
 

 

RAADIO RDDB4300 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD 

 

1. Sisse-/väljalülitusnupp Vajutage ja hoidke vajutatuna, seadme sisse või välja lülitamiseks. 

2. Helitugevuse 

reguleerimisnupp 

Nupu keeramisega saab helitugevust vaiksemaks või valjemaks reguleerida. 

3. Häälestusnupp +  

4. Häälestusnupp -  

DAB/FM: Vajutage ja hoidke nuppe vajutatuna, et otsida jaamu 

automaatselt. 

Menüürežiimis: Nuppude vajutamisega saate seadistusi muuta. 

5. DAB/FM nupp Nupu vajutusega saab lülituda DAB ja FM laineala vahel. 

6. PRESET nupp DAB/FM: Raadiojaamade eelsalvestamiseks. 

Menüürežiimis: Menüürežiimist väljumiseks. 

7. MENU nupp 

ENTER nupp 

Menüüsse sisenemiseks ja tarkvaraversiooni nägemiseks. 

Nupu vajutuse ja hoidmisega saab süsteemi alglülitada. 

8. Nupp INFO Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et vahetada ekraanil kuvatavat infot. 

9. Bluetooth button Nupu vajutusel saab siseneda BT režiimile. 

10. PLAY/PAUSE nupp 

Bluetooth button 

Bluetooth režiimis: Vajutage nuppu loo esitamiseks ja pausile panekuks. 

Nupu vajutusel saab raadioga teisi seadmeid BT kaudu ühendada. Vajutage ja 

hoidke vajutatuna, et BT lahti ühendada. 

11. Next (järgmine) Bluetooth režiimis: vajutage nupule järgmise loo valimiseks. 

12. Previous (eelmine) Bluetooth režiimis: nupu vajutusega saab liikuda eelnevale loole. 

13. Ekraan  

14. Kõrvaklappide 

pistikupesa 

Ühendage sellesse pessa kõrvaklappide pistik. Märkus: Ärge kuulake liiga 

valju muusikat kõrvaklappide kaudu, kuna see toob kaasa ajutise või püsiva 

kuulmiskahjustuse. 

15. USB pistikupesa Ühendage seadme toiteadapter USB pistikupessa ja adaptri teine pistik 

elektrikontakti. 

16. Patareiõõnsus Avage patareikate. 

Sisestage 4 x AA patareid seadme patareiõõnsusse. 

Sulgege patareikate. 

17. FM antenn Tõmmake antenn täispikkuses lahti ja seadistage selle asendit. 

 



 

 

KASUTAMINE 

Seadme ühendamine Bluetooth kaudu 

Lülitage seade sisse. Bluetooth režiimi valimiseks vajutage Bluetooth nuppu. Aktiveerige oma 

mobiilseadme Bluetooth. Otsige mobiilseadmest teist Bluetooth seadet (käesolevaga raadiot). Valige 

seade, mis kannab nime RDDB4300. Kui küsitakse salasõna, sisestage 0000. Ühendamise 

alustamiseks vajutage PLAY/PAUSE nuppu. Bluetooth mobiilseade annab kinnituse eduka 

ühendamise kohta. 

 

Käsitsihäälestamine 

DAB internetiraadio: 

Nupu DAB/FM vajutusega valige režiimiks DAB. Vajutage menüünuppu, et valida menüü. Vajutage 

menüünuppu, et kuvada DAB sagedust. Häälestusnuppude +/- korduvate vajutustega seadistage 

sagedus. Vajutage kinnitamiseks nupule ENTER . Raadiojaama sageduse mällusalvestamiseks vajutage 

ENTER. 

FM raadio: 

Nupu DAB/FM vajutusega valige režiimiks FM. Häälestusnuppude +/- korduvate vajutustega 

seadistage sagedus. 

 

Automaatne häälestamine 

DAB: 

Nupu DAB/FM vajutusega valige režiimiks DAB. Menüünupu vajutusega sisenege menüüsse. Valikute 

hulgast leidke DAB FULL SCAN, seda kuvatakse ekraanil. Kõiki raadiosagedusi otsitakse automaatselt. 

Ekraanil kuvatakse leitud raadiojaamade arvu. Raadiojaamade sagedused salvestuvad automaatselt. 

 

FM: 

Nupu DAB/FM vajutusega valige režiimiks FM. Vajutage ja hoidke menüünuppu, et tuuner hakkaks 

automaatselt jaamu otsima 50 kHz sammudega. Seade katkestab otsimise ja hakkab esimest leitud 

jaama ette mängima.  

Jaamade leidmine sageduse kasvavas järjestuses: vajutage ja hoidke menüünuppu, et tuuner hakkaks 

automaatselt jaamu ülespoole otsima 50 kHz sammudega. Seade katkestab otsimise ja hakkab 

esimest leitud jaama ette mängima.  

Jaamade leidmine sageduse kahanevas järjestuses: vajutage ja hoidke menüünuppu, et tuuner 

hakkaks automaatselt jaamu allapoole otsima 50 kHz sammudega. Seade katkestab otsimise ja 

hakkab esimest leitud jaama ette mängima. 

 

Ohutus 

Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu. Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks. Tootja 

ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui juhendis olevaid ohutusjuhiseid eiratakse või 

kasutatakse seadet muuks otstarbeks peale juhendis ettenähtud kasutusotstarbe.  

• Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul 

otstarbel kui juhendis osutatul.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme 

väljavahetamiseks või parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud 

hooldusettevõttesse.  

• Seade on ette nähtud vaid siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet ärieesmärgil.  

• Ärge kasutage seadet kohtades, kus on kõrge niiskustase, samuti mitte vannide, duššide, 

kraanikausside või muude vedelikuga täidetud anumate ligiduses.  



 

 

• Ärge ühendage seadet vooluvõrku välise taimeri või muu kaugjuhtimisseadme vahendusel, 

mis seadme automaatselt sisse lülitaks.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

• Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale. 

• Elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seadme remonti teostada ega seadme korpust avada ükski 

volitamata isik. Pöörduge parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

• Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke. Seadet ei tohi 

kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased. 

• Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme 

tüübisildil toodud andmetele vastavad.  

• Ärge liigutage seadet, tõmmates seda juhetpidi. Juhe ei või olla sõlmes.  

• Ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist peab seade olema välja lülitatud. Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust. Ärge 

kasutage seadme puhastamiseks puhastuslahuseid ega abrasiivaineid. Seadme sisemust ei ole vaja 

puhastada. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadme välispinda 

puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage põhjalikult.  

Seadme tuulutusavasid puhastada pehme harja või tolmuimejaga. 

 

Info 

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support 


