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EP563 / L – 088 
 

FM RADIO OPLAADBAAR MET USB/SD SPELER EN LED LICHT 
GEBRUIKERSHANDLEIDING  

 
 

LEES DE HANDLEIDING VOOR UW EERSTE GEBRUIK. 
BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE 

REFERENTIE! 

 
PRODUCT OMSCHRIJVING 

 

 
 

No. Description No. Description 

1. Volume knop  9. TF kaart ingang  

2. LED licht knop  10. AAN/UIT knop  

3. DC oplaadplug  11. Display  

4. USB poort  12. 0 – 9 numerieke knoppen  

5. Loop (herhaling muziek) 13. Vorige MP3 / kanaal / terugspoelen  

6. Aux (Audio-ingang) 14. Play / Pause / Scan en memory 
radio kanalen 

7. Oordoppen plug  15. Volgende MP3 / Kanaal / vooruit  

8. MP3/FM/ AUX selecteren  16. Oplaad indicator / LED licht  

 
 
GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN 
 

FM RADIO AFSPELEN 

• Draai de  AAN/UIT knop (10) naar de « ON » positie om aan te zetten. 

• Druk kort op de MP3/FM selectie knop (8) om de FM radio modus te 
selecteren. Het “FM” icoon verschijnt op het display scherm. 

• Druk lang op de knop (14) totdat de frenquentie banden snel wisselen naar 
de auto scanner en FM kanalen in het geheugen. De FM radio speelt 
automatisch na de auto scanner en FM kanalen in het geheugen. 
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Het maximale aantal frequenties van radiostations die de radio kan onthouden 
is 50. Maar in feite is het totale aantal wat wordt toegewezen afhankelijk van de 
plaats waar u zich bevindt en van het aantal radiostations dat uw radio kan 
ontvangen. 

• Gebruik de volume knop (1) voor het gewenste volume. 

OPMERKING: 

• Steek de oortelefoon in de stekerbus van de oortelefoon (7), als u met de 
oortelefoon naar de radio wilt luisteren. 

• Om de kwaliteit van de ontvangst te verbeteren, verplaatst u de radio, zodat de 
ingebouwde antenne een hogere ontvangstkwaliteit genereert. 

 
In FM radio modus:  

- Druk op de  knop (14) om te pauzeren en om het radioprogramma 
te hervatten. 

- Druk op de   knop (15) voor het volgende kanaal.  
- Druk op de  knop (13) voor het vorige kanaal. 
- Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruikt om direct uw 
gewenste station of FM radio kanaal te selecteren. De radio schakelt in 
3 - 4 seconden over naar het geselecteerde radiokanaal.                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                               
Bijvoorbeeld:  
1.  Druk in volgorde en snel op  9+3+9 om FM station frequentie 939 te 
selecteren.  
2. Druk op knop 9 om FM kanaal 9 te selecteren.  

 
                     - Druk op de REP-knop. ONE wordt weergegeven op het scherm en de 

radio herhaalt het afspelen van de huidige MP3 continu. Als u wilt 
luisteren naar alle volgende MP3's moet u REP langdurig indrukken. 
"ALL" wordt weergegeven op het scherm en de radio speel alle MP3's 
af en herhaalt ze. 

 
MP3 BESTAND AFSPELEN 
 

- De radio herkent alleen de volgende opmaken van audio-bestanden: MP3. Als 
de bestanden verschillen van de zojuist vermelde, zal het toestel deze niet 
kunnen lezen.  

 

- Er dient minimaal een MP3 bestand op de USB of SD kaart te staan om door de 
radio te worden gedetecteerd. 

 

• Sluit uw USB of TF kaart correct aan.  
 

• Draai de AAN/UIT knop (10) naar de « ON » positie om 
aan te zetten. 

• Druk kort om MP3/FM te selecteren (8) maar MP3 modus 
indien nodig. Het “USB” of “SD” icoon zal op de display 
verschijnen. LOAD wordt weergegeven op het scherm en 
4 seconden later kunt u de MP3's horen. 

 
In MP3 modus:  

• Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruiken om een MP3 bestand te 
kiezen (bijvoorbeeld, druk continue op 1+6+8 voor het 168e MP3 bestand, 
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maar als de quantiteit van de MP3 bestanden minder dan 168 is, zal het het 
huidige MP3 bestand afspelen). 

•  knop: kort indrukken voor afspelen MP3 bestand, lang indrukken om door 
te spoelen. 

•  knop:  kort indrukken voor afspelen vorigMP3 bestand, lang indrukken om 
terug te spoelen. 

•  knop: kort indrukken om te spelen of te pauseren. 
 

LED LICHT 

• Druk de LED-zaklamp schakelaar (2) in en houd deze vast om de LED in te 
schakelen. 

• Laat de knop los om deze uit te schakelen. 
 

AUX-FUNCTIE 
Sluit uw radio (6 - audio-ingang) en computer met een 3.5mm 
mannelijke audio-aansluitkabel (zie afb. 3 - niet inbegrepen) op 
elkaar aan. "LINE" en "AUX" worden weergegeven op het scherm. 
MP3 Audiobestanden die op uw computer staan kunnen nu op de 
radio, die dient als een externe luidspreker, worden beluisterd. 

 
 
PROBLEEM OPLOSSINGEN  

• Druk op het midden van de knop met lichte druk op het apparaat te starten. 

• Gebruik niet zowel een USB als een TF kaart op hetzelfde moment. 

• Wanneer er geen audio apparaat aangesloten is, zal de FM/MP3 selectie (8) 
niet werken. Het apparaat speelt alleen FM radio. 

• Om ervoor te zorgen dat de levenstijd van uw radio lang is, moet u uw radio opnieuw 
opladen, als het geluid vervormd is of het volume zwak is. 

 
BATTERIJ INSTALLATIE EN OPLADEN 

• Kijk of de batterij correct is aangesloten volgens het figuur hier onder. 

• Bij het onregelmatig lezen van de USB/TF kaart, wanneer het “OFF” icoon 
verschijnt op de display, is dit een aanduiding dat de batterij leeg is en dat u 
deze op moet laden via de USB oplaad kabel. 

• Druk de AAN/UIT knop (10) naar  de « OFF » positie om het apparaat uit te 
zetten.  

• Sluit een kant van de USB kabel in de DC oplaad aansluiting (3) en de andere 
kant in de USB aansluiting van uw computer- of USB-adapter. En let erop dat 
het apparaat aan staat. 

• Bij het opladen zal de LED oplader (16) oplichten. Anders betekend dit een 
fout van het opladen van de batterij, je moet de staat van de USB oplaad 
kabel nagaan, of zien of het apparaat aan staat. 

Laadtijd voor eerste gebruik:  5 uur 
Laadtijd voor volgend gebruik: 3  uur 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

• Batterij type: 1 x BL – 5C oplaadbare Lithium-ion batterij, supplied, 3.7 V  
800 mAh  

• Frequentie band: 87.5 – 108 MHz 

• Audio formaat : MP3 

• Autonomie : 2 – 8 uur volgens het geselecteerde volume 
 

WAARSCHUWINGEN 
 

• Gebruik de radio alleen waarvoor deze is bedoeld. 

• Houd het uit de buurt van hitte bronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water of andere 
vloeistoffen. 

• Haal de USB connector uit nadat het opladen compleet is. 

• Stel het niet blood aan stevige impact en gooi er niet mee. 

• Niet gebruiken onder hoge temperaturen. 

• Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren. 

• In geval van afwijkingen (bobbels, warmte, enz.) tijdens het opladen, ontkoppel de USB-
connector, stop met het gebruik en neem contact op met een gekwalificeerde technicus.  

• Alle reparaties moeten worden gedaan door een gekwalificeerde technicus.  

• Dit is geen speelgoed. Houdt het buiten bereik van kinderen. 

• Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer 
deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.  

• Niet demonteren of de batterij wijzigen.  

• Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming 
apparaten, die indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.  

 
Veiligheidstip voor de batterij 
 

LET OP: 
� De batterij mag niet verwijderd worden, voordat deze volledig leeg is. 
� De batterij moet uit het apparaat verwijderd worden, voordat deze ter beschikking 
gesteld wordt. 

� Als u de batterij verwijdert, moet u het apparaat afsluiten van het lichtnet.  
� Sluit het apparaat nooit na het verwijderen van de batterij. 
� De batterij moet op veilige wijze weggedaan worden. 
 
Om de lithium batterij te verwijderen, volgt u de procedure in deel « Batterij installatie en 
opladen». 

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. 
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op 
uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische 
en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen 
zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. 
 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten 
worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn 
klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden. 

Geïmporteerd door PRODIS  1 rue de Rome 93110  ROSNY-SOUS-BOIS- Frankrijk 

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland 
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