
DDR-31 BT
DAB Bordradio med blåtann



OBS!
-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej
 för skada som uppkommit vid felanvändning av produkten!
- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.
Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto.
Betrakta kvittot som en värdehandling.
Produktgarantier gäller aldrig utan inköpskvitto.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Sid 1

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren.
7. För tillräcklig ventilation:
a) Täck ej över enheten med tidningar, dukar, gardiner och dylikt.
b) Lämna 5-10cm fritt runt enheten för tillräcklig ventliation.
8. Ställ inga föremål fyllda med vätska ovanpå eller alldeles intill
enheten såsom: vaser, läskburkar, vattenglas och dylikt.
9. Låt aldrig enheten komma nära öppen eld t.ex. tända ljus eller dyl.
10. Återvinn alltid batterier på lagligt vis.
(se baksidan på denna bruksanvisning)
11. Använd enheten endast i normalt klimat (ej tropiskt!)
12. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt,
t.ex. vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten,
har apparaten utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt,
eller har tappats.

Blixten med en pilspets i
en triangel är en varning
för uppmärksamma
användaren för före-
komsten av ”farlig
spänning ”inuti enheten

Minska risken för elektriska
stötar genom att aldrig ta bort
locket. Det finns inga utbytbara
delar inuti enheten. Överlåt all
service åt kvalificerad personal

Utropstecknet i en
triangel är en varning för
uppmärksamma
användaren för finns
viktiga anvisningar som
medföljer produkten.

OBS!
Garantin öpphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning

på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel
och oförsiktig-/felhantering av enheten.



Innehållsförteckning

Sid 2

Tekniska Specifikationer
Effektbehov
Mains: AC 100~240volt, 50 Hz-60 DC 12V 1A endast (switch adapter)
Frekvensomfång
FM 87.5 - 108MHz           DAB 174.928 - 239.200MHz
Högtalare: 3”, 8 ohm
Output power: 7 Watt
Hörlurs uttag: 3.5mm
Aux Input: 3.5mm
Line Out: 3.5mm
Antenn system: FM Teleskopisk Antenn, DAB+ Teleskopisk Antenn

Pga. ständiga tekniska uppdateringar kan det hända att dessa
specifikationer ej stämmer överens med din enhet.
Återförsäljare, Grossister, Tillverkare  reserverar sig därför för detta.
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Kontroller

Sid 3

Framsida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11125. Alarm knapp
6. LCD Display
7. Advanced/ INFO
8. Infra-röd sensor

9. Volym ratt
10. På/ Standby knapp
11. Tuning söknings ratt
12. Förvalsknappar

1. Högtalare
2. Ljus knapp
3. Band knapp
4. Auto tuning

Baksida

13. Teleskopisk antenn för DAB+/ FM
14. USB port för mjukvaru uppdatering
15. DC Power In

13

1415161718

16. Hörlurs ingång
17. Line Out
18. Auxiliary input





Nätdrift

Sid 5

Använda din Radio - DAB+

1. Placera din Radion på en plan yta.
2. Anslut nätkabeln till uttaget på baksidan av din
Radio se till att kontakten trycks ordentligt in i uttaget.
3. Anslut den andra änden av nätkabeln till ett vägguttag.

1. Dra ut den teleskopiska
antennen. Antennen är placerad på
baksidan av din Radio. Placera
Antennen så att den är så vertikal
som möjligt, dra ut den antingen
över eller under radion.

2. Sätt i adapterns kontakt i DC
uttaget på baksidan av din Radio.
Anslut adaptern till ett vanligt
eluttag. Displayen visar ”Welcome
to Digital Radio” i några sekunder
och därefter visar displayen ”Time is
not set”. (Om radion har använts
tidigare radion visas efter ett tag den
aktuella tiden på displayen.)

3. Tryck på On / Standby-knappen för att slå på din Radio.

4. Under skanningen, visar den nedre raden i displayen ett
stapeldiagram som visar hur skanningen går.

5. Om radion har använts tidigare, kommer den senast använda
station väljas.
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Välja radio station - DAB+

6. När skanningen är avslutat den första stationen (i numerisk-alfa
ordning 0 ... 9 ... A. ... Z) kommer att väljas.

7. Om det här är första gången som radion inte har använts, är den
första stationen i den förteckning över stationer som konstaterats
vid skanning kommer att spelas.
Displayen kommer att visa stationens namn på displayen.

Använda din Radio - DAB+

9. Om ingen frekvens hittas kan det vara nödvändigt att flytta din
Radio till en position som ger bättre mottagning.

8. Om stationslistan fortfarande är
tom efter Auto Tune kommer
Radion att visa ”No DAB Station”.

1. Den översta raden i displayen visar
namnet på den valda stationen.

2. Håll inne Tuning Upp/Ner för att
bläddra igenom listan över tillgängliga
stationer. Släpp Tuning Upp/Ner när
du hittar den station som du vill ha.

3. Tryck på Select knappen för att
välja station. Displayen visar ”Now
Tuning” medan din Radio hittar den
nya stationen.

4. Justera volymen med upp eller
Ner-knapparna för önskad ljudnivå.

Anmärkning:
Om det inte finns något ljud
efter att du valt en station,
tryck på Info knappen för att
kontrollera rullande text,
fortsätter displayen att visa
”Sevice not available” kan det
vara nödvändigt att flytta din
Radio till en position som ger
bättre mottagning.

INFO

SELECT VOL.

TUNE TUNE



Visningslägen - DAB
Din Radio har en mängd olika visningslägen

1. Tryck på INFO knappen för att gå igenom de olika lägena.

Visar rullande textmeddelanden som
artist / låt namn, telefonnummer etc.

Visar ett diagram som visar
signalstyrkan för den station som tas
emot.

Visar typen av station som lyssnas på
t.ex. Pop, Classic, nyheter etc.

Visar namnet på DAB-multiplex som
den aktuella stationen tillhör.

Visar frekvensen och kanalen på DAB
Multiplex för den aktuella stationen

Visar digitala bithastighet & ljud typ på
aktuella stationen.

Visar den aktuella tiden.

Visar det aktuella datumet.

a) Rullande text

b) Signalstyrka

c) Programtyp

d) Multiplex Namn

e) Kanal & Frekvens

f) Bithastighet
& ljud typ

g) Tid

h) Datum
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Visningslägen - DAB

INFO
a

b

c

d

e

f

g

h
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Hitta nya radio stationer - DAB+
Med tiden nya stationer kan bli tillgängliga.
För att hitta nya stationer gör så här: -

1. Med radion påslagen och att DAB läge, tryck på
Auto Tune knappen. Displayen visar ”Scanning...” och radion
kommer att utföra en genomsökning av Band III DAB-kanaler.
När nya radio stationer finns på stationen disken på höger sida av
displayen kommer att öka och de radiostationer kommer att
läggas till listan som sparas i radion.

Sekundära tjänster - DAB+
1. Vissa radiostationer har en eller flera sekundära tjänster
associerade med dem. Om en station har en sekundär tjänst
associerad med sig visas ”>>” bredvid stationsnamnet
stationslistan. Den sekundära tjänsten kommer då att visas direkt
efter den primära tjänsten när du trycker på Tuning Upp eller Ner-
knapparna till medurs.

2. Tryck på Select knappen för att välja station.

3. När den sekundära tjänsten stängs av, kommer radion
automatiskt växla tillbaka till den huvud radiostationen
(Eller primära tjänsten) om den är tillgänglig.

AUTO TUNE

TUNE TUNE

SELECT
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Manuell sökning - DAB+
Manuell sökning kan du ställa in klockan radion till en särskild
DAB frekvens. Alla nya stationer hittas kommer att läggas till i
kanallistan.
Observera att DAB stationer är belägna i radie 5A-13F.

1. Med radion påslagen och att DAB läge, tryck på  Avancerat
knappen, displayen visar ”Manual tune”.

2. Tryck på Select knappen för att göra manuell inställning.

3. Tryck på Tuning Upp eller Ner-knapparna för att välja önskad
DAB-kanal.

4. Tryck på Select knappen för att ställa in den valda frekvensen.
Om en signal då kanalnummer och den första delen av
DAB multiplexsystem namn kommer att visas. Alla funna stationer
kommer att läggas till den lagrade listan i radion.

5. Tryck på Select för att återgå till den normala DAB
sökningsfunktionen.

ADVANCED

SELECT

TUNE TUNE
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Dynamic Range Control (DRC)
DRC funktionen kan göra låga ljud lättare att höra din radio används
i bullriga/högljudda miljöer.

Det finns tre nivåer av DRC komprimering,
DRC off: DRC är avstängd, DRC sändning kommer att ignoreras.
DRC high: DRC är inställd efter programföretaget.
DRC low: DRC nivån är inställd till hälften av programföretaget.

Med Radion på och i DAB läge,
1. Tryck på ON/Standby knappen på din radio.

2. Tryck på Advanced knappen. Displayen kommer att visa
”manual tune”.

3. Tryck och håll inne Tuning Upp eller Ner tills ”DRC” visas.

4. Tryck på Select för att gå till justeringsläget.

5. Tryck på Tuning Upp eller Ner för att välja önskad DRC inställ-
ning. (Standard är OFF) Dvs. Av.

6. Tryck på Select knappen för att bekräfta inställningarna.

7. Tryck på Info knappen, displayen kommer att gå tillbaka till
normalt tuning (söknings) läge.

Notera att inte alla DAB sändningar kan använda DRC funktionen.
Om programföretaget ej stöder DRC så kommer DRC
inställningarna i radion inte att ha någon effekt alls.
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Dynamic Range Control (DRC)

INFO

Standby

Advanced

Tune
  -

Tune
  +

Select



Använda din Radio - FM Auto Sökning

Sid 13

1. Dra ut teleskopantennen som sitter på baksidan av din Radio.
Placera antennen så att den är så rak som möjligt, dra ut antennen
antingen ovanför eller under radion.

2.  Tryck på On/Standby knappen för att starta Radion.

3.  Tryck på Band knappen för att välja FM band.

4.  Tryck på Auto Tune knappen, displayen visar scanning och din
radion kommer att söka från låg till hög frekvens (eller i den riktning
den senast sökte i). Den kommer automatiskt att stanna när den
finner en station som har tillräcklig frekvensstryka.

5.  Efter några sekunder kommer displayen att uppdateras. Den
kommer att visa frekvensen på den signal den funnit. Om signalen
för stark nog och det finns RDS data så kommer radion att visa
stationens namn.
Notera: RDS är förkortning av Radio Data System, RDS sänder ut
reklam, stationensnamn och dylikt i textform i displayen på radion.
Alla stationer har inte RDS i sina sändningar.

6.  För att hitta ytterligare stationer, tryck på Auto Tune knappen
såsom tidigare.

7.  För att söka igenom FM bandet uppåt eller nedåt (låg frekvens
till hög frekvens eller hög frekvens till låg frekvens), dvs. medsols
eller motsols, tryck på Tuning Upp eller Ner för att söka till en
station och tryck sedan på Auto Tune knappen frekvenssökningen
kommer att fortsätta i uppåt eller nedåt riktning.

8.  Justera Volymen uppåt eller neråt till önskad nivå.

9.  För att stänga av radion, tryck på On/Standby knappen.



Manuell sökning - FM
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1. Tryck på On/Standby knappen för att starta din Radio.

2. Tryck på Band knappen för att välja FM bandet.
Dra försiktigt ut den teleskopiska antennen för FM mottagning.

3. Tryck på Tuning Upp eller Ner knappen för att ställa in en
station. Med varje tryck på knappen kommer frekvensen ändras
upp eller ner med 50kHz/tryck.

4. När slutet på FM bandet är nått kommer sökningen börja om från
början igen.

5. Ställ in Volymen till önskad nivå med volym knapparna.

6. För att stänga av din Radio, tryck på On/Standby knappen.



Visningslägen - FM
I FM läge kan nedre raden av displayen ställas in till något av
följande visningslägen: -

1. Tryck på INFO knappen för att gå igenom de olika lägena.

Visar den aktuella tiden.

Visar det aktuella datumet.

Visar rullande textmeddelanden (RDS)
t.ex. artist/låtnamn, reklam, telefonnummer
eller radiostationensnamn.

Visar typen av station som lyssnas på
t.ex. Pop, Classic, nyheter etc.

Visar frekvensen på den aktuella
FM stationen.

Displayen visar Stereo eller Mono.

a) Tid

b) Datum

c) Radio text

d) Programtyp

e) Program namn/
frekvens

f) Ljudläge
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Visningslägen - FM

INFO

a

b

c

d

e

f
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Förval av stationer - DAB och FM

Det finns 5 förval (preset) på panelen för båda banden.
Men det finns 10 förval på fjärrkontrollen för båda banden.

1. Tryck på On / Standby knappen för att starta din radio.

2. Välj önskad station efter tidigare beskrivningar.

3. Tryck på den önskade Preset knappen tills displayen visar t.ex.
”Preset 1 Stored”. Stationen kommer att sparas under den valda
förvalsknappen. Repetera denna procedur för de övriga förvalen
(preset)

4. Stationer som är sparade i förvals minnet kan skrivas över genom
att göra samma procedur igen.

Återkalla ett förval - DAB och FM

1. Tryck på On/ Standby knappen för att starta din radio.

2. Välj önskat band genom att trycka på Band knappen.

3. Tryck på önskad Preset knapp och din radio kommer att gå till
den station som är sparad under just denna Preset.
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Söknings känslighetsinställningar
Radion kan normalt söka efter FM-
sändningar som är starka nog
att ge bra mottagning. Däremot kan
Sök funktionen även kunna hitta svagare
signaler, möjliga genom mer avlägsna
radiosändare. Din radio inkluderar
en lokal / avlägsen möjlighet för
Scan funktion i FM-bandet.

1. Starta din Radio och välj FM band
genom att trycka på Band knappen.

2. Tryck på Advanced knappen.
Displayen kommer att visa
”FM Scan zone”.

3. Tryck på Select för att gå till
FM Scan Zone inställningar.

4. Tryck på Tuning upp eller ned
för att skifta mellan lokal eller distans
inställningar. Distans inställningarna
kommer göra så att radion även hittar
svaga signaler under sökning.

5. Tryck på Select för att bekräfta
ditt val. Lokal eller Distans
inställning är sparad i radion och
stannar tills du gör en ändring
eller utför en fabriksåterställning.

NOTERA:
Lokal inställning för så att radion
ignorerar svaga signaler.
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DAB/FM/AUX

ADVANCED



Stereo & Mono inställningar - FM
DAB/FM/AUX

ADVANCED
Din radio kan spela stereo-
sändningar i stereo (med hörlurar) så länge
som den mottagna signalen har tillräcklig
styrka. Om stereo signalen blir svagare kom-
mer ljudet att bli sämre. Det kan göra så att
radion tvingas att spela stationen i Mono
istället för att minska oljud.

1. Sätt på din radio och ställ in den önskade
FM radio stationen genom att trycka på Band.

2. Tryck på Advanced knappen. Displayen
kommer att visa ”FM scan zone”.

3. Tryck på Tuning upp eller ned för att gå till
”Mono override” tryck sedan på Select för att
gå till Mono override menyn. Displayen kommer
att visa ”Override off” om radio är i auto stereo
läge.

4. Tryck på Tuning upp eller ned och tryck
sedan på Select för att gå till Mono override.
Medan inställningarna sparas, kommer radion
att spela den aktuella stationen i mono oavsett
om du lyssnar genom hörlurar eller högtalare.
Mono override är en tillfällig inställning och
används bara för att den aktuella stationen. Du
stänger av funktionen genom att byta station.

5. Om du vill stänga av Mono override medan du lyssnar på den
aktuellt inställda stationen, tryck på Advanced knappen och följ
samma procedurer som ovan för att gå till Mono override meny för
att tilldela Mono override On (på). Tryck på Tuning upp eller ned för
att tilldela Mono override Off (av). Tryck på Select för att stänga av
Mono override. Radion kommer att spela den aktuella stationen i
Stereo genom hörlurar om signalen är nog stark.

Sid 19

NOTERA: Du kan också direkt trycka på Select för att slå på
Mono eller Stereo-läge på fjärrkontrollen eller på panelen.



Klock visning
1. När din radio är i Standby läge, kommer displayen att visa
aktuell tid, datum, månad och år.

2. I Standbyläge kan klockan mottaga uppdateringar från senast
använda radio station innan Standby läget ställdes in. När radion är
i Standby läge kan klockan automatiskt hitta sommar/vintertids
ändringar.
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Ställa in tid & Datum manuellt
DDR-31 Plus
- kommer automatiskt ställa in klockan när en DAB station
ställs in eller om en FM station som sänder tiden via RDS.

Om klockan inte kan ställas in automatiskt kan du behöva ställa in
datum och tid manuellt före alarm funktionen kan användas. Tiden och
datumet kan ställas in när enheten är i Standby läge eller under
användning.

Om du behöver ställa in tid & datum manuellt, vänligen följ
dessa steg:

1. Tryck på On/Standby för att starta radion.

2. Välj önskat vågband genom att trycka på Band knappen.

3. Tryck på Advanced knappen. Displayen kommer att visa ”FM
scan zone”.

4. Tryck på Tuning upp eller ner
för att skifta ”System”.

5. Tryck på Select för att gå till Time menu (Tids menyn).

6. Tryck på Select för att gå till ”Set 12/24 hour” menyn.
(inställningar för 12/24 timmar)

7. Tryck på Tuning upp eller ned för att skifta inställningarna för 12/
24 timmar.

8. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. 12/24 timmars
inställningar är sparade i din Radio.

9. Tryck på Tuning upp eller ned för att skifta ”set time/date” (tid/
datum inställningar).

10. Tryck på Select för att gå till ”Set Time/Date” menyn.

Sid 21



Ställa in tid & Datum manuellt

DAB/FM/AUX.

STANDBY

ADVANCED
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Ställa in tid & Datum manuellt

FORTS....

11. Siffrorna för timme kommer att blinka. Tryck på Tuning upp
eller ned för att ändra timmen till önskad tid.

12. Tryck på Select för att bekräfta inställningen för timmen.

13. Siffrorna för minut kommer att blinka. Tryck på Tuning upp eller
ned för att ändra minuterna till önskad tid.

14. Tryck på Select för att bekräfta inställningen för minuterna.

15. Texten för dag kommer att blinka. Tryck på Tuning upp eller
ned tills önskad dag är nådd.

16. Tryck på Select för att bekräfta inställningen för dag.

17. Texten för månad kommer att blinka. Tryck på Tuning upp eller
ned tills önskad månad är nådd.

18. Tryck på Select för att bekräfta inställningen för månad.

19. Texten för året kommer att blinka. Tryck på Tuning upp eller
ned tills önskat år är nådd.

Sid 23



Ställa in tid & Datum manuellt
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Ställa in tid & Datum manuellt
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20. Tryck på Select för att bekräfta året och för att avsluta tid och
datum inställningar. Tid och datum inställningarna kommer att
sparas i radion.

21. Tryck på Tuning upp eller ned för att sätta på Automatisk
uppdatering, (”Auto update”).

22. Tryck på Select för att gå till Automatiska uppdaterings menyn.

23. Tryck på Tuning upp eller ned för att gå till Automatisk
uppdaterings läget (Auto update mode). Det finns fyra Automatiska
uppdaterings lägen såsom Uppdatera från något (Update from Any),
Uppdatera från DAB (Update from DAB), Uppdatera från FM
(Update from FM) och Ingen uppdatering (No update).

24. Tryck på Select för att bekräfta ditt val.
Den automatiska uppdaterings inställningen kommer nu att sparas
i din radio.

25. Tryck på Tuning upp eller ned för att gå till ”Ställ in datum-
format” (”Set date format”)

26. Tryck på Select för att gå till ”Ställ in datumformat” - menyn.

27. Tryck på Tuning upp eller ned för att gå till ”Ställ in datum-
format” läge. Det finns två format såsom DD-MM-ÅÅÅÅ eller
MM-DD-ÅÅÅÅ (DD-MM-YYYY/MM-DD-YYYY).

28. Tryck på Select för att bekräfta ditt val.

29. Displayen kommer att återgå till föregående display visning
(Innan inställningarna).



Ställa in tid & Datum manuellt
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Ställa in alarmtider
Din Klockradio har två alarm som kan ställas in att väcka dig
antingen med radio eller buzzer alarm. Varje alarm kan ställas in
att ljuda en gång, dagligen, veckodagar eller på helger.

Notera:
Om inga knappar trycks in på 10 sekunder kommer din klockradio
att gå ur alarm inställningarna.

1. Alarmet kan ställas in antingen när radion är på eller i standby.

2. Tryck på Alarm knappen för att gå till ”Alarm 1 Setup” eller
”Alarm 2 Setup” menyn (Alarm 1 Inställningar/Alarm 2
Inställningar).

3. Tryck på Select för att gå till ”Alarm 1 Wizard” eller ”Alarm 2
Wizard” menyn (Alarm 1 Guide/Alarm 2 Guide).

4. Timmens siffror på displayen kommer att blinka. Tryck på
Tuning upp eller ned för att ändra timmens siffror till önskad tid.

5. Tryck på Select för att bekräfta tids inställningarna.

6. Minut siffrorna på displayen kommer att blinka. Tryck på Tuning
upp eller ned för att ändra minuternas siffror till önskad tid.

7. Tryck på Select för att bekräfta iställningarna för minuter.
Alarmtiden kommer nu att sparas i din radio.

8. Varaktigheten (duration) på displayen kommer att blinka. Tryck
på Tuning upp eller ned tills önskad varaktighet är nådd.
Det finns fem stycken varaktighetsval såsom 15, 30, 45, 60 och
90minuter.
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Ställa in alarmtider

Sid 28

ALARM



Ställa in alarmtider
9. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. Inställningar för Alarm
varaktigheten kommer nu att sparas i radion.

10. Texten för källa (”source”) på displayen kommer att blinka. Tryck
på Tuning upp eller ned tills önskad källa är nådd. Det finns tre
stycken källor såsom FM, Buzzer och DAB.

11. Om alarm källan buzzer är vald, tryck på Select för att bekräfta
ditt val. Inställning för Alarm källan kommer nu att sparas i din radio.

12. Dagens text kommer att blinka på displayen. Tryck på Tuning
upp eller ned tills önskad alarm dag är inställd. Det finns fyra alarm
dag (”alarm day”) alternativ såsom En gång, Veckodagar, Helger och
dagligen.
• En gång (”Once”): Ljuder en gång
• Helger (”Weekends”): Ljuder endast på helger (Lör-Sön)
• Veckodagar (”Weekdays”): Ljuder endast Mån-Fre
• Dagligen (”Daily”): Ljuder dagligen

13. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. Inställningarna för Alarm
dag kommer nu att sparas i din radio.

14. Om Alarm källan DAB eller FM är vald, tryck på Select för att
bekräfta ditt val. Inställningar för Alarm källan kommer nu att sparas i
din radio. (”Alarm Source”)

15. Stations texten kommer att blinka på displayen. Tryck på
Tuning upp eller ned tills önskad station är nådd. Det finns två
”station” val såsom den senaste du lyssnade på eller en förvald
station.

16. Tryck på Select för att bekräfta ditt val.
Inställningarna för Alarm station kommer nu att sparas i din radio.

Notera:
Om det inte finns några förvalda stationer så kommer displayen att
visa stationen som du senast lyssnade på.
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Ställa in alarmtider
17. Texten för Alarm dag i displayen kommer att blinka. Tryck på Tun-
ing upp eller ned tills önskad Alarm dag är nådd. Det finns fyra ”Alarm
dag” (Alarm day) val såsom En gång, Helger, Veckodagar och dagligen.

18. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. Inställningarna för Alarm
dag kommer nu att sparas i din radio.

19. Den nedre textraden i displayen kommer att visa ett stapeldiagram
som är ljud indikator för volymnivån på alarmet. Tryck på Tuning upp
eller ner tills önskad volymnivå är nådd.

Notera: Standard minimum volymnivån på alarmet är Ett (”ONE”).

20. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. Inställningar för alarm volym
kommer nu att sparas i din radio.

21. Alarm inställnings texten i displayen kommer att blinka. Tryck på
Tuning upp eller ned för att gå till den alarm inställning som önskas.
Det finns två Alarm inställningar (”Alarm Setup”) såsom På och Av (On/
Off).

22. Tryck på Select för att bekräfta Alarm inställningarna. Alarm
inställningarna kommer nu att sparas i din radio.

23. Displayen kommer att visa ”Alarm saved” (Alarm sparat) och det
kommer att visas en Alarm indikator      för att visa att alarmet är på.

24. Tryck på Tuning upp eller ned för att välja att stänga av alarmet.
Displayen kommer att visa ”Alarm saved” (Alarm sparat) men displayen
kommer inte att visa någon Alarm symbol.

Notera: Om de övre alarm inställnings procedurerna ej är färdiga,
kommer displayen att visa ”Alarm Not saved”. Du kan då behöva göra
om alla procedurer igen.

25. Alarmet har nu blivit inställt och enheten kommer att återgå till sin
föregående visning. Alarm symbolens indikator (Alarm 1 eller 2) kom-
mer att visas i displayen.
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Ställa in alarmtider

Notera:
Du kan även trycka och hålla inne Alarm knappen för att ändra
”Alarm 1 Setup” eller ”Alarm 2 Setup” menyn, när din radio är i
Standby. Tryck sedan på Select för att gå till Alarm 1 Guiden eller
Alarm 2 Guiden menyn som tidigare beskrevs.
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Stoppa alarm
När alarmet är aktivt, tryck på On/Standby knappen för att stoppa
alarmet (radio och buzzer).

Notera: När alarmet är aktivt, Tryck på vilken knapp som helst
(Förutom On/Standby) för att gå till ”5 minuters Snooze läge”.

Stänga av alarm
Följ tidigare alarm inställnings procedurer för att tilldela alarm på
eller av (ON/OFF), välj Av genom att trycka på Tuning upp eller ned
och tryck sedan på Select för att stänga av alarm inställningen.
Alarm symbolen kommer att försvinna från displayen.

Notera: Du kan även följa de tidigare
procedurerna för att stänga av alarm.

1. Alarmet kan ställas in antingen
när radion är på eller i standby.

2. Om radion är på, tryck på Alarm
knappen för att gå till Menyn för
Alarm inställningar 1 eller 2.

3. Tryck på Tuning upp eller
ned för att välja Av (off).

4. Tryck på Select för att bekräfta
att alarm inställningarna är Av.
Alarm inställningarna är sparade
i radion. Displayen kommer att visa
”Alarm saved” men ingen symbol
kommer att visas.

Notera: Du kan trycka på Alarm knappen
för att skifta mellan På och Av på
”Alarm 1 Setup” eller ”Alarm 2 Setup”, när din radio är i Standby
läge. Tryck sedan på Select för att skifta mellan 1 eller 2 i Alarm
inställningarna (setup) när din radio är i Standby läge.

ALARM
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Sleep Timer
Din radio kan ställas in till att stängas av
efter en förinställd tid. Den såkallade
Sleep timern kan justeras mellan 15 och
90 minuter i 15 minuters stegring (förutom 75min).
Se till att du har din radio På.

1. Tryck och håll inne Sleep knappen tills
önskad tid syns på displayen. Släpp knappen.

2. Displayen kommer att visa ett ”      ”
som indikerar att sleep timer är På.

3. Tryck på Sleep knappen för att se
kvarvarande sleep timer tid.

4. För att stänga av Sleep timern,
tryck på On/Standby knappen.

Notera: Sleep knappen finns endast på fjärr-
kontrollen. Enheten har inte en sådan knapp.

EQ Funktionen
Radions ljudsystem kan justeras för att passa just din personliga
smak. DDR-31 plus har 6 stycken Equalizer förvalslägen. T.ex. kan
du ställa diskant och bas enligt de nivåer du själv föredrar.

1. Tryck upprepade gånger på EQ knappen för att gå igenom olika
lägen tills önskat EQ läge dyker upp på displayen. Släpp knappen.

• Flat - Ingen ton modifikation används.
• Jazz
• Rock
• Classic
• Pop
• News (Nyheter)
• Treble (Diskant) - Kan justeras
• Bass (Bas) - Kan justeras
Notera: EQ knappen finns endast på fjärrkontrollen, enheten har
inte en sådan knapp.
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Diskant kontroll

1. Tryck på EQ knappen för att
gå igenom alla lägen tills
”Treble” visas i displayen. Den
nuvarande diskant inställningen
kommer att visas i displayen.

2. För att justera diskanten
tryck på Tuning upp eller ned
tills önskad nivå visas.

Bas kontroll
1. Tryck på EQ knappen för att gå igenom alla lägen tills ”Bass”
visas i displayen. Den nuvarande diskant inställningen kommer att
visas i displayen.

2. För att justera basen tryck på Tuning upp eller ned tills önskad
nivå visas.

3. Tryck på Select för att återgå till spelningsläge visning.

Notera:
För att snabbt stänga av effekten av diskanten eller basen tryck på
EQ knappen tills ”Flat” visas i displayen. Inställningar kommer att
kommas ihåg till nästa gång du vill justera diskanten eller basen.
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Mute (Tyst) funktion

Tryck på Mute knappen på
fjärrkontrollen till din radio, det
kommer att tysta högtalarna.

1. Tryck på Mute knappen för att
tysta ljudet. Displayen kommer att
visa ”Volume Muted”.

2. Tryck på Mute knappen igen
eller på Volym upp eller ned för att
sätta på ljudet igen.

Bakgrundsbelysning Display
1. För att anpassa intensiteten i displayen för att passa
den omgivningens belysning, tryck på Light knappen på
fjärrkontrollen eller på din Radio för att välja att justera
inställningarpå ljusstyrkan från nivå noll till nivå sju.



Fabriksåterställning
Om din klockradio inte fungerar korrekt eller några siffror på
displayen saknas eller är ofullständiga, utföra följande procedurer.

1. Tryck på On/Standby för att slå på din Radio.

2. Tryck på Advanced. När DDR-31 Plus inställd på en DAB-radio
station, kommer displayen att visa ”Manual Tune”

3. Tryck på Tuning upp eller ned tills displayen visar ”System”.

4. Tryck på Select knappen för att öppna justeringsläge.

5. Tryck på Tuning upp eller ned tills displayen visar
”Factory reset”.

6. Tryck på Select för att öppna menyn ”Factory reset”.

7. Tryck på Tuning upp eller ned för att skifta mellan <No> eller
<Yes> (NEJ/JA).

8. Tryck på Tuning upp eller ned för att välja YES (ja), tryck sedan
på Select för att göra en återställning, displayen kommer att visa
”Restarting...”.

9. En riktig återställning kommer att utföras, stations listan och
förval kommer att raderas. Displayen kommer att visa ”Welcome
to Digital Radio” i några sekunder och sedan kommer tiden att
blinka till och displayen kommer att visa ”Time is not set”. När
fabriksåterställningen är klar, kan du utföra nya inställningar.
I händelse av bristande funktionsförmåga pga elektrostatisk
urladdning, återställ enheten (Att dra ur elsladden ur väggen och
koppla sedan i den igen kan behövas). För att återgå till normalt.
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Fabriksåterställning

STANDBY

ADVANCED
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Version av programvara
Programvaran visningen kan ej ändras och finns bara som en
referens. Se till att Radion är på och i DAB eller FM läge.

1. Tryck på On/Standby för att sätta på din Radio.

2. Tryck på Advanced knappen. När radion spelar en DAB radio
station, kommer displayen att visa ”Manual tune”.

Notera:
Tryck på Advanced knappen. När Radion spelar en FM radio
station, displayen kommer att visa ”FM scan zone”.

3. Håll inne Tuning upp eller ned tills displayen visar ”system”.

4. Tryck på Select för att gå till justerings läget.

5. Tryck på Tuning upp eller ned knapparna tills displayen visar
”SW version”.

6. Tryck på Select för att visa den senaste versionen av program-
varan i din radio.

6. Tryck på Info knappen för att återgå till normalt radio läge.
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Version av mjukvara
STANDBY

ADVANCED
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USB ingång för programuppdateringar
rogramuppdateringar för din Radio kan vara tillgängliga i framtiden.
Som programuppdateringar blir tillgänglig programvara och
information om hur du uppdaterar din radio hittar du på
www.sangean.com.tw/index_tw.asp, www.sangean.nl/English,
or www.sangean.com.au.
För mer information, vänligen kontakta order@moon.se.
OBS! Ange ditt namn, kontaktuppgifter och ditt ärende (i detalj).

Hörlurs uttag
Ett 3.5mm stereo Hörlurs uttag som finns på baksidan av din
radio är till för användning av Hörlurar eller Hörsnäcka.
När du pluggar in hörlurar i uttaget så tystnar automatiskt den
interna högtalaren.
VIKTIGT: Hög volym i hörlurar/hörsnäcka kan ge mycket
allvarliga skador på din hörsel! Lyssna på måttlig ljudnivå.
(Skydda barn från hög volym i hörlurar)

Auxiliary ingång
Ett 3.5mm stereo Auxiliary ingång som finns på baksidan av din
radio gör det möjligt för dig att koppla in en extern ljudenhet till din
radio, såsom en MP3- eller CDspelare.
1. Koppla in en stereo eller mono ljudkälla (T.ex. MP3spelare)
2. Tryck på Mode knappen tills ”AUX IN” är vald och visas på
displayen.
3. Justera Volym upp eller ned på din externa ljudenhet för att se
till att det är tillräckligt med ljud till radion. Därefter justera ljudet på
radion för en bekväm ljudnivå.

Line Out uttaget
1. En 3,5 mm stereo Line Out utgång finns på baksidan av ditt
ljudsystem att tillåta ljudsignalen som skall ges till en extern
förstärkare eller annan ljudenhet.
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DDR31-BT inkluderer en funksjon for Bluetooth. Dette gjør at vi kan nyte musikk  
fra vår Bluetooth enhet, som for eksempel mobiltelefon eller lignende.  
 
Parring av enheter 
1.  Trykk på knappen merket med (BAND) for å komme i modus for Bluetooth.  
     Indikatorlyset vil nå blinke blått. 
2.  Slå på funksjonen for Bluetooth på enheten din (for eksempel mobiltelefon) 
3.  Sett din Bluetooth enhet i modus for søk og gå inn på listen over enheter som blir funnet. 
4.  Velg DDR-31 i listen over enheter som er funnet. 
5.  Trykk på knappen merket med (OK) eller (YES) for å pare DDR-31BT med din Bluetooth enhet. 
6.  Dersom du får spørsmål om kode, bruk sifrene 0000 (gjelder noen enheter). 
7.  Når du har en vellykket parring, vil indikatorlyset for Bluetooth lyse hele tiden.  
 
Funksjon for avspilling 
1.  Trykk på knappen merket ”Play/Pause” for å spille av eller for å ta pause i avspillingen. 
2.  Bruk volum på fjernkontrollen eller Bluetooth enheten for å justere volum opp eller ned til ønsket nivå. 
3.  Dersom du ønsker å koble fra den parede enheten: 
 
     Trykk på knappen merket med ”Pair/Autotune” Enheten viser deretter status for 
     parring av Bluetooth enheter. Koble så i fra din Bluetooth enhet. 
 
Koble ifra og pare med en annen enhet 

a) Slå av funksjonen for Bluetooth på din enhet for avspilling for å koble ifra.  
DDR-31BT viser status for Bluetooth parring automatisk. 

b) I status for Bluetooth parring, følg punktene 2-5 i seksjonen ‘Parring av enheter’  
for å koble til en annen enhet. 
 

Motta telefonsamtale under avspilling av musikk 
1.  Dersom du mottar en telefonsamtale ved avspilling av musikk via en mobil telefon,  
     stopper musikken automatisk. 
2.  Når samtalen avsluttes, vil gjeldene sang/spor fortsette dersom denne  
     innstillingen er satt på din mobiltelefon. 
 
Viktig: 
 
1.  Noen enheter, som for eksempel iPhone kobler til umiddelbart etter parring, mens andre  
     enheter trenger litt lengre tid for dette. 
2.  Enheten kan bare være koblet til og spille av innhold fra én enhet via Bluetooth av gangen. 
3.  For å koble til en annet paret enhet, må du enten slå av Bluetooth på enheten for avspilling eller  
     koble fra den gjeldende parede Bluetooth enheten, og manuelt koble til en annen enhet. 
4.  Dersom DDR-31BT enheten har vært i andre modus og blir satt i modus for Bluetooth igjen,  
     vil denne automatisk koble til den sist parede Bluetooth enheten. (Funksjon for Bluetooth  
     på den andre enheten må i så fall være satt på.) 
5.  Noen smarttelefoner som ikke kobler til automatisk, krever at brukeren manuelt må velge  
     DDR-31BT i listen over Bluetooth enheter som er funnet. 
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