
Radio, netadapter, snelle opstartgids en veiligheids/garantiefolder.

Kenmerken

Knoppen

vervolg aan ommezijde ...

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

• DAB / DAB+ / FM RDS golfbanden
• Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
• 2 alarmtimers, wekker met DAB, FM-radio of buzzer
• Naam zender / multi-voorinstellingen modus
• One touch instant toegang tot favoriete station
• Jaren vijftig vormgeving
• Instelbare slaap- en sluimer-timers
• FM RDS-station naamweergave
• Bas- en treble-knop
• AC-adapter bijgeleverd / Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)
• Auxiliaire stereo-ingang, line-out en aansluitingen voor koptelefoon 

A - Op het stroomnet aansluiten

B - Schakel uw radio in

C - Een DAB-radiozender selecteren

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio op het stroomnet aansluit.

1 Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.
2 Neem de telescopische antenne rechtsboven volledig uit.
3 Steek de kabel van de netadapter in de gelijkstroomaansluiting. 

Steek de netadapter in een muurstopcontact en zet het contact aan.
4 Er verschijnt nu een startscherm en er wordt naar zenders gescand.
5     Als er een signaal wordt gevonden, zal de huidige tijd op het scherm 

verschijnen.
 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.

 1  Aan/Uit volumeknop
 2  Koptelefoonaansluiting
 3  Auxiliaire ingangsaansluiting
 4  Favorieten-knop
 5  Modus / Alarm knop
 6  Modus / Bluetooth-aansluitingsknop
 7  Auto Tune / Bluetooth-aansluitings-

knop
 8  Info / Dimmer knop
 9  Voorkeuze-knop
 10  Telescopische antenne

 11  Instellen / Selecteren / Sluimer-knop
12  LCD-scherm
13  Bluetooth-indicator
14  Indicator batterij laag 
15  Luidspreker
 16   Gelijkstroomingang
 17  Lijnuitgangsaansluiting
 18   Batterijencompartiment
 19  Micro usb-aansluiting voor servicegebruik 

alleen (niet getoond in het batterijencomparti-
ment)
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D - DAB-zenders scannen

Radiozenders instellen

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 op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus 
geselecteerd is.

2 Druk op de Auto Tune [automatisch instellen] knop.
        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.

1 Druk op de Aan/Uit-knop om de radio aan te zetten. 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.

2 Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan naar 
de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

1 Indien nodig, druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat 
de DAB-modus geselecteerd is.

2 Draai aan de Instel-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare 
DAB-stations te bladeren.

3 Druk op de Instel-knop [Tuning] om de zender te kiezen. Het Volume 
aanpassen.

4      Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders verbonden. 
Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk achter het 
hoofdstation. 

5 Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.
 De display-opties zijn scrollende tekst, programmatype, zendernaam, 

tijd, datum, kanaal / frequentie, bitsnelheid, audiotype en signaalsterkte 
(de minimale signaalmarkering  ( ) geeft de minimale sterkte aan die 
nodig is voor een goede DAB-ontvangst).

 Opmerking: Alle schermen behalve het tekstscherm zullen na 10 
seconden weer het klokscherm tonen.

A - Afstemmen - FM
1     Neem de telescopische antenne uit.
2 Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd 

is.
3 Draai rechtsom of linksom aan de Afstem-knop [Tuning] en druk op de 

Auto Tune [Automatisch afstemmen] knop. Uw radio zal omhoog (lage 
naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage frequentie) scannen 
en automatisch stoppen als het een zender met voldoende sterkte heeft 
gevonden.

4 Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal 
de radio de naam van de zender weergeven. Het Volume aanpassen.

• Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.
 De schermopties zijn: naam van de zender, door tekst bladeren, 

programmatype, frequentie, Audio, tijd en datum.
 Opmerking: Alle schermen behalve het tekstscherm zullen na 10 seconden 

weer het klokscherm tonen.

 STAP 2 - FM-radio afspelen

Mode

Info/
Dimmer

DAB

DAB

Auto
Tune

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.

Menu-opties

1 Druk op de Menu-knop en laat deze los om het menu van uw radio te 
openen.

2 Draai aan de Tuning [afstemmen] om de menu-opties te markeren.
3 Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de menu-opties te kiezen.
4 Om een menu te verlaten, druk op de Menu knop naar wens.

Om het u gemakkelijker te maken uw radio af te stemmen op de zenders die 
u verkiest, kunt u geselecteerde radiozenders opslaan als voorkeuzezenders. 
Uw radio slaat voorkeurszenders afzonderlijk op voor DAB- en FM-radiomodi. 
U kunt in elke modus zo veel of zo weinig voorkeuzezenders instellen als u wilt. 
U kunt gemakkelijk schakelen tussen de weergave van alle DAB-zenders 
(of alle FM-frequenties) en de weergave van alleen die zenders die u als 
voorkeuzezenders hebt ingesteld.
Voor elk station of elke frequentie die als voorkeurszender is gemarkeerd, 
kunt u de markering gemakkelijk ongedaan maken als uw voorkeuren of 
behoeften veranderen.
De instellingen vooraf worden door uw radio onthouden als uw radio uit 
wordt gezet.
1 Om uw voorkeuzezenders in te stellen, stemt u af op de gewenste 

zender.
2 Druk lang op de Preset [Voorkeuze]-knop, waarop het vinksymbool op 

het scherm verschijnt. Dit geeft aan dat de radiozender als voorkeuze 
geselecteerd is. Om het vinkje van de voorkeuze te annuleren, drukt u 
nogmaals lang op de Preset [Voorkeuze]-knop. Herhaal stappen 1 en 2 
naar wens voor elke andere zender die u als voorkeurszender wilt.

3     Om tijdens het afstemmen alleen de voorkeuzezenders voor de op dat 
moment geselecteerde golfband te zien, drukt u herhaaldelijk op de 
Preset [Voorkeuze]-knop zodat het hartsymbool op het display verschijnt.

4    Om naar een van de vooringestelde radiozenders te luisteren, draait 
u aan de Afstem-knop [Tuning] tot de gewenste radiozender wordt 
weergegeven. De radio zal automatisch afstemmen op die zender. Druk 
anders op Tuning [Afstemmen].

5 Om de weergave van de voorkeuzezenders te annuleren, drukt u kort op de Preset [Voorkeuze]-knop zodat 
het hartsymbool van het display verdwijnt. Uw radio zal dan toegang hebben tot de volledige zenderlijst met 
behulp van de Afstem-knop [Tuning].

Menu

Favorieten

FM

Favourite
Uw radio heeft een favorietenknop die automatisch de gewenste golfband 
selecteert en afstemt op uw favoriete radiostation.
1 Stem af op de radiozender van uw keuze. Druk lang (gedurende 5 

seconden) op de knop Favourite totdat 'SAVED' [Opgeslagen] op 
het scherm wordt getoond. Om uw favoriete zender op te roepen, 
drukt u op de Favourite-knop

FM

Mode

Auto
Tune

Mode

 STAP 3 - Bluetooth

Preset

Preset

Preset

DAB

DAB

Menu

1 Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is. 
2 Zorg dat uw radio aan staat.
3      Druk op de Modus-knop [Mode] totdat de Bluetooth-modus op uw radio 

geselecteerd is. De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw radio laat 
zien dat het 'detecteerbaar' is.

4 Op uw smart apparaat, selecteert u ‘Revival Uno BT’. Nadat er verbinding 
is gemaakt, zal de Bluetooth indicator permanent branden. U kunt nu uw 
muziek afspelen. Stel het volume af op uw Bluetooth-apparaat van uw 
radio.

5 De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op track Play/
Pause [afspelen/pauzeren], Next [volgende] of Previous track [vorige 
track] op de radio. Druk op de Afstem-knop [Tuning] om het afspelen 
te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten. 
Draai rechtsom of linksom aan de knop om naar de volgende of de vorige 
track te gaan Opmerking: Niet alle toepassingen of apparatuur voor het 
afspelen zullen naar alle Knoppen luisteren.

6 Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de Bluetooth 
Pair [Bluetooth koppelen] knop. Uw radio zal nu door andere apparaten 
kunnen worden gedetecteerd.
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DAB / DAB+ / FM radio met Bluetooth

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

Revival Uno BT

Technische gegevens
Stroomvereisten 
Net (adapter)  AC100 - 240V 50/60Hz
Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)
Batterijduur - Ongeveer tot 25 uur afspeeltijd, indien alkalinecelbatterijen 
worden gebruikt, afhankelijk van het volume, de achtergrondlichtinstellingen 
en de bedieningsmodus.

Koptelefoonaansluiting 3,5mm stereo, Aux In-aansluiting 3,5mm stereo
Line-out aansluiting 3,5mm stereo, antennesysteem - DAB / FM Telescopische 
antenne
Bluetooth-normen  A2DP, AVRCP,  Bluetooth codecs ondersteund SBC en AAC
Bluetooth BLE EIRP POWER (MAX.) 1.92dBm
Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 5.0 frequenties 2,402 - 2,480GHz
Productmarkeringen Gelijkstroomingang 7,5V / 0,8A

Dit symbool duidt op AC-spanning.   Dit symbool duidt op DC-spanning.
Netadapter
Fabrikant van AC-adapter: Dongguan Becky Electronics Tech Co.,Ltd, Model: 
PU 83, Voedingsspanning: AC100 - 240V, ingang AC-frequentie: 50/60Hz, 
uitgangsspanning: DC7,5V, uitgangsstroom: 0,8A, uitgangsvermogen: 6,0W, 
gemiddelde actieve efficiëntie: > 78,88%, vermogensverbruik zonder belasting: 
< 0,1W
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.

Batterijwerking
1 Verwijder het batterijendeksel onderaan de radio door enige druk hierop uit te 

oefenen in de richting van de pijl en het deksel op te lichten.
2 Plaats 2 x AAA-batterijen in de ruimtes van het compartiment. Zorg dat u de 

batterijen volgens de juiste polariteit plaatst zoals getoond aan de binnenzijde van 
het deksel van het batterijencompartiment. Plaats 
nu het batterijendeksel terug.

3    De indicator voor de lage batterij die rood staat, 
een verminderde stroomtoevoer, een storend en 
'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de 
batterijen moeten worden vervangen.

4   Als de radio gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de 
radio te nemen.

 We bevelen ten aanzien van de energiebesparing 
aan dat de radio waar mogelijk, met behulp van een AC-adapter wordt gebruikt, en 
dat batterijen alleen sporadisch worden gebruikt.

 Let op: Vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde of een gelijksoortig 
model. De onjuiste plaatsing van de batterijen leidt tot gevaar van explosie.

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

Als u uw radio systeem volledig wilt resetten naar de initiële staat, voer dan een 
fabrieksreset uit. Druk op Menu. Kies ‘RESET’ en ‘YES’. Alle door de gebruiker 
ingevoerde instellingen worden gewist.

Onder uw radio bevindt zich een 3,5 mm stereo Line Out aansluiting om 
het audiosignaal aan te sluiten op een externe versterker. Door een line out 
audiokabel in te voeren wordt de interne luidspreker niet uitgeschakeld. Stel 
de volumeknop in op minimaal, naar wens.

De softwareversie kan niet worden gewijzigd en dient slechts ter referentie. 
Druk op Menu. Kies ‘SW VERSION’ om de softwareversie te tonen.

Terwijl de radio aan het spelen is, druk op Menu. Kies tussen ‘SNOOZE’ en 
kies dan de gewenste sluimertijd tussen 5, 10, 15 en 20 minuten.

Het geluid op uw radio kan naar wens worden aangepast, voor het materiaal 
waarnaar u luistert. U kunt treble en basniveaus naar keuze instellen met behulp 
van de optie ‘My EQ Setup’.
1 Druk op Menu. Kies ‘MY EQ’, ‘TREBLE’ en kies het gewenste niveau tussen 

(- 4 en + 4). Druk op Tuning.
2 Kies het gewenste basniveau tussen (- 4 en + 4).

1 Druk op Menu. Kies ‘LANGUAGE’  en kies vervolgens de gewenste taal uit 
de lijst.

DAB / FM-menu's Systeeminstellingen

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u wakker te maken met DAB, FM-radio of buzzer. Elk alarm kan worden ingesteld om éénmaal af te gaan, dagelijks op 
weekdagen of in de weekends.
Alarmen kunnen worden ingesteld als de radio in Standby is of als deze aan staat. Zorg dat de tijd correct is ingesteld alvorens de alarmen in te stellen. Alarmen kunnen niet worden 
gebruikt wanneer de radio op batterijen werkt. De alarmen zullen worden herinnerd in geval van een stroomstoring. Als er geen knoppen worden ingedrukt gedurende meer dan 10 
seconden, zal uw radio de alarminstelling verlaten.
1    Om de status van de alarmen te wijzigen als de radio in standby staat, druk herhaaldelijk op de Mode/Alarm-knop. Het 

scherm zal afwisselend Geen alarm, Alarm 1 geactiveerd, Alarm 2 geactiveerd of Alarm 1 en 2 geactiveerd tonen.
2     Om de gedetailleerde alarminstellingen te wijzigen als de radio in standby staat, druk lang op de Mode/Alarm-knop. Nu 

wordt het alarmmenu getoond. Ga verder naar stap 5 hieronder.
3 Om de alarminstellingen te wijzigen terwijl de radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.
4 Draai aan Tuning [Afstemmen] totdat ‘ALARM’ wordt getoond. Druk op Tuning.
5 Kies ‘Alarm 1’ of ‘Alarm 2’. Druk op Tuning. 
6 Draai aan Tuning [Afstemmen] om ON [Aan] of OFF [Uit] te selecteren. Als OFF [Uit] geselecteerd is, zal elke huidige 

instelling voor dat alarm geannuleerd worden.
7 Als 'ON' [Aan] geselecteerd is, druk op Tuning [Afstemmen].
8 Kies het gewenste alarm-uur en vervolgens de minuut. 
9 Kies de gewenste dag voor het alarm: Dagelijks [Daily], Eenmaal [Once], Weekdagen [Weekdays] en Weekends.
10 Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER).
 Als de alarmen op de radio-optie wordt ingesteld, kan het radio-alarm worden ingesteld op het radiostation waar het laatst 

naar geluisterd werd.
11   Druk op Tuning om het gewenste alarmvolume te kiezen. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor elk 

radio-alarm als dit afgaat.
12 Druk op Tuning [Afstemmen] om de alarminstellingen te bevestigen. ‘SAVED’ [Opgeslagen] wordt op het scherm getoond 

alvorens u de alarminstellingen verlaat.
13   Alarmen worden op het scherm getoond met het alarm 21 symbool en het overeenkomstige alarmnummer.
Het alarm zal afgaan op de geselecteerde tijden gedurende tot 60 minuten tenzij dit wordt uitgezet. Het 
maximale volume van het alarm wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is 
ingesteld om te wekken met het radio-alarm, zal uw radio naar het geselecteerde radiostation worden gezet. 
Als de radio niet op het gespecificeerde radiostation kan afstemmen, zal de buzzer (zoemer) worden gebruikt. 
Opmerking: Als de radio is ingeschakeld voor een radio-alarm, kunt u de de basisfuncties zoals het volume instellen.
Als het alarm wordt geactiveerd zal het eerst zacht starten en dan langzaam luider worden. Het alarmicoon knippert op het 
scherm en de radio gaat automatisch terug naar de standby-modus als 60 minuten verstreken zijn.

Druk op Menu voor toegang tot de volgende DAB-menu-opties.
Handmatig instellen - Kies ‘MANUAL’ en vervolgens het gewenste DAB-
kanaal. De minimumsignaalmarkeerder ( ) toont de minimaal vereiste sterkte.
DRC - Kies ‘DRC’ en kies vervolgens ‘0’, ‘1/2’ of ‘1’. 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.
Prune station - Selecteer ‘PRUNE’ en vervolgens ‘PRUNE’ om zenders te 
verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.
Volgorde zenders - Kies ‘ORDER’ en kies vervolgens ‘NAME’ [NAAM], ‘ACTIVE’ 
[ACTIEF] of ‘ENSEMBLE’.

Druk op Menu voor toegang tot de volgende FM-menu-opties.
Scan instellen - Kies ‘SCAN’ 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).
Stereo / Mono-instelling  - Uw radio zal stereo-uitzendingen afspelen (via 
koptelefoon en line out alleen), zolang het ontvangen signaal voldoende 
sterk is. Echter, naarmate een stereosignaal zwakker wordt, wordt het 
audiosignaal zwakker. Om een brommend geluid te verminderen, druk op 
Tuning, het scherm toont 'MONO'. Om terug te gaan naar de stereo/mono-
modus, drukt u op Tuning, het scherm toont ‘STEREO’. 

Alarm annuleren
Als er een alarm afgaat, drukt u op de Aan/Uit-knop om het alarm te annuleren.

Sluimeren
Als het radio- of buzzeralarm klinkt, druk dan op Tuning/Select/Snooze [Afstemmen/Selecteren/Sluimeren] of op andere 
knoppen op de radio. Dit zal het alarm gedurende het aantal geselecteerde minuten uitzetten. De duur van het sluimeren 
kan worden ingesteld tussen 5 en 20 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. Het scherm toont nu het sluimer 
symbool. Deze sequentie kan worden herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Om sluimeren te annuleren, druk 
op de Aan/Uit-knoppen en laat deze los.

Automatische klok-update - Uw radio stelt gewoonlijk de kloktijd in met behulp van het 
DAB-signaal. Als uw radio aanstaat, druk op Menu. Kies ‘TIME’ en vervolgens ‘AUTO. 
Kies tussen ‘DAB’ of ‘NO (None)’ [NEE, (geen)]. Als u geen selecteert, dient u de klok 
handmatig in te stellen. De radio zal de tijd instellen volgens de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is, kunt u de tijd 
handmatig instellen. Als uw radio aanstaat, druk op Menu. Kies ‘TIME’ en ‘MANUAL’. 
Gebruik de Afstem-knop [Tuning] om het uur, de minuut, de dag, de maand en het 
jaar in te stellen.

DAB

DAB

DAB
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DAB

DAB

Dimmer - Schakel uw radio uit. Druk op Dimmer en kies dan de instelling 
Low, Medium, High of almost Off [Laag, Medium, Hoog, of bijna Uit]. Als 
uw radio op wisselstroom werkt, zal de displayverlichting altijd aan zijn als 
de radio wordt ingeschakeld. Als uw radio op batterijen werkt, gaat het achtergrondlicht 
12 seconden aan als u op een knop drukt. Als de radio in standby is, zal door op een 
willekeurige knop of door de draaiknoppen te gebruiken (behalve de dimmer-knop), de 
radio gedurende enkele seconden op 'Hoge' helderheid gaan staan.

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na een bepaalde ingestelde tijd te worden 
uitgeschakeld (tussen 10 en 90 minuten). Zet uw radio aan. Druk op Menu. Kies ‘SLEEP’. 
Stel de gewenste slaaptijd in. Het slaapsymbool  verschijnt nu op het scherm. Druk op 
Aan/Uit om de slaaptimer te annuleren of om de slaaptimer ‘Uit’ te schakelen.

Menu

Mode
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Info/
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Lees de meegeleverde veiligheidsfolder 
alvorens de batterijen te gebruiken.

Aan de rechterzijde van uw radio bevindt zich een 3,5mm Aansluiting voor 
een koptelefoon voor het gebruik met oortjes. Als u hier een plug insteekt, gaat 
de interne luidspreker automatisch uit. Wees ervan bewust dat de gevoeligheid 
van de koptelefoons zeer kan verschillen. Wij bevelen daarom aan het volume 
op een laag niveau te zetten alvorens de koptelefoon op de radio aan te sluiten.

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 en in stereo via de stereohoofdtelefoon.

Menu Menu

Menu

Menu

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of Auxiliaire 
ingangstopmodus staat, zal het automatisch op standby gaan. Om de radio 
opnieuw te gebruiken, druk op de Aan/Uit-knoppen en laat deze los. 


