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1. Introductie 

Hartelijk dank dat u de Albrecht DR860 digitale radio hebt gekocht. 

Het design van deze radio is gericht op de basisfuncties die nodig zijn om te genieten van digitale 

radio. Dit maakt de radio heel gemakkelijk te gebruiken. De radio kan intuïtief worden bediend met 

de afstandsbediening of de knoppen op de radio zelf. 

Daarnaast is het ontwerp op het display helemaal vernieuwd. Nu ziet u alleen de echt relevante 

informatie op het display. Daardoor kan de tekst groter en duidelijker worden weergegeven. 

 
2. Eerste stappen 

Schuif de antenne helemaal uit voor de beste DAB/FM-ontvangst. 

Sluit de kleine stekker van de netadapter aan op de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het 

apparaat en steek de netadapter in een stopcontact. Schuif de ON/OFF-schakelaar naar ‘ON’ om 

het apparaat aan te zetten. 

Wanneer u de radio voor het eerst aanzet, voert het apparaat automatisch een volledige scan uit 

naar alle beschikbare DAB/DAB+-zenders in uw regio. 

De datum en tijd in de stand-bymodus worden automatisch ingesteld zodra de radio DAB-
ontvangst heeft. 

 
 

3. Basisfuncties 

• Druk op de knop       (STANDBY) om de radio aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om 

de radio in de slaapstand te zetten. 

• Draai aan de VOLUME-knop om het volume te wijzigen 

• In elk menu kunt u uw keuze bevestigen door op de draaiknop (OK) te drukken. 

• Druk op de knop MODUS om te schakelen tussen de DAB+- en FM-modus. 

• Met de knop STATION LIST opent u de zenderlijst met alle momenteel beschikbare zenders. 

• As u een zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 

ongeveer 2 seconden ingedrukt. Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de 

betreffende favorietenknop. 
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4. Bediening van de radio 
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Nr. Beschrijving Functie 

1 Display Geeft alle informatie weer over de huidige zender/het huidige 
nummer 

2 STATION LIST Opent de zenderlijst met alle beschikbare zenders 

3 OK/VOLUME Draai aan de knop om het volume te wijzigen 

4 

 

 
Druk op de knop om uw selectie in een menu te bevestigen 

De radio in- of uitschakelen (stand-by) 

5 Favoriet 1-4 Uw 4 favoriete zenders snel oproepen 

6 MODE Schakelen tussen DAB+- of FM-modus 

7 SCAN/TUNE Een volledige scan uitvoeren van alle kanalen 

8 MENU Het hoofdmenu openen 

9 Telescoopantenne Schuif de antenne helemaal uit voor de beste ontvangst 

10 Batterijvak Verwijder de schroeven om het batterijvak te openen 

11 

 

 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting 

12 DC IN Stroomaansluiting voor de voeding 

13 ON/OFF De radio in- of uitschakelen 

14 Status van de batterij Tijdens het opladen van de batterij brandt het lampje oranje. 

 

5. Afstandsbediening 
 

Nr. Beschrijving Functie 

1 DAB Schakelen naar de DAB +-modus 

2 
 

 De radio in- of uitschakelen (stand-by) 

3 FM Schakelen naar de FM-modus 

4 ▲/▼ Omhoog of omlaag bladeren door menu’s 

5 OK Selectie bevestigen 

6 

 

 Volume verlagen 

7 

 

 Geluid dempen 

8 

 

 Volume verhogen 

9 
 

 Zenderlijst met alle beschikbare zenders openen 

10 
 

 Volledige scan uitvoeren (ingedrukt houden) 

11 1 - 4 Favorieten 1 - 4 

 

6. Display 

Naam zender 

Radiomodus/batterij-indicator 

Signaalsterkte/favoriet/volume 

‘Seniormodus’ geactiveerd 

Huidige artiest/nummer 
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7. Inhoud verpakking 

• ALBRECHT DR 860 digitale radio 

• Netadapter 

• Afstandsbediening incl. 2x AAA-batterijen 

• Handleiding 

 
 

 
 

8. Radiomodi 

Druk op de knop MODUS om te schakelen tussen de DAB+ digitale radio- en FM-modus. Ook kunt 

u de ontvangstmodus op de afstandsbediening selecteren met de knop DAB of FM. 

 
9. DAB+ digitale radiomodus 

 
9.1. DAB+ afstemmen 

Wanneer u de radio voor de eerste keer gebruikt, wordt automatisch 

een volledige scan van alle zenders uitgevoerd. 

Als u later opnieuw wilt scannen (bijvoorbeeld na een verhuizing), 
houdt u de knop SCAN/TUNE of op de afstandsbediening 
ingedrukt. 

9.2. Zenderlijst 

Nadat de scan is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders bekijken via de knop STATION 

LIST of . 

Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen ▲/▼ op de 

afstandsbediening en bevestig uw keuze met OK. 

Als u snel naar een andere zender wilt, drukt u op de knoppen ▲/▼ om naar de volgende 

zender te gaan. 

 

9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen 

As u de huidige DAB+-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 

ongeveer 2 seconden ingedrukt. 

Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop. 
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9.4. DAB+-diaweergave 

Als de huidige omroep een zenderlogo of albumhoes weergeeft, kunt u het logo op het volledige 

scherm weergeven door op OK te drukken. Als u nogmaals op de knop drukt, gaat het scherm terug 

naar het afspeelscherm. 

 
10. FM-radiomodus 

Het balkje in het midden van het scherm geeft aan hoe sterk het FM-signaal is dat door het 
apparaat wordt ontvangen. 

10.1. FM-zenders zoeken 

Wanneer u de radio voor de eerste keer gebruikt, wordt automatisch een volledige scan van alle 
zenders uitgevoerd. 

Als u later opnieuw wilt scannen (bijvoorbeeld na een verhuizing), houdt u de knop SCAN/TUNE 
of       op de afstandsbediening ingedrukt. 

10.2. Zenderlijst 

Nadat de scan is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders bekijken via de knop STATION 

LIST of . 

Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen ▲/▼ op de 

afstandsbediening en bevestig uw keuze met OK. 

10.3. FM-frequentie handmatig wijzigen 

Gebruik de knoppen ▲/▼ op de afstandsbediening om de FM-frequentie met stappen van 0,05 

MHz te wijzigen. Houd een van de pijltjesknoppen ingedrukt om automatisch naar de volgende 

beschikbare zender te zoeken. 

U kunt ook met de knoppen op de radio zelf naar zenders zoeken. Druk kort op de knop 

SCAN/TUNE . Zodra de frequentie knippert, drukt u op de knop OK  om het scannen te starten. De 

scan stopt automatisch bij de volgende beschikbare zender. 

Als u handmatig een frequentie wilt instellen, drukt u kort op de knop SCAN/TUNE op de radio. 

Vervolgens begint de huidige frequentie te knipperen. Nu kunt u via de draaiknop een frequentie 

instellen. 
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10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen 

As u de huidige FM-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 

ongeveer 2 seconden ingedrukt. 

Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop. 

 
11. Hoofdmenu 

Druk op de knop MENU om naar het hoofdmenu 

te gaan. Hier vindt u de volgende instellingen: 

• Bekijk de huidige softwareversie 

• Stel de taal in: kies tussen Duits, Engels, Frans en Italiaans 

• Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen 

Druk weer op de knop MENU om het hoofdmenu te verlaten zonder iets te selecteren. 

 

 

12. Seniormodus 

Om de bediening van de Albrecht DR860 radio nog makkelijker te maken, kunt u de Seniormodus 

activeren. In de Seniormodus kunt u vrijwel geen verkeerde knop indrukken, omdat bijna alle 

opties/knoppen zijn uitgeschakeld. De instellingen van de radio kunnen dan niet meer per ongeluk 

worden gewijzigd. 

 
Wanneer de modus actief is, zijn alleen de volgende functies beschikbaar: 

• In-/uitschakelen (rode stand-byknop) 

• Het volume aanpassen 

• Favoriete zenders oproepen (cijferknoppen 1 - 4) 

Als u de Seniormodus wilt inschakelen, houdt u de knoppen 1 + 3 op het apparaat tegelijkertijd 

ingedrukt. Het slotsymbool       wordt op het display weergegeven. Druk weer op de twee knoppen 

om de modus te deactiveren. 

Let op: Als de Seniormodus is geactiveerd, kunt u de radiomodus (DAB+ of FM) niet wijzigen. U 

moet dus van tevoren beslissen in welke modus u de radio wilt bedienen wanneer u de Seniormodus 

inschakelt. 
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13. Werking batterij 

De Albrecht DR860 radio heeft een ingebouwde oplaadbare batterij, zodat u de radio bijvoorbeeld 

in de tuin, in het park of op de camping kunt gebruiken. De batterij heeft een gebruiksduur van 

ongeveer 11 uur. 

Als de radio is aangesloten op een stopcontact, wordt de batterij automatisch opgeladen. Tijdens 

het opladen brandt het lampje aan de achterkant van het apparaat oranje. Zodra de batterij volledig 

is opgeladen, brandt het lampje groen. 

Als u de batterij wilt vervangen of verwijderen, draait u de schroef op het batterijvak aan de 

achterkant los en trekt u voorzichtig aan batterijstekker voordat u de batterij verwijdert. 
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14. Probleemoplossing 
 

Fout Oplossing 

De radio gaat niet aan. 1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten. 

2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met 

sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie 

meer is, werkt het apparaat weer naar behoren. 

Er is geen geluid. 1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt. 

2. Verhoog het volume. 

Geen signaal of storing in de 

DAB/FM-modus. 

1. Controleer/verstel de DAB/FM-antenne. 

2. Verplaats de radio naar een andere locatie. 

3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische 

bronnen staat en er interferentie van buitenaf optreedt. 

Sommige knoppen/functies 

werken niet. 

4. Controleer of de radio in de ‘Seniormodus’ staat. Als u 

het symbool van het slot op het display ziet, is de radio 

ingesteld op ‘Senior-modus’. Druk 2 seconden 

tegelijkertijd op de knoppen 1 + 3 om de ‘Basismodus’ 

te verlaten. 

5. Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen. 

 
 

15. Specificaties 
 

Modelnummer DR 860 

Beschrijving Radio met DAB+/FM 

Display 2,4 inch/320 x 240 TFT-kleurendisplay 

FM 87,5 – 108,0 MHz 

DAB+ 174 - 240 MHz (Band III) 

Netadapter Ingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz 

Uitgang: 5 V/2400 mA 

Luidspreker 4 Watt 

Gebruikstemperatuur 0 °C ~ +35 °C 

Aansluitingen DC IN-aansluiting voor voeding  

Aansluiting voor hoofdtelefoon 3,5 mm 

Afmetingen 250 mm (B) x 150 mm (H) x 80 mm (L) 

Gewicht 1280 g 
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16. Informatie over garantie en recycling 

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering 

en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze 

informatie vindt u op de volgende pagina’s. 

 
2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum 

 

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze 

garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist 

functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen 

op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten 

zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte 

accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie. 

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product 

of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact 

opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing 

zo duidelijk mogelijk. 

 
 

17. AEEA en recyclen 

 

Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische 

apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product 

naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem 

wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en 

recycling van waardevolle grondstoffen. 
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18. Serviceadres en technische hotline 

(voor apparaten die worden verkocht in Duitsland) 

 

Alan Electronics GmbH 

Service 

Daimlerstraße 1g 

63303 Dreieich 

Deutschland 

 
Neem telefonisch contact op met onze servicehotline +49 (0) 6103 9481 66 (reguliere kosten voor 

vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar Service@albrecht-midland.de. 

 

 
19. Conformiteitsverklaring 

 
Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 860 in 

overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-

conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website: www.alan-electronics.de. 

 
Drukfouten voorbehouden. 

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich 
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