat de USB-
voedingsbron 5V 1A elektrische stroom kan voorzien. Zo niet, dan kan de USB-voedingsbron beschadigd 
raken.

1 Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is.
2 Als uw radio aan staat, druk op de Modus-knop [Mode] totdat de 

Bluetooth-modus op uw radio geselecteerd is.
3 De Bluetooth-indicator gaat blauw knipperen en uw radio laat zien dat 

het ‘detecteerbaar’ is.
4 Op uw smart apparaat, selecteert u ‘Revival Petite’. Als er verbinding is 

gemaakt, kunt u uw muziek afspelen. De Bluetooth-indicator zal constant 
blijven.  

5 Pas het volume aan met behulp van de volumeknoppen op de radio en 
op het verbonden Bluetooth-apparaat.

STAP 3 - Bluetooth

1 De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op track Play/Pause 
[afspelen/pauzeren], Next [volgende] of Previous track [vorige track] 
knopen op de radio.

2 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om het afspelen te pauzeren. Druk 
opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten.

3 Draai rechtsom of linksom aan de Afstem-knop [Tuning] om naar de 
volgende of de vorige track te gaan.

  Opmerking: Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen 
zullen naar alle Knoppen luisteren.

• Weergegeven informatie zoals titel, artiest en album zal periodiek wisselen. 
Om het automatische scrollen uit te schakelen, gaat u naar het menu en 
kiest u het menu-item 'Info Scroll' en vervolgens 'No' [Nee]. In dit geval 
zal alleen de naam van het verbonden apparaat worden weergegeven. 
Kies 'Yes'  [Ja] als u opnieuw door de informatie wilt gaan.

1 Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de 
Afstem-knop [Tuning]. Kies ‘Disconnect’ [Verbinding verbreken]. Uw 
radio zal nu door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.

2 Om alle Bluetooth-koppelingen te verwijderen, drukt u langdurig op 
de Afstem-knop [Tuning] Kies ‘Clear Pairing’ [Koppeling verwijderen].

D - Een DAB-radiozender selecteren
1 Indien nodig, druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat 

de DAB-modus geselecteerd is.
2 Draai aan de Afstem-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare 

DAB-stations te bladeren.
3 Druk op de Instel-knop [Tuning] om de zender te kiezen.
4 Druk op de Volume Omhoog of Omlaag knoppen om het Volume 

aan te passen.
5 Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders verbonden. 

Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk achter het 
hoofdstation.

 
• Druk op de Tuning / Menu-knop om door de verschillende DAB-

schermopties te gaan. Kies uit, scrollende tekst, programmatype, 
multiplexnaam, datum, frequentie, bitsnelheid, audiotype, 
coderingsinformatie en signaalsterkte.
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B - De externe antenne installeren

1 Druk op de Power-knop en laat deze los om de radio aan te zetten. Er 
verschijnt nu een startscherm en na korte tijd wordt er naar een zender 
gescand.

2 Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan naar 
de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd. Na elk gebruik herinnert 
de radio zich welke modus gebruikt werd en zal dan in die modus gaan 
de volgende keer dat hij gebruikt wordt. Gebruik de Power -knop om 
uw radio uit te zetten.

•  Opmerking: Indien er geen signalen worden gevonden, kan het nodig 
zijn uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en 
een scan uit te voeren naar nieuwe zenders.



DAB / FM-menu's

STAP 4 - Menu-opties selecteren

Systeeminstellingen

 Meer informatie

Circuitkenmerken
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DAB / DAB+ / FM radio met Bluetooth

Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat 
te gebruiken.

Revival Petite

Technische gegevens

Veiligheid van de batterij

Stroomvereisten 
DC in   Micro USB-aansluiting 5V 1A
Oplaadstroom 500mA
Batterij  Heroplaadbare Lithium-ion 3,63V, 2600 mAh, 9,438Wh.
Speeltijd batterij Ongeveer 20 uur voor een volle oplading. Dit cijfer 
is slechts bij benadering en is sterk afhankelijk van het afspeelvolume, de 
leeftijd van de batterij en de temperatuur.
Batterij oplaadtijd - ongeveer 6 uur

Auxiliaire ingangsaansluiting     - 3,5mm dia. 
Antennesysteem -      DAB / FM externe antenne

Bluetooth-normen      A2DP, AVRCP
Bluetooth codecs ondersteund    SBC en AAC

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 5.0 frequenties 2,402 - 2,480GHz
Bluetooth BLE EIRP POWER (MAX.) 3.71dBm  
Bluetooth EDR EIRP POWER (MAX.) 3.68dBm

Productmarkeringen
Dit symbool duidt op DC-spanning.

DAB-menu FM-menu Systeeminstellingen

Terug naar fabrieksinstellingen

Auxiliaire ingang
Druk in de DAB-modus lang op de Tuning / 
Menu-knop om de volgende DAB-menu-opties 
te openen. Draai aan de knop en druk erop om 
een optie te selecteren.

Druk in de FM-modus lang op de Tuning / 
Menu-knop om de volgende FM-menu-opties 
te openen. Draai aan de knop en druk erop om 
een optie te selecteren.

Druk lang op de Tuning / Menu-knop om de huidige 
menu-opties te openen. Draai aan de knop en druk 
erop om een optie te selecteren.

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder 
voorafgaand bericht te wijzigen.

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China

Radiozenders instellen
Er zijn 20 geheugeninstellingen in uw radio, 
10 voor DAB en 10 voor FM. De instellingen 
worden herinnerd bij stroomstoring.

Een instelling opslaan
1 Stem af op de radiozender van uw 

keuze.
2 Druk lang op de Tuning / Menu-knop.
3 Kies ‘Save Preset’ [Voorkeuze-instelling 

bewaren].
4 Gebruik de Afstem-knop [Tuning] om 

naar een ongebruikte voorkeuzezender 
te gaan of naar een voorkeuzezender 
die u wilt wijzigen.

Factory Reset - Als u uw radio systeem volledig wilt resetten naar de 
initiële staat, voer dan een fabrieksreset uit. Kies ‘System’, vervolgens 
‘Factory Reset’ [Terug naar fabrieksinstellingen] en kies ‘Yes’ [Ja].  Alle 
door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of 
Auxiliaire ingangstopmodus staat, zal het automatisch uitschakelen. Om de 
radio opnieuw te gebruiken, drukt u op de Power- knop.

Opmerking: Verminderd vermogen, vervorming en stotterende geluiden 
of de batterij-indicator op laag  zijn allemaal tekenen dat de batterij 
moet worden opgeladen.

1 U hebt toegang tot het menusysteem van uw radio door lang op de Info / Menu 
knop te drukken.

 
2 Om de menu-opties te selecteren, draait u aan de Afstem-knop [Tuning] om de 

optie te markeren.

3 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de menu-optie te kiezen.

4 Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de Afstem-knop 
[Tuning].

 Selecteer anders de 'Back' optie [Terug] in het menu.
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Scan - Kies ‘Scan’om de Band III DAB-kanalen 
te scannen.

Prune - Selecteer ‘Prune’ om zenders te 
verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.

Manual tune [Handmatig afstemmen]- Kies 
'DAB Advanced' [DAB Geavanceerd] en 
vervolgens 'Manual Tune' en kies vervolgens 
het gewenste DAB-kanaal. De signaalsterkte 
wordt getoond. De signaalmarkeerder ( ) 
toont de minimale sterkte die nodig is voor 
een goede DAB-ontvangst.

Station order - Volgorde zenders - Kies 'DAB 
Advanced' [DAB Geavanceerd'], ‘Station 
Order’‘ [Volgorde zenders] en kies vervolgens 
Alphanumeric, Ensemble of Valid [Alfanumeriek, 
Ensemble, of Geldig] (Beschikbare stations).

DRC - Kies ‘DAB Advanced’ [DAB Geavanceerd], 
‘DRC’  en kies vervolgens ‘Off’, ‘Low’ or ‘High’ 
[Uit, Laag of Hoog]. De DRC-faciliteit maakt 
het mogelijk dat zachtere geluiden makkelijker 
worden gehoord als uw radio in een luidruchtige 
omgeving staat. Opmerking: Merk op dat alle 
DAB-zenders de DRC-functie gebruiken.

Scan instellen - Kies ‘Scan Setting’ en 
vervolgens 'Distant’ (op afstand) (uw radio zal 
zowel zwakke als sterke signalen scannen) of 
selecteer ‘Local’ (uw radio zal naar zenders 
met een goede ontvangst scannen).

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na 
een bepaalde ingestelde tijd te worden uitgeschakeld 
(tussen 15 en 120 minuten). Kies ‘Sleep Timer’ en kies 
vervolgens de gewenste slaaptijd. Het slaapsymbool 

 verschijnt nu op het scherm. Als u de slaaptimer 
wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-knop om de 
slaaptimer te annuleren en uw radio uit te zetten.

Een instelling herinneren
1 Kies de DAB of FM-modus.
2 Druk lang op de Tuning / Menu-knop.
3 Kies ‘Recall Preset’ [Voorkeuze-instelling 

oproepen].
4 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om 

naar de gewenste voorkeuzezender te 
scrollen.

5 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om 
het te selecteren.

5 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om 
de voorkeuzezender te kiezen. ‘Preset 
2 Saved’ [Voorkeuze-instellingen 
opgeslagen] wordt nu getoond. Het 
vooringestelde aantal zal op het 
afspeelscherm worden getoond.

Helderheid - Kies‘Brightness’ [Helderheid] en kies 
vervolgens het gewenste helderheidsniveau.

Time Update [Tijd updaten] - Uw radio stelt 
gewoonlijk de tijd in met behulp van het DAB-signaal. 
Kies in het huidige menu ‘System’ [Systeem] en 
vervolgens ‘Time Update’  [Tijd updaten]. Selecteer 
een tijdsinstelling tussen ‘DAB’, ‘FM’ of ‘ANY’ [elke].

Language [Taal]- Kies ‘System’, ‘Language’ en kies 
vervolgens de gewenste taal uit de lijst.

SW Version - De softwareversie kan niet worden 
gewijzigd en dient slechts ter referentie. Kies ‘System’ 
en vervolgens ‘SW version’ [SW-versie]. Druk op 
Tuning om de softwareversie te tonen.

Voorzichtig behandelen. De afwerking met leder kan beschadigd raken 
bij een verkeerde behandeling. Vermijd elk contact met schurende 
materialen, chemische stoffen of reinigingsoplossingen. Uw radio kan 
worden afgeveegd met een schone, licht vochtige doek. Zorg ervoor dat 
de stekker van het product uit het stopcontact is verwijderd voordat 
u deze procedure uitvoert.

Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de Auxiliaire ingang. Druk op 
de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat Aux In-modus geselecteerd 
is. Pas het volume aan. Merk op dat de audio in mono wordt afgespeeld via 
de luidspreker.

• De batterij niet doorboren, pletten, wijzigen of onnodige schokken 
toebrengen. De batterij kan bij verkeerde behandeling brand, 
explosie of chemische brandwonden veroorzaken.

• Gooi de batterij niet in vuur of in een verbrandingsoven.
• Laat de batterij niet achter, laad deze niet op en stel hem niet bloot 

aan een warmtebron, zoals in een auto onder direct zonlicht. De 
batterij niet aan vochtigheid blootstellen.

• Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal heet, 
opgezwollen, lek of beschadigd lijkt te zijn. 

• Laat een opgeladen batterij niet onbeheerd achter. Gebruik geen 
andere stroombron als oplader. 

• Controleer of de kamertemperatuur tussen 5-35°C (41-95°F) ligt 
voordat u het product / de batterij oplaadt.

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio oplaadt.


