
ARGON INET+RADIO GEBRUIKSAANWIJZING 
Installatie:  

Druk op de power knop om de radio aan te zetten. Als er Start now? verschijnt, 

selecteer YES met de linker draaiknop en druk op dezelfde draaiknop om te 

bevestigen. Bij 12/24 hour format selecteert u 24 en bevestigt u door te 

drukken op de draaiknop. Selecteer vervolgens update from DAB (bevestig 

door te drukken op de draaiknop) en daarna most of Europe (bevestig door te 

drukken op de draaiknop). Wacht totdat het scannen klaar is en selecteer het 

WiFi netwerk. Met de linker draaiknop vult u het WiFi wachtwoord in en 

selecteer OK aan de rechterkant van het scherm. Als de radio klaar is met 

verbinden klik op de linker draaiknop om de installatie af te sluiten.  

Als laatste drukt u op menu en selecteert u system. Met de linker draaiknop 

gaat u naar system. Druk vervolgens op deze draaiknop voor de bevestiging. Ga 

nu naar inactive standy d.m.v. de linker draaiknop en klik op de linker 

draaiknop om te bevestigen. Selecteer off en bevestig. 

Blijft deze functie aan staan, dan schakelt de radio automatisch na 2 uur uit. 

DAB radio zenders zoeken: 

Druk op mode totdat er op het scherm DAB radio verschijnt.  

Nu kunt u met de linker draaiknop een radiozender zoeken. Zodra u een zender 

gevonden heeft, klik op dezelfde draaiknop om deze zender te beluisteren.  

Met de rechter draaiknop kunt u het volume veranderen.   

Internet radio zenders zoeken:  

Druk op mode totdat er op het scherm internet radio verschijnt.  

Selecteer met de linker draaiknop, station list en klik op de draaiknop om te 

bevestigen. Selecteer vervolgens local Netherlands en druk op de draaiknop. 

Daarna selecteert u all stations en met de linker draaiknop kunt u een zender 

selecteren. Nu kunt u met de linker draaiknop een radiozender zoeken. Zodra u 

een zender gevonden heeft, klik op dezelfde draaiknop om deze zender te 

beluisteren.  

Met de rechter draaiknop kunt u het volume veranderen.   

 

 



Presets instellen: 

Zodra u een zender gevonden heeft, houdt u de 1, 2, 3 of 4 ingedrukt totdat er 

op het scherm preset stored verschijnt. Nu is deze zender opgeslagen onder dit 

nummer. Zodra er kort op dat nummer gedrukt wordt, begint de opgeslagen 

zender te spelen.  

Fabrieksinstellingen: 

Om de radio terug te zetten naar fabrieksinstellingen, drukt u op de knop 

menu. Met de linker draaiknop gaat u naar system settings. Druk vervolgens 

op deze draaiknop voor de bevestiging. Ga nu naar factory reset d.m.v. de 

linker draaiknop en klik op de linker draaiknop om te bevestigen. Als er 

proceed? verschijnt, selecteer dan YES met de draaiknop en druk om te 

bevestigen. 

 

 

 


