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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis RDDB3100GN.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση
Το Nedis RDDB3100GN είναι ένα DAB+ και ραδιόφωνο FM με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς
ραδιοφώνου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν Jobsite DAB+ Ραδιόφωνο

Αριθμός είδους RDDB3100GN

Μέγιστη ισχύ 15 W

Ισχύς (RMS) 5 W

Αξιολόγηση προστασίας IP65

Εύρος συχνότητας DAB+ 174,928 - 239,200 MHz

Εύρος συχνότητας FM 87,5 - 108,5 MHz

DAB+ προεπιλογής 20

FM προεπιλογής 20

Bluetooth® έκδοση 5.0

Εύρος συχνότητας Bluetooth® 2402 - 2480 MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 dBm

Ακροδέκτης 3,5 χιλ είσοδος στέρεο

Ισχύς εισόδου 9,0 VDC ; 1,0 A

Ισχύς μπαταρίας 6 x 1,5 V C (δεν περιλαμβάνεται)

Κύρια μέρη (εικόνα A)

Οδηγίες ασφάλειας
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Χρησιμοποιείστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στο νερό.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες περιέχουν εκρηκτικά αέρια. Κρατήστε μακριά από φλόγες και σπίθες.
• Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν η μπαταρία αντικαθίσταται από λάθος τύπο.
• Αποφύγετε την αντικατάσταση της μπαταρίας από ένα λάθος τύπο.
• Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά ή καυτό φούρνο, ή μην σπάζετε ή κόβετε την

μπαταρία με μηχανικά μέσα.
• Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλον με πολύ χαμηλή πίεση αέρα.
• Απομακρύνετε τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό

διάστημα.
• Αποσυνδέστε το προϊόν αν δεν θα το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε το σε ξηρό

μέρος μακριά από το φως του ήλιου και προστατέψτε το από την υπερβολική σκόνη και
βρωμιά.

• Μην ανοίγετε το προϊόν. Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό της που μπορεί ο χρήστης να
επιδιορθώσει.

• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας και ξένα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
• Κρατήστε το προϊόν μακριά από μαγνητικά αντικείμενα ή αυτά που μαγνητίζουν.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι μπερδεμένο και δεν κρέμεται από την

άκρη μίας επιφάνειας εργασίας.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει πιαστεί και δεν έχει βλάβες.
• Η ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα θα βλάψει την ακοή σας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στις οπές αερισμού και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός

ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν.
• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνών ή αν δεν

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Κλείστε το καπάκι της θύρα τροφοδοσίας ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τον

μετασχηματιστή ρεύματος.
• Ο βαθμός IPX5 δεν ισχύει ενώ χρησιμοποιείται ο μετασχηματιστής ρεύματος ή όταν το

καπάκι της θύρας τροφοδοσίας ρεύματος είναι ανοιχτό.

Ερμηνεία των συμβόλων ασφαλείας στο προϊόν

Σύμβολο Περιγραφή

Ένδειξη προειδοποίησης για ηλεκτροπληξία.

Επισήμανση η οποία εξηγεί ότι το προϊόν μπορεί να δημιουργήσει
βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.

Επεξήγηση των συμβόλων στο προϊόν ή τη συσκευασία
 Κλείστε το καπάκι της θύρα τροφοδοσίας ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τον

μετασχηματιστή ρεύματος.

 Ο βαθμός IPX5 δεν ισχύει ενώ χρησιμοποιείται ο μετασχηματιστής ρεύματος ή όταν το
καπάκι της θύρας τροφοδοσίας ρεύματος είναι ανοιχτό.

Σύμβολο Περιγραφή

Ένδειξη του βαθμού προστασίας από είσοδο σκόνης και νερού.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Ρύθμιση
Επιλέξτε μεταξύ της επιλογής ρύθμισης A ή B.

A. Σύνδεση του προϊόντος σε μία πρίζα

 Η κύρια πρίζα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, μια τέτοια συσκευή αποσύνδεσης
πρέπει να παραμένει έτοιμη για λειτουργία.

 Ο βαθμός IPX5 δεν ισχύει ενώ χρησιμοποιείται ο μετασχηματιστής ρεύματος ή όταν το
καπάκι της θύρας τροφοδοσίας ρεύματος είναι ανοιχτό.

1. Ανοίξτε το καπάκι της θύρας τροφοδοσίας ρεύματος Ai.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος Ao στη θύρα παροχής ρεύματος Au.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του Ao σε μία πρίζα.

B. Τοποθέτηση μπαταριών
Βεβαιωθείτε ότι τα σήματα πολιτικότητας (+) και (-) ταιριάζουν.

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών Ay.
2. Τοποθετήστε 6 μπαταρίες τύπου C (δεν περιλαμβάνονται) στη θήκη μπαταριών At.
3. Κλείστε το Ay.

Χρήση

Χρήση το προϊόντος
1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας A6 για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Γυρίστε τη ροδέλα ήχου A9 για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο

ήχου.
3. Πατήστε το κουμπί SOURCE / σύζευξη A8 για να αναζητήσετε ανάμεσα στις πηγές

εισόδου (DAB+, FM, Bluetooth®, AUX).
4. Πατήστε ξανά A6 για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Το προϊόν αλλάζει αυτόματα στην κατάσταση εξοικονόμηση ενέργειας μετά από 15 λεπτά
ανενεργό. Πατήστε A6 για να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν.

Σύνδεση σε AUX
1. Ανοίξτε το καπάκι του τμήματος AUX Aw.
2. Συνδέστε τη συσκευή ήχου στη θύρα AUX IN Aq.
3. Πατήστε A8 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘AUX’.
Αναπαραγωγή μουσικής από μια συσκευή ήχου.

Αναπαραγωγή DAB+ ραδιόφωνο
1. Πατήστε A8 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει 'DAB+ RADIO'.

Όταν αλλάζετε σε DAB+ ραδιόφωνο για πρώτη φορά, το προϊόν σαρώνει αυτόματα για
DAB+ ραδιοφωνικούς σταθμούς.

2. Πατήστε παρατεταμένα A7 για 2 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘STATION
SCAN’.

3. Πατήστε A7 για είσοδο στις ρυθμίσεις.
4. Πατήστε A3 ή A4 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘FULL SCAN’.
5. Πατήστε A7 για να αρχίσει η σάρωση.
Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού που
εντοπίζεται.
6. Πατήστε A3 ή A4 για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

Αναπαραγωγή FM Ράδιο
1. Πατήστε A8 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘FM’.
2. Στρέψτε την κεραία Ar προς τα πάνω.
3. Πατήστε A3 ή A4 για χειροκίνητη ρύθμιση της συχνότητας. Η οθόνη δείχνει την

τρέχουσα συχνότητα.
4. Πατήστε το A3 ή το A4 για την αυτόματη αναζήτηση του επόμενου/προηγούμενου

σταθμού

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών προεπιλογής
Το ραδιόφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Επιλέξτε ανάμεσα στην επιλογή Α ή Β.

Α. Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών
1. Επιλέξτε τον επιθυμητό σταθμό, πατήστε το κουμπί PRESET A5 για την λειτουργία

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ.
2. Πατήστε A3 ή A4 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘STORAGE LOCATION’.
3. Πατήστε A7 για επιβεβαίωση της προεπιλογής του αποθηκευμένου ραδιοφώνου. Η οθόνη

δείχνει ‘Preset 1 stored’.
Αν υπάρχει ήδη ένας προκαθορισμένος αποθηκευμένος σταθμός, η προεπιλογή θα
αντικατασταθεί όταν αποθηκεύεται ο νέος σταθμός.

4. Επιλέξτε μια προεπιλογή: πατήστε A5, και μετά πατήστε A3 ή A4 για να επιλέξετε τον
επιθυμητό σταθμό.

B. Αυτόματη αποθήκευση σταθμών
1. Πατήστε παρατεταμένα A7. Το προϊόν αρχίζει να αναζητεί σταθμούς και αποθηκεύει τους

σταθμούς.
2. Επιλέξτε μια προεπιλογή: πατήστε παρατεταμένα A5 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘Station

list’. Πατήστε A3 ή A4 για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Σύζευξη με Bluetooth
1. Πατήστε το A8 για να επιλέξετε την λειτουργία Bluetooth.
2. Ενεργοποιείστε το Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να γίνει η σύζευξη του προϊόντος.
3. Επιλέξτε "RDDB3100GN" από την διαθέσιμη λίστα με τις συσκευές Bluetooth στη συσκευή

σας.
Ο κωδικός πρόσβασης από προεπιλογή είναι 0000.
Η οθόνη δείχνει «CONNECTED» όταν η συσκευή ήχου είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.

4. Χρησιμοποιείστε το A3 ή A4 για αλλαγή τραγουδιών.
5. Πατήστε παρατεταμένα το A8 για αποσύνδεση από τη συσκευή σύζευξης.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού
1. Πατήστε παρατεταμένα A2 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘SYSTEM’ και ‘ALARMS’.
2. Πατήστε A7 για να μεταβείτε στο μενού.
3. Πατήστε A3 ή A4 για να επιλέξετε ALARM 1 ή ALARM 2.
4. Πατήστε A7 για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε A3 ή A4 για είσοδο στις παρακάτω ρυθμίσεις:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ξυπνητήρι ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

Χρόνος Ρυθμίστε την ώρα.

Ημέρες
Επιλέξτε τις ημέρες τις οποίες απενεργοποιείται το
ξυπνητήρι. Επιλέξτε ανάμεσα σε καθημερινά/μια φορά/
καθημερινή/σαββατοκύριακα.

Λειτουργία
Επιλέξτε ανάμεσα σε DAB+, FM ή ξυπνητήρι για τον ήχο
προειδοποίησης.

Ένταση ήχου Ρυθμίστε την ένταση στο ξυπνητήρι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Οι νέες ρυθμίσεις είναι ενεργές μόλις αποθηκευτούν.

6. Πατήστε A7 για να εισάγετε την επιλεγόμενη ρύθμιση.
7. Πατήστε A 3 ή A4 για να την ρυθμίσετε.
8. Πατήστε A7 για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις. Η οθόνη δείχνει ‘ALARM SAVED’ και

ένα σύμβολο ρολόι ξυπνητήρι.
Όταν σβήνει ο συναγερμός:
Πατήστε A6 ή A8 για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
Πατήστε A7 για την λειτουργία snooze στο ξυπνητήρι.

Συντήρηση

Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.
Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν Jobsite DAB+ Ραδιόφωνο από
τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα
σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει
και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:
nedis.gr/RDDB3100GN#support

A

1 Οθόνη LCD

2 INFO / MENU κουμπί

3 Κουμπί Tune +

4 Κουμπί Tune -

5 PRESET κουμπί

6 Κουμπί ισχύος

7 Αναπαραγωγή / παύση / ENTER / SCAN κουμπί

8 SOURCE / κουμπί σύζευξης

9 Ροδέλα ένταση ήχου

q Θύρα AUX IN

w Καπάκι θήκης AUX

e Μεταφορά λαβής

r Κεραία

t Θήκη μπαταριών

y Θήκη μπαταριών

u Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος

i Κάλυμμα για τη θύρα παροχής ρεύματος

o Φορτιστής

Εγχειρίδιο χειριστή EL 

http://www.nedis.com/
http://nedis.gr/RDDB3100GN#support



