
Svensk Bruksanvisning
Läs igenom denna bruksanvisning innan
användning av produkten och spara
bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Låt inte denna enhet att utsättas för vatten, ånga, sand eller andra miljörisker.
Lämna inte din radio där hög värme kan orsaka skada som i en parkerad bil där
värmen från solen kan enkelt bygga upp till extrema nivåer.

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Följ alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte enheten i vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.

8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid
kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.

9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
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Kontroller

1. Hörlursutgång

2. Låsknappen
(Obs: Om detta är aktiverat
fungerar inte Radion)

3. Teleskopantenn

4. Strömbrytaren

5. Volymkontroll

6. LCD-display

7. Högtalare

8. Tuning / Menu knapp

9. DC uttag

Ladda Radion

DPR 34 har en inbyggd 1800mAh
Lithium uppladdningsbart batteri
för att driva radion.
Innan du använder radion
för första gången
Vänligen ladda upp batteriet helt.

DPR 34 levereras med en 5V/500 mA
AC adapter.

1. Sätt adaptern kontakten i DC-uttaget
på högra sidan av din radio.  Anslut
adaptern i ett vanligt eluttag och radion
börjar ladda det inbyggda batteriet.

Laddningstiden är ca. 4 timmar med radio
av och 10 timmar med radion på.
Batteripower ikonen på LCD-displayen
blinkar under laddning och slutar blinka när
Radion är fulladdad.

Batteritiden är ungefärlig.
15 timmar om du lyssnar via högtalare och
ca 18 timmar med hörlurar.

Reducerad effekt, förvrängning av ljud eller
batteri indikator i �låg� är alla tecken på att
batteriet behöver laddas. Ladda då
batteriet.
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Hörlurar
3,5 mm stereohörlursuttag finner du på
toppen av din radio är till för användning
av stereohörlurar eller en hörsnäcka.

Vid anslutning av hörlurar stängs den
inbyggda högtalaren automatiskt av.

Viktigt:
Överdrivna volymnivåer från högtalare,
hörlurar och hörsnäckor kan orsaka
allvarliga skador på din hörseln.

Ställa klockan
DPR 34+ klocka uppdateras automatiskt
varje gång du slår på radion och ställa in
en DAB + radiostation eller en FM-
station som sänder den tid via RDS.

Tidsvisning blinkar 0:00 i några sekunder
och sedan visa klockan när den tar emot
DAB + eller FM - RDS klockan signal.

1. Säkerställa att batteriet är fulladdat.

2. Fullt förläng antennen.

3. Tryck på strömbrytaren på vänster sida
av din radio.

4. Displayen visar �Välkommen till Digital
Radio �och börja skanna hela DAB +
kanal utbud och stanna vid den första
hittade station. Om radion är använts
tidigare, den senast använda stationen
kommer väljas. Tryck in TUNING / menyn
knappen för att spela stationen.

Inledande användning  � DAB + (digitalradio)
Detta steg är bara nödvändiga för inledande inställning

5. Vrid knappen antingen uppåt eller nedåt
till visa stationslistan och hitta önskad
station. Tryck på knappen för att välja
station. Radion kommer att ställa till
stationen och visa stationens namn.

6. Justera volymkontrollen för bekväm
lyssning.

a) Programtyp (PTY)

b) Multiplex Namn

c) Tid

d) Datum

Service Information - DAB +
Service Information Display - Teknisk information om aktuell status på stationen sänds.

e) Kanal och frekvens

f) Bithastighet och Codec

g) Signalstyrka

Medan du lyssnar på DAB +, håll in  knappen för att bläddra igenom information om:
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Menyfunktioner
Tryck in och håll knappen i 2 sekunder att gå till menyn listan. Displayen kommer först Visa
DAB och <Find Services>. Vrid knappen uppåt eller nedåt och välj från följande alternativ:
�Find Services�, �Back�, �FM-Mode�,  �Settings and Favorites�.

A) Find Services  �
Tryck in TUNING / meny knappen och vänd upp eller ner för att välja:
a) Scan � håll in knappen för att
söka igenom hela DAB + nätet i ditt
område. Radion kommer att ställa
in första stationen som hittades
efter skanningen är klar.

b) Back � håll in knappen för att gå tillbaka ett steg.

c) Manual Tune (Manuell tuning) � tryck & vrid
knappen för att rulla hela stationslistan.
Tryck på knappen för att välja önskad station.

a) Auto Select � Tryck in och vrid
knappen för att välja YES (ja) eller NO
(nej). Standardinställningen är NO. Tryck
på YES och radion kommer att göra ett
Autoval och ställa in stationen som visas
på visas inom några sekunder.

b) Tillbaka � Tryck på knappen för att gå
tillbaka till menyn.

c) SW version � Tryck på knappen för att
visa programvara version installerad i
radion. Tryck på knappen igen för att gå
tillbaka till Inställningsmenyn.

d) Factory reset � Tryck in och vrid
knappen för att välja YES eller NO. Välj
YES för att radera alla sparade
inställningar, listor station och favoriter.
Alla inställningar återställs till
fabriksinställningarna.

e) Ange kontrast � Vrid och tryck på
knappen för att välja önskad LCD display
kontrast. Skärmkontrast kommer att
förändra detta.

B) Back (Tillbaka) � Tryck på knappen för att gå tillbaka till nuvarande lyssnar status.

C) FM-Mode (FM-Läge) � Tryck på knappen för att välja FM-bandet.

D) Settings (inställningar) �
Tryck på knappen för att välja från följande inställningsmöjligheter:

f) Set backlight � Tryck på jog ratten för att
välja Bakgrundsbelysning Auto. Välj YES
och displayens bakgrundsbelysning i
automatiskt stänga av 12 sekunder efter
senaste operationen. Välj NO och
displayens bakgrundsbelysning kommer
förbli på.

g)  DRC � Dynamic Range Control (DRC)
funktionen kan göra tystare ljud lättare att
höra, särskilt när radion används i en bullrig
miljö. Denna funktion fungerar endast inom
DAB + band.

Tryck DRC och vrid knappen för att gå
igenom, DRC off, DRC Low och DRC High.
Tryck på för att välja bästa alternativet:

DRC off � DRC är avstängd, utsändare
DRC kommer att ignoreras.

DRC low � DRC är inställd på 1 / 2 som
skickade av utsändare.

DRC high � DRC är inställd som skickas
med utsändare.



h) Information Service � Tryck på
knappen varje gång att gå igenom
DLS (Radio Text) information.

Alternativen är: tillbaka,
signalstyrka, TV bithastighet,
frekvens, datum, tid, helhet och
programtyp.

i) Sleep � Använd Sleep menyn för
att ställa in automatisk avstängning
timer. Tryck på tillbaka igenom:

Sleep off (Automatisk avstängning
funktionshindrade), 90 min, 60 min, 45 min
osv .... Automatisk avstängning timer.
Radio stängs nu av efter vald sleep time
förflutit.

E) Favoriter � Favoriter-menyn används
för att lagra och återkalla favoritstationer.
Du kan lagra upp till 10 stationer i DAB +
band.

Lagra en station
Ställ in en station enligt tidigare instruktioner, tryck knappen för att fördela Favorites-menu.
Tryck på knappen igen för att hitta �Preset Store�.
Vrid knappen att fördela förinställda nummer du vill använda (1-10).
Tryck på knappen och displayen visar �preset x stored�.
Upprepa detta steg för att lagra ytterligare förval.
Stationer som har lagrats i den förinställda favoriter lista kan skrivas över genom att följa
ovannämnda procedurer.

Återkalla en station
Tryck på knappen för att hitta �Preset Recall�. Vrid knappen för att hitta den förinställda
station du vill gå tillbaka till. Tryck på knappen för att välja.

Använda din radio - FM
1. Slå på radion genom att trycka på
strömknappen.
Tryck i knappen  2 sekunder för att
gå till Meny. Vrid knappen och bläddra till
FM-Mode och tryck för att välja FM-
bandet.

Sök frekvens - FM
1. Vrid knappen antingen ner eller nedåt tills
Displayen visar �scanning�.

2. Radion kommer att söka i en uppåt-eller
nedåt riktning tills den hittar en station med
tillräcklig signalstyrka.

Manuell sökning - FM
Vänd och släpp knappen antingen uppåt
eller nedåt att ändra frekvensen på 50
kHz steg tills du hittar önskad station.

Serviceinformation
När du lyssnar på en FM-radiostation
RDS-radio, tryck på knappen för att
bläddra igenom de radiotext information;
PTY, Audio Typ, tid, datum och frekvens.
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Knapplåset
Den knapplåset används för att förhindra oavsiktlig användning av radion,
för att spara batteri.

1. Key lock knappen sitter på den övre panelen på radion bredvid hörlursuttaget.
När knapplåsets knapp är ställd i låst läge, power och volymkontrollknappar kommer
avaktiveras. Displayen visas �Key locked� några sekunder.

2. För att stänga av knapplåset växla knapplåsets knapp till OFF-läget. Knapplåsets
funktion avaktiveras.

Specifikationer
Spänningsmatning:
Huvudström
(via medföljande AC-adapter)
AC 100-240 50/60 Hz
DC5V 500 mA

Frekvensomfång
FM 87,50 till 108 MHz
DAB + Band III 5A - 13 F.

Batterier    3.7V/1850 mAH
Batteri tid:
Ca 15 timmar om du lyssnar via högtalare
4 timmar per dag vid normal volym.
Ca 18 timmar att lyssna med hörlurar
4 timmar per dag vid normal volym.
Circuit Features
Hörlurar: 32 ohm, in-ear-stil
Outeffekt: 5mW (hörlurar). 150 mW (högtalare)
Högtalare: 32 ohm, 36 mm diameter.

Tack för att du har köpt en Sangean produkt.
Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje under många år av din Sangean produkt.

Sangean bygger produkter med lång livslängd.
Detta är bra för vårt samhälle och vår miljö.
Dessutom är det ju ekonomiskt för dig som konsument .

Den första Sangean radion såg dagens ljus redan 1974 i Taipei Taiwan.
Då tillverkades radio mottagarna av ca 20 medarbetare och det var mycket hantverk.
Idag har man en hypermodern fabrik i Kina med över 500 medarbetare och tillverkningen
är Till stor del helautomatiserad.

Alla Sangean s modeller utvecklas och testas på deras egna R&D avdelning.
Genom att ta ansvar för varje steg i en produkts process säkerställer Sangean att den
höga kvaliteten fortlever år från år.

WEB sidan                 http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp

Här finner du Sangean s hela program

Mycket nöje nu med din nya Sangean produkt.

Hälsningar:

Sangean Norden.
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Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier

Var rädd om vår Natur

För mer information: www.avfallsverige.se


