
VSS-240-MD2-C

Bluetooth wireless DAB+ speaker



De MD-2 opladen We raden aan om de radio volledig op te laden voor het eerste 
gebruik.

Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de radio op te laden via een 
geschikte netstekker of een computer USB-poort. Als u dit niet doet, kan de 
garantie komen te vervallen. Tijdens het opladen brandt het LED-indicatielampje 
ononderbroken rood en wordt groen zodra het volledig is opgeladen.

1 Opladen



1. LCD scherm
2. Speaker
3. Bandje
4. Volume/dempen
5. Stroom aan/uit/stand-by
6. Wekker
7. Vooraf ingestelde radiozender
8. Informatie/Menu
9. Microfoon
10. Afspelen/pauzeren/invoeren

11. Vorige/Terug
12. Overslaan/Volgende
13. Modus/Schermhelderheid
14. Telescopische antenne
15. Resetten
16. AUX-invoerpoort
17. Micro SD/TF-kaartsleuf
18. USB-audio-invoerpoort
19. LED-oplaadindicator
20. Micro USB-oplaadpoort
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Inschakelen / uitschakelen
Zet de radio aan door op de aan/
uit-knop te drukken. Schakel uit door 
de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden 
ingedrukt te houden.

Standby modus
Ga naar de stand-bymodus door op de 
knop ‘ON/OFF’ te drukken wanneer de 
radio in de status ‘On’ staat. Verlaat de 
stand-bymodus door op de knop ‘ON/
OFF’ te drukken wanneer de radio in de 
stand ‘Standby’ staat.

Instellingen voor tijd/datum
De radio stelt automatisch de datum 
en tijd in op basis van uw lokale DAB-
signaal.

Om de tijd- en datuminstellingen 
handmatig te wijzigen, houdt u de 

knop ‘CLOCK’ ongeveer 2 seconden 
ingedrukt. Gebruik de knoppen voor 
het overslaan van nummers om de 
tijd en datum in te stellen en druk 
vervolgens op de knop ‘ENTER’ om te 
bevestigen.

DAB-modus
Zoek zenders door de ‘ENTER’-knop 
ongeveer 2 seconden ingedrukt te 
houden. Gebruik de knoppen voor het 
overslaan van nummers om naar het 
volgende radiostation te gaan en druk 
op de knop ‘ENTER’ om te bevestigen.

FM-modus
Activeer de FM-modus door op de 
modusknop te drukken totdat ‘FM’ 
wordt weergegeven. Gebruik de 
knoppen voor het overslaan van 

3 Functies 
nummers om naar radiostations te 
zoeken en druk vervolgens op de knop 
‘ENTER’ om te bevestigen.

Hulpmodus
Sluit de 3,5 mm audiokabel van uw 
apparaat aan en vervolgens op de MD-
2. Druk op de modusknop totdat u bij 
‘Auxiliary Input’ bent.

Bluetooth-modus
Druk op de modusknop totdat u 
bij ‘Bluetooth’ bent, hierdoor wordt 
de koppelingsmodus geactiveerd. 
Open Bluetooth-instellingen op uw 
Bluetooth-compatibele apparaat en 
selecteer ‘Veho MD-2’.

USB-modus
Plaats een USB-flashstation of sluit 
een USB-audio-invoerkabel aan. Druk 

op de modusknop tot je bij ‘USB’ komt.

SD-modus
Plaats een Micro SD-kaart in de 
luidspreker. Druk op de modusknop 
tot je bij ‘SD’ komt. De MD-2 is 
compatibel met kaarten tot 32 GB.

Volume aanpassen
Draai het volumewiel met de klok mee 
om het volume te verhogen, of tegen 
de klok in om het volume te verlagen. 
Druk op het wiel om het dempen/
dempen op te heffen.

Alarm
Om een   alarm in te stellen, drukt u 
op de knop ‘CLOCK’. Selecteer het 
alarminstellingsslot met behulp van 
de skip-knoppen en druk vervolgens 
op ‘ENTER’. Gebruik nogmaals de skip 



Specificaties
Output power 1.5W x 2 ( THD+N=10% f0=1KHZ)

S/N ratio ≥70dBA

Distortion % ≤1%

Frequency response 100Hz~18KHz

Audio input mode DAB/FM/Bluetooth/AUX

Driver Φ52mm (4Ω 3W)*2

Maximum input power ≤3W

USB/Micro SD maximum input sensitivity 0dBm

DAB receiving input sensitivity -95dBm

FM receiver input sensitivity -105dBm

Power supply 3.7V/1800mAh lithium-ion battery

Charge power supply DC5V ≥ 600mA

AUX Maximum input sensitivity 800mV

Afmetingen 200mm x 100mm x 84mm

Gewicht 0,85kg

track-knoppen om uw alarmtijden te 
selecteren en druk op ‘ENTER’ om de 
instellingen te bevestigen. De MD-2 
moet in stand-bymodus staan   om 
het alarm af te laten gaan. Gebruik de 
knop ‘SNOOZE’ om het alarm tijdelijk 
uit te zetten.

Vooraf ingestelde zenders instellen
Om een   vooraf ingesteld radiostation 
in te stellen, selecteert u het station 
van uw keuze met behulp van de 
knoppen voor het overslaan van 
nummers en drukt u vervolgens op 
‘ENTER’. Houd de knop ‘PRESET’ 
ingedrukt, zoek de gewenste sleuf en 
druk op ‘ENTER’ om te bevestigen. 
Bekijk vooraf ingestelde zenders door 
op de ‘PRESET’-knop te drukken en 

gebruik de knoppen voor het overslaan 
van nummers om door selecties 
te bladeren, druk op ‘ENTER’ om te 
bevestigen.

Instellingen aanpassen
Houd de knop ‘INFO’ ongeveer 2 
seconden ingedrukt. Blader door 
de instellingen met behulp van de 
skip track-knoppen, bevestig de 
instellingen met de knop ‘ENTER’. 
Om de LED-helderheid aan te passen, 
houdt u de ‘LIGHT’-knop ingedrukt.



In dat geval moet u contact opnemen met Veho voor ondersteuning of 
probleemoplossing voor uw Veho MD-2 draadloze DAB+ speaker, neem dan 

contact met ons op via ons chatbox op onze website op:

veho-world.com

Support


