
Proficiat met de aankoop van uw internetradio !
Haal radio en stekker uit de verpakking
Steek de fiche in de radio en de stekker in het 
stopcontact.

INSTALLATIE EERSTE GEBRUIK MET WPS

Zet de schakelaar achteraan het het toestel op ON

Stel de taal in door aan de grote ronde knop te 
draaien. Bevestig dit door op de grote ronde knop 
te drukken.

Daarna vraagt het toestel om netwerk te contro-
leren, bevestig dit door op grote ronde knop te 
drukken. Kies vervolgens WPS door aan grote 
ronde knop te draaien, klik vervolgens op deze 
grote ronde knop.

Toestel vraagt vervolgens om binnen de 120 sec. 
op de WPS knop te drukken op de modem.

Proficiat met de aankoop van uw internetradio !
Haal radio en stekker uit de verpakking
Steek de fiche in de radio en de stekker in het 
stopcontact.

Zet de schakelaar achteraan het het toestel op ON

Stel de taal in door aan de grote ronde knop te 
draaien. Bevestig dit door op de grote ronde knop 
te drukken.

Daarna vraagt het toestel om netwerk te con-
troleren, bevestig dit door op grote ronde knop 
te drukken. Kies vervolgens JA door aan grote 
ronde knop te draaien, klik vervolgens op deze 
grote ronde knop.

INSTALLATIE EERSTE GEBRUIK MET WIFI

Selecteer je eigen netwerk door aan grote ronde 
knop te draaien en klik op deze knop.

Stel je eerste teken van je paswoord in door aan 
grote knop te draaien, druk vervolgens op pijltje 
naar rechts, en herhaal dit tot het laaste teken.
OPGELET bij laaste teken niet meer op pijltje du-
wen maar bevestigen door op grote ronde knop 
te drukken.



Kies internetradio door aan grote ronde knop te 
draaien. Bevestig door te klikken op deze knop.

INSTELLEN RADIO PROS

Draai met de grote knop tot Lokale Radio in licht 
grijze balk staat en selecteer door te klikken op 
grote ronde knop.

Draai met de grote knop tot handmatige instel-
ling land in licht grijze balk staat en selecteer 
door te klikken op grote ronde knop.

Draai met de grote knop tot Europa in licht grijze 
balk staat en selecteer door te klikken op grote 
ronde knop.

Draai met de grote knop tot België in licht grijze 
balk staat en selecteer door te klikken op grote 
ronde knop.

Draai met de grote knop tot België (alles) in licht 
grijze balk staat en selecteer door te klikken op grote 
ronde knop.

Draai met de grote knop tot Radio PROS 105.8 FM in 
licht grijze balk staat en selecteer door te klikken op 
grote ronde knop.

Instellen op favorieten: radio pros instellen, duw op 
linkerpijltje terwijl de radio speelt. Duw vervolgens op 
rechterpijltje. En bevestig door te drukken op de grote 
ronde knop. Draai met de grote knop tot u op nr. 1 
komt en bevestig door te  drukken op de grote ronde 
knop.

Druk op de stand-by knop om radio uit te zetten. Zet 
radio terug aan via zelfde stand-by knop. Er zal nu 
gevraagd worden om software bij te werken.

Bevestig met te duwen op grote zwarte ronde 
knop.



De radio voert nu een update uit.  Tijdens deze 
update NOOIT de radio uitschakelen tot wanneer op 
het scherm verschijnt om uit te schakelen.

INSTELLEN RADIO PROS VERVOLG

Schakel de radio uit met de OFF-knop achteraan het 
toestel.  Wacht een tiental seconden en zet de knop 
achteraan terug op ON.

OPGELET!!! DIT IS GEEN GEWONE RADIO 
MAAR EEN INTERNETRADIO DUS:

-Steeds aan- en uitzetten via de stand-by knop
-Als de radio speelt NOOIT de stekker uittrekken 
maar eerst de radio uit te schakelen via de stand-by 
knop.

INSTELLEN WEER
Klik op home knop, draai met grote ronde knop tot 
configuratie en druk op deze grote ronde knop.

Draai aan grote zwarte knop tot weer, en duw op 
deze knop. klik nogmaals om locatie in te stellen.

Draai aan grote zwarte knop tot Europa, en duw op 
deze knop. 
Draai aan grote zwarte knop tot België, en duw op 
deze knop. 

Draai aan grote zwarte knop tot uw gemeente of stad, 
en duw op deze knop.  Druk up stand-by knop om 
machine uit en aan te zetten.

INSTELLEN TIJDSWEERGAVE
Klik op home knop en draai met grote ronde knop 
tot configuratie. Klik op deze om te bevestigen. Klik 
op tijdsweergave. Draai met grote zwarte knop tot de 
gewenste weergave. Bevestig met deze knop.
Druk op stand-by om machine uit en aan te zetten.

Proficiat ! U kan nu opnieuw elke dag luisteren naar 
radio PROS, veel luisterplezier.

Bij problemen bel naar 070 22 22 50


