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Bedieningselementen en aansluitingen (Voorkant)

1. Luidspreker
2. Aan / Standby
3. Infraroodsensor
4. Volume up / down
5. LCD-display
6. Play / Pause
7. Repeat / Record
164

8. Select / stop
9. CD-sleuf
10. Tuning up / Fast-forward
Tuning down / Rewind
11. Bluetooth-indicator
12. CD eject
13. Alarm

14. Sleep / Clock set
15. Equalizer / Bluetooth pair
16. Folder
17. Info / Menu
18. Media (voor CD / SD / USB)
19. Source (voor DAB / FM / AUX / Bluetooth)

Bedieningselementen en aansluitingen (Achterkant)

NL

20. Telescopische antenne
21. SD-kaart-sleuf
22. USB-afspeelpoort
23. Netaansluiting
24. USB-oplaadpoort

25. USB-poort voor software-update
26. Aux-ingang
27. Line out-aansluiting
28. Hoofdtelefoonuitgang
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Afstandsbediening
a. Aan / Standby
b. Mute
c. Numerieke toetsen 1-100
d. Folder up
e. Tuning down / Rewind
f. Menu
g. Record
h. Media
i. Sleep / Clock
j. Repeat
k. EQ / Bluetooth pair
l. Random
m. Alarm
n. Source
o. Auto tune
p. Play / Pause
q. Folder down
r. Tuning up / Fast-forward
s. Select / stop
t. Info
u. Volume verhogen / verlagen
v. CD eject
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Icoontjes op het display
A. Twee regels tekstdisplay
B. Alarm 1- indicator
C. Snooze-indicator
D. Sleep-indicator
E. Volume-indicator
F. AM / PM-indicator
G. Klokcijfers
H. FM-indicator
I. DAB-indicator
J. CD-indicator
K. Stereo-indicator
L. SD-indicator
M. USB-indicator
N. MP3-indicator
O. WMA-indicator
P. Herhaal alle bestanden-indicator
Q. Herhaal map-indicator
R. Herhaal enkel bestand-indicator
S. Aux-ingang-indicator
T. Alarm 2-indicator
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Batterij van de afstandsbediening vervangen
1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van uw afstandsbediening door het lipje in de
richting van de pijl in de afbeelding te drukken en vervolgens het deksel op te tillen.
2. Plaats 2 x AAA batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de uiteinden (+ en -) van de
batterijen worden geplaatst zoals getoond aan de binnenkant van het compartiment.
3. Sluit het batterijdeksel door de bevestigingsclips eerst terug te plaatsen en dan op het vrije
uiteinde te drukken, zodat de vergrendeling het deksel stevig vastzet.
4. Het wordt aanbevolen om de batterijen te verwijderen als de afstandsbediening voor een
lange tijd niet wordt gebruikt.
BELANGRIJK:
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonnestralen, brand
of dergelijke. Breng wegwerpbatterijen na gebruik naar een geschikte inzamelplek. Batterijen
mogen nooit worden verwijderd door verbranding.
1. Batterij- compartiment
2. Vergrendeling
3. Bevestigingsclips (binnenkant)
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Het touchpaneel gebruiken

Functies afstandsbediening

De DDR-47BT heeft een stijlvol touchpaneel in plaats van conventionele
knoppen.

De meeste functies van het DDR-47BT geluidssysteem kunnen worden
bediend met ofwel het touchpaneel ofwel de afstandsbediening.

Gebruik de knoppen door voor ongeveer een halve seconde met de
vingertop het knopgebied aan te raken. De functies voor het instellen
van de klok en het systeemmenu, die zijn gemarkeerd met een punt (●),
worden geopend met behulp van een lange druk (2-3 seconden) op
de juiste knop tot het display van de radio toont dat het commando is
geaccepteerd.

Er zijn echter een aantal functies die u alleen kunt uitvoeren met de
afstandsbediening. Dit zijn:

U kunt in het begin het idee hebben dat de radio niet altijd detecteert
dat u een knop heeft aangeraakt. Probeer in zo’n geval de knop iets
harder aan te raken, of iets langer. U zult spoedig de optimale manier
van aanraken vinden, die nodig is om uw radio te bedienen. (Zie ook in
de paragraaf over” Aanraakgevoeligheid van touchpaneel instellen”)
Het paneel kan worden schoongemaakt met een droge doek. Gebruik
geen schuurmiddelen, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Voorkeurszenders DAB /
FM-radio
DAB menufunctie
De randomfunctie met CD /
USB / SD-KAART
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DAB / FM auto-tune
Tracks op CD / USB / SD-KAART
starten met behulp van het tracknummer
Het geluid dempen (mute)

Sommige operaties vereisen, net als bij het voorpaneel, een langere
druk op de knop (uitgelegd in de relevante paragrafen). Houd als
dit het geval is uw vinger voor 2-3 seconden op de toets van de
afstandsbediening tot het display op de radio toont dat het commando
is geaccepteerd.
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Opties afstandsbediening bij gebruik Bluetooth
U kunt deze radio aansturen met behulp van een applicatie die
geïnstalleerd kan worden op een Apple iPhone, iPod touch of iPod. De
Bluetooth-app zorgt ervoor dat de radio alleen met uw eigen Appleapparaat kan worden aangestuurd en niet met het apparaat van iemand
anders.
Details over het maken van een Bluetooth-verbinding met uw iPhone/
iPod touch worden in een latere paragraaf met de naam “Luisteren naar
Bluetooth-muziek” gegeven.

Het geluidssysteem voor het eerst gebruiken
1. Plaats uw geluidssysteem op een vlakke ondergrond.
2. Strek de telescopische antenne volledig uit. Voor optimale ontvangst
moet de antenne volledig uitgestrekt en verticaal geplaatst worden.
3. Steek de stekker in de aansluiting op de achterkant van uw geluidssysteem
en zorg ervoor dat de stekker volledig in de aansluiting is geduwd.
4. Steek het andere uiteinde van de kabel in het stopcontact en schakel
het stopcontact in.
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BELANGRIJK:
De stekker wordt gebruikt om het geluidssysteem te verbinden met het
lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor het geluidssysteem
moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Om de verbinding
van het geluidssysteem met het lichtnet volledig te verbreken, moet de
stekker volledig uit het stopcontact gehaald worden.

5. Wanneer uw geluidssysteem voor de eerste keer wordt aangezet,
dan zal het klokdisplay 12:00 tonen en de unit zal in standbymodus
gaan. Daarna zal het apparaat scannen naar DAB-radiozenders
en wanneer er zenders zijn gevonden zouden de klok en datum
automatisch ingesteld moeten worden. Merk op dat het display geen
scanbericht zal tonen voor deze eerste scan.an.
6. Als er geen zenders zijn gevonden, dan zal de klok niet ingesteld
worden. U moet uw geluidssysteem in dit geval mogelijk anders
plaatsen, voor betere ontvangst. U moet daarna een auto-tune
uitvoeren om DAB zenders te vinden. Zie Bediening DAB en Nieuwe
Zenders Zoeken. De klok zal daarna worden ingesteld vanaf een
DAB-uitzending.

Uw geluidssysteem bedienen - DAB
1. Strek de telescopische antenne volledig uit als uw geluidssysteem in standbymodus staat en
druk op de Aan/Standby knop om het systeem aan te zetten.
2. Druk op Source om de DAB modus te selecteren. Het display zal nu voor een paar seconden
“DAB” tonen.
3. Als dit de eerste keer is dat het geluidssysteem wordt gebruikt, dan kan een snelle scan
naar DAB zenders worden uitgevoerd (afhankelijk van of het scannen al voltooid was in
standbymodus). Als de radio al eerder gebruikt is, dan zal de laatst geselecteerde zender
geselecteerd worden.
4. Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangezet, dan zal de eerste zender in de zenderlijst
worden getoond. Druk op Select om af te stemmen op deze zender of druk op Tuning Up of
Down om een andere zender te selecteren. Zie het selecteren van een zender op de volgende
pagina. Het display zal de zendernaam op de bovenste regel van het tekstdisplay tonen en
uitzendinformatie op de onderste regel.

DAB
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DAB

DAB

5. Als de zenderlijst nog leeg is na het scannen of als de geselecteerde zender niet ontvangen
kan worden, dan zal de radio “Service not available” tonen.
6. Als er geen signalen worden gevonden, dan kan het nodig zijn het geluidssysteem te verplaatsen
naar een plaats met betere ontvangst. Scan daarna opnieuw met behulp van de Auto-tune-functie
(zie de paragraaf “ Nieuwe zenders zoeken”).
Merk op dat de weergave van de zendernaam- en frequentie die getoond worden in deze
handleiding mogelijk anders zijn dan de weergave op uw radio. Zenders kunnen zendernamen
die worden uitgezonden veranderen, en de frequenties die gebruikt worden voor DAB en FM
radiozenders kunnen verschillen in alle delen van het land.
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Het selecteren van een zender - DAB
1. Als het apparaat in de DAB modus is, dan zal de bovenste regel van het tekstdisplay
normaalgesproken de naam van de zender waarop is afgestemd tonen.

DAB

2. Druk herhaaldelijk op Tuning Up of Down om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren
op de onderste regel van het tekstdisplay. Stop met het drukken op de Tuning-knoppen
wanneer u de gewenste zender heeft gevonden. Als u op een van de Tuning-knoppen blijft
drukken, dan zal het apparaat snel door de lijst met beschikbare zenders bladeren.
3. Druk op Select om de radio op de gekozen zender te laten afstemmen. Het display kan “Now
tuning” tonen, terwijl uw radio naar een nieuwe zender zoekt. Het gebruik van voorkeurszenders
is in een latere paragraaf beschreven.
4. Stel het Volume naar wens in. Als het display na het selecteren van een zender Service not
available” toont, dan kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere
ontvangst.

Secundaire diensten - DAB
1. Bepaalde radiozenders hebben één of meer secundaire diensten. Als een radiozender is
verbonden met een secundaire dienst, dan zal het display “>>“ tonen naast de zendernaam
in de zenderlijst. De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst verschijnen als u
op Tuning Up drukt.
2. Druk op Select om de zender te selecteren.

172

DAB

Displaymodi - DAB
In DAB modus heeft uw radio een reeks displayopties.

DAB

1

1. Druk op Info om de verschillende modi te doorlopen.
a. Scrollende tekst
b. Signaalsterkte

c. Zendertype
d. Multiplexnaam
e. Frequentie
f . Foutpercentage
g. Bitrate audiotype
h. Tijd
i . Datum

To o n t s c r o l l e n d e t e k s t b e r i c h t e n z o a l s a r t i e s t / t r a c k n a a m ,
telefoonnummer etc.
Toont signaalsterkte voor de huidige zender. De heldere rechthoek
toont de minimaal benodigde signaalsterkte voor heldere DABontvangst.
Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, bijv. Pop, Klassiek,
Nieuws etc.
Toont de naam van de multiplex waar de huidige zender toe behoort.
Toont de frequentie van de huidige DAB-zender.
Toont het foutpercentage van de huidige zender. Hoe lager het cijfer,
hoe beter het ontvangen signaal.
Toont de bitrate en het audiotype voor de huidige DAB zender.
Toont de huidige tijd.
Toont de huidige datum.
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Nieuwe zenders zoeken - DAB
Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen. Om te zoeken naar
nieuwe zenders gaat u als volgt te werk:

DAB

1

1. Druk als het apparaat in DAB-modus staat op Auto-tune. Het display toont daarna “Scanning”.
De radio zal scannen op de DAB-frequenties. Wanneer nieuwe zenders worden gevonden,
dan zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden opgehoogd en zullen zenders
aan de lijst worden toegevoegd.

2

DAB

3

3

2. U kunt ook op Menu drukken.
3. Druk op Tuning up of down tot ‘Full scan’ op het display verschijnt.
4

4. Druk op Select. Uw radio voert nu een scan uit naar band III DAB-zenders.
Wanneer nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de rechterkant van
het display worden opgehoogd en zullen zenders aan de lijst worden toegevoegd.
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Handmatig afstemmen - DAB
U kunt met handmatig afstemmen rechtstreeks op de verschillende DAB zenders afstemmen.

DAB

1. Druk op Menu, zodat het display “Station List” toont.
2. Druk op Tuning Up of Down tot “Manual tune” op het display verschijnt. Druk op Select.
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DAB

3. Druk op Tuning Up of Down om de gewenste DAB zender te selecteren.
4. Druk op Select om de zender te selecteren. Een weergave van de signaalsterkte verschijnt.
De heldere rechthoek toont de minimum benodigde signaalsterkte voor heldere DAB ontvangst.
5. Nieuwe zenders die worden gevonden worden automatisch toegevoegd aan de opgeslagen
lijst met zenders.

DAB

DAB

6. Druk op Select om terug te keren naar de normale afstemmodus.
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Dynamic Range Control (DRC) instellingen – Alleen DAB
DRC kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken, wanneer uw radio wordt gebruikt in een
lawaaiige omgeving. Deze functie werkt alleen op de DAB golfband.

DAB

1. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem in te schakelen.
2. Druk op Menu, zodat “Station list” op het display verschijnt.

DAB

3. Druk op Tuning Up of Down tot het display “DRC” toont.
4. Druk op Select om de DRC instelmodus te openen.
5. Druk op Tuning Up of Down om de gewenste DRC-instelling te selecteren (DRC is standaard
uitgeschakeld).
DRC off - DRC is uitgeschakeld, Uitgezonden DRC wordt genegeerd.
DRC low – DRC-niveau wordt ingesteld op 1/2 van het niveau dat de zender verstuurt.
DRC high - DRC is ingesteld zoals verstuurd door de zender.
6. Druk op Select om de instelling te bevestigen.
Het display keert daarna terug naar de voorgaande weergavemodus.
Opmerking:
Niet alle DAB-zenders maken gebruik van de DRC-functie. Als de zender geen ondersteuning
biedt aan DRC, dan zal de DRC-instelling op de radio geen effect hebben.
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Niet-beschikbare zenders verwijderen- alleen DAB
Het is mogelijk dat er na verloop van tijd wordt gestopt met het uitzenden van bepaalde DABdiensten of het is mogelijk dat u naar een andere locatie verhuisd en daardoor bepaalde zenders
niet meer kan ontvangen. Om zenders die niet meer beschikbaar zijn te verwijden uit de DABzenderlijst kunt u gebruik maken van de functie voor het verwijderen van zenders die niet langer
beschikbaar zijn.

DAB

1
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2

1. Druk op Menu, zodat "Station list" op het display verschijnt.
2. Druk op Tuning Up of Down tot "Prune " op het display verschijnt.

3

3. Druk op Select om niet-beschikbare zenders te verwijderen uit de zenderlijst

Softwareversie- alleen DAB
DAB

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en wordt alleen getoond ter referentie.

1

1. Om de DAB softwareversie, die geïnstalleerd is op uw radio, te bekijken moet u eerst op Menu
drukken, zodat "Station list" op het display verschijnt.
2. Druk daarna op Tuning Up of Down tot "Software version" op het display verschijnt.
De softwareversie zal op het scherm verschijnen.

2

2
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Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen FM
1. Strek de telescopische antenne volledig uit.
2. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem aan te zetten.
3. Druk op Source tot FM-band geselecteerd is.
4. Druk op Auto-tune om met uw radio te scannen in de eerder gescande richting. De radio stopt
automatisch als er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
5. Na een paar seconden zal het display worden bijgewerkt. Het display zal de frequentie van het
gevonden signaal tonen. Als het signaal sterk genoeg is en het RDS-gegevens bevat, dan zal
de radio de zendernaam tonen.
6. Druk om aanvullende zenders te vinden net als eerder op Auto-tune.
7. Druk om de FM-band in tegengestelde richting te scannen op ofwel Tuning Up (om van lage
frequentie naar hoge frequenties te zoeken) ofwel op Tuning Down (om van hoge frequentie
naar lage frequentie te zoeken) en druk daarna nogmaals op Auto-tune.
8. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere
uiteinde van de golfband.
9. Stel het Volume naar wens in.
10. Druk op Aan / Standby om uw radio uit te schakelen.
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Handmatig afstemmen - FM
1. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem aan te zetten.
2. Druk op Source om de FM band te selecteren en strek de telescopische antenne volledig uit
voor optimale FM ontvangst.
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3. Druk op Tuning Up of Down om af te stemmen op een zender. De frequentie zal veranderen
met stappen van 50kHz. Door op een van de knoppen te drukken en deze vast te houden zal
de frequentieselectie meerdere keren per seconde veranderen.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere
uiteinde van de golfband.
5. Stel het Volume naar wens in.
6. Druk op Aan / Standby om de radio uit te schakelen.

FM stereo / mono
1. Als een FM-zender met een zwak signaal wordt ontvangen dan kan er ruis hoorbaar zijn.
Druk om deze ruis te reduceren op Select, zodat de stereo-indicator op het display wordt
uitgeschakeld. Uw radio schakelt naar de monomodus.
2. Druk nogmaals op Select om terug te schakelen naar de stereomodus. De stereo-indicator
wordt weer zichtbaar op het display en de radio schakelt naar de stereomodus.
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Displaymodi - FM
Uw geluidssysteem heeft vier weergave-opties voor FM radio modus. In aanvulling op de
audiogegevens van een zender, worden gegevens uitgezonden met behulp van het Radio Data
System (RDS). RDS is een systeem waarbij onhoorbare digitale informatie wordt toegevoegd
aan de normale FM radio uitzending.
In FM modus kan de onderste regel van het tekstdisplay worden ingesteld op een van de
volgende opties. De bovenste regel wordt gebruik voor het tonen van de zendernaam, alsmede
een stereo- en RDS-indicator (“St” en “RDS”), als er RDS-gegevens worden ontvangen.
1. Druk op Info om de verschillende modi te doorlopen.
a. Radiotekst
b. Zendertype
c. Frequentie
d. Stereo / Mono
e. Tijd
f . Datum

Toont radiotekstberichten zoals nieuwsberichten etc.
Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, bijv. Klassiek,
Nieuws, etc.
Toont de frequentie van de huidige zender.
Toont de stereo/mono-modus van de huidige radiozender
Toont de huidige tijd
Toont de huidige datum

Opmerking:
De weergave van informatie is in de FM-modus alleen mogelijk als de radio RDS-informatie kan
ontvangen van de zender. Als er geen RDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het signaal te
zwak is) dan zal de radio alleen de FM-frequentie weergeven.
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Voorkeurszenders instellen
U kunt uw favoriete DAB en FM-zenders opslaan op de geheugenplaatsen van de radio (1 tot
10). De procedure voor het opslaan en gebruik van voorkeurszenders is hetzelfde in zowel de
FM- als De DAB modus en wordt hieronder beschreven. Merk op dat de radio FM- en DAB
zenders apart opslaat en er voor beide golfbanden 10 voorkeurszenders zijn. Voorkeurszenders
worden onthouden, zelfs in het geval van stroomuitval.

NL

1. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.

DAB

3. Houd een van de knoppen voor voorkeurszenders (1 tot 10) ingedrukt tot het display bijvoorbeeld
de melding “Preset 1 stored” toont. De zender wordt opgeslagen met behulp van het gekozen
nummer. Herhaal de procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen met de bovenstaande procedure indien nodig
worden overschreven.

Een voorkeurszender oproepen
1. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband met behulp van Source.
3.Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender (1-10) om de radio te laten afstemmen
op de desbetreffende zender.
Opmerking:
Als u nog geen voorkeurszenders heeft opgeslagen en u op een knop van een voorkeurszender
drukt, dan verschijnt de melding “Empty preset” op het display.
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Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en wordt alleen getoond ter referentie.

DAB

1

1. Houd, om de softwareversie die is geïnstalleerd op uw systeem te bekijken, Menu ingedrukt,
zodat "Set brightness" op het display verschijnt.
2. Druk op Tuning Up of Down tot "SW version" op het display verschijnt. Druk op Tuning Up of
Down om de softwareversie van verschillende items te bekijken.
De softwareversie verschijnt op het display.
Opmerking:
De softwareversie kan worden bekeken als de radio in de standbymodus staat.
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Compact discs
Gebruik alleen Digitale Audio CD’s met het

symbool.

Gebruik alleen CD’s van volledige grootte (diameter van 12cm) met het geluidssysteem.
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Mini CD’s (diameter van 8cm) zijn niet compatibel met de speler en kunnen het CD-mechanisme
blokkeren. Schrijf nooit op een CD en plak geen stickers op de CD. Houd de CD altijd bij de
randen vast en bewaar de CD na gebruik in zijn doosje met het label naar boven.
Om stof en vuil te verwijderen, blaas op de CD en veeg de CD in een rechte lijn vanuit het
centrum naar de buitenkant schoon met een zacht, pluisvrij doekje.
Schoonmaakmiddelen kunnen de CD beschadigen.
Stel de CD niet bloot aan regen, vocht, zand of extreme warmte. (bijv. van verwarmapparatuur of
in de zon geparkeerde auto’s).

CD-R / CD-RW discs
Uw DDR-47BT kan CD-DA formaat audio CD-R / CD-RW discs afspelen die gefinalised* zijn na
voltooiing van de opname.
Het is mogelijk dat uw DDR-47BT sommige CD-R / CD-RW discs niet kan afspelen door slechte
opname en een grote variatie in de kwaliteit van CD-R / CD-RW discs.
* Finalising maakt het mogelijk om CD-R/CD-RW discs af te spelen op audiospelers, zoals uw
DDR-47BT. Aan een disc die niet gefinaliseerd is kan met behulp van een computer nog informatie
worden toegevoegd, maar zo'n disc kan niet altijd worden afgespeeld.
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Een CD plaatsen
Zorg ervoor dat de CD-speler leeg is voor het plaatsen van een disc. Als er een disc in de speler
zit, dan zal de CD-indicator branden. Als u geen disc kunt plaatsen, druk op CD Eject om de CD
die in de CD-speler zit te verwijderen.
1. Druk op Aan / Standby om uw geluidssysteem in te schakelen.
2. Druk om de CD-modus te selecteren op Media tot “CD” op de bovenste regel van het display
verschijnt.
3. Druk om een CD uit te werpen op CD Eject. Druk een tweede keer op Eject om de CD die net
is uitgeworpen opnieuw in te laden.
4. Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven in de CD-sleuf. De disc zal Automatisch
worden ingeladen. Het apparaat controleert het CD-type en laadt de tracklijst. Het display toont
“LOADING” en daarna “READING” terwijl de informatie wordt ingelezen.
5. Als u een disc plaatst die MP3- of WMA-bestanden bevat, dan zal uw geluidssysteem de
MP3- / WMA-modus openen (zie de paragraaf MP3-/ WMA-modus).
Opmerking:
Houd, om een CD die vastzit in uw radio uit te werpen, CD Eject voor 2 seconden ingedrukt om
het uitwerpen te forceren.
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Een CD afspelen
1. Druk op Play / Pause om het afspelen van de disc te starten.
Het display toont het eerste tracknummer.

CD
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2. Stel het Volume naar wens in.
CD

3. Druk om het afspelen te pauzeren op Play / Pause. Druk nogmaals op Play / Pause om het
afspelen te hervatten.
4. Druk op Stop om het afspelen te stoppen. Het totaal aantal tracks en het stopsymbool ( )
zullen worden getoond. Als u het apparaat in standby-modus zet zonder op de Stop knop te
drukken, dan zal het apparaat de volgende keer wanneer u het aanzet terugkeren naar de
eerder afgespeelde track.

CD

5. Druk op CD Eject om de CD uit te werpen. Het display toont “EJECT”. Om de disc te beschermen
indien deze niet wordt verwijderd, zal het apparaat de disc na 10 seconden opnieuw inladen
en in standbymodus gaan.

Een track selecteren
1. Druk tijdens het afspelen van een CD op Fast-forward of Rewind om naar de gewenste track
te gaan. Het bijgewerkte tracknummer wordt getoond op het display.
2. U kunt ook tracks overslaan als het afspelen is gepauzeerd of gestopt. Ga naar de gewenste
track met behulp van Fast-forward of Rewind, laat de knop los wanneer de gewenste track is
bereikt.
3. Druk op Play / Pause om de geselecteerde track af te spelen.
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Een track selecteren
1. Voor tracknummers 1-9 kunt u simpelweg op de bijbehorende numerieke toets drukken.
Voor tracknummers van 10 of hoger drukt u op de benodigde cijfers en gebruikt u 10/0 om het
cijfer 0 in te voeren.
2. Als het tracknummer dat u heeft ingevoerd hoger is dan het totaal aantal tracks op de CD, dan
zal de laatste track op de CD worden afgespeeld.

CD

CD

Zoekfunctie
1. Houd tijdens het afspelen Fast-forward of Rewind ingedrukt.
Laat de knop los als het gewenste deel van de track is bereikt.

Een enkele track herhalen
2. Druk tijdens het afspelen op Repeat tot het symbool voor het herhalen van een enkele track
(
) op het display verschijnt. De huidige track wordt herhaald.

CD

Alle tracks herhalen
3. Druk tijdens het afspelen van een CD op Repeat tot het symbool voor het herhalen van alle tracks
(
) wordt getoond op het display. Alle tracks op de CD worden herhaaldelijk afgespeeld.

CD

De intro van tracks afspelen
4. Druk tijdens het afspelen van de CD op Repeat tot het symbool voor het afspelen van intro’s
(
) op het display verschijnt. De eerste 10 seconden van elke track zal worden afgespeeld.
Druk nogmaals op Repeat als de gewenste track wordt bereikt om terug te keren naar de
normale afspeelmodus.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen
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5. Druk tijdens het afspelen van de CD op Random tot het random-symbool (
) op het display
verschijnt. De tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. U kunt de random-functie
uitschakelen door een tweede keer op Random te drukken.

CD

CD

Een programma samenstellen
In aanvulling op het afspelen van gehele CD’s, geselecteerde tracks en een willekeurige selectie,
kan de CD-speler ook een programma afspelen van tot 20 tracks in de door u gekozen volgorde
1. Zorg ervoor dat de CD is gestopt (druk op Stop / Select) als het apparaat in de modus CD is en
er een CD geplaatst is.
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2. Druk op Menu om de programma-modus te openen.
3. Selecteer de eerste track met behulp van Fast-forward of Rewind.
4. Druk op Menu om de geselecteerde track toe te voegen aan het programma.

CD

5. Kies nog een track met behulp van Fast-forward of Rewind, en voeg de track toe aan het
programma met behulp van Menu (track 6 in het getoonde voorbeeld).
CD

6. Herhaal stap 5 om tot 20 tracks toe te voegen aan het programma.
7. Als het samenstellen van het programma is voltooid, druk dan op Play / Pause om het afspelen
te starten. De tracks worden in de door u geprogrammeerde volgorde afgespeeld.
8. Het programma kan worden gewist door op Stop / Select te drukken of door te schakelen naar
een andere gebruiksmodus.
Opmerking:
Als u een programma samenstelt met tracks op een MP3- of WMA-CD (zie de volgende pagina’s)
dan kunt u ook Folder Up of Down gebruiken om naar een bepaalde map te gaan in de stappen
3 en 5 hierboven.
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MP3- / WMA-CD-modus
De DDR-47BT kan CD-R en CD-RW discs die MP3- en WMA-bestanden bevatten afspelen. Er
wordt in deze paragraaf aangenomen dat een bestand het equivalent van een track op een CD is.
Een MP3 / WMA CD mag niet meer dan 511 bestanden en 99 mappen bevatten. MP3- en WMAbestanden moeten worden gemaakt met een samplerate van 44.1kHz (dit is normaal bij bestanden
die worden gecreëerd van audio-CD). Er worden voor MP3 en WMA datasnelheden tot 320 kilobits
per seconde ondersteund. WMA Lossless bestanden worden niet ondersteund. Het apparaat zal
geen bestanden afspelen die digital rights management (DRM) beveiliging bevatten.
Bij het branden van CD-R’s en CD-RW’s met audiobestanden kunnen zich verschillende
problemen voordoen die kunnen leiden tot problemen met afspelen. Zulke problemen worden
vaak veroorzaakt door slechte brandsoftware of audio-codeersoftware, of door hardwareinstellingen van CD-brander van de PC, of de gebruikte CD. Neem als dergelijke problemen zich
voordoen contact op met de klantenservice van uw CD-brander of softwarefabrikant of kijk in hun
productdocumentatie voor relevante informatie. Als u audio-CD’s maakt, neem dan alle wettelijke
richtlijnen in acht en zorg ervoor dat het copyright van derden niet wordt geschonden
1. Druk om de CD-modus te selecteren op Media tot “CD” verschijnt op het display, of plaats een
goed geprepareerde CD-R of CD-RW disc.

CD

2. Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven in de CD-sleuf. De disc zal automatisch
worden ingeladen. Het apparaat zal het CD-type controleren en de tracklijst laden. Het display
zal 'Loading' tonen en vervolgens 'Reading' als de informatie wordt gelezen. Als er veel bestanden
en mappen op de CD staan, dan kan het enkele tientallen seconden duren om alle bestands- en
mapnamen in te laden en alle afspeelbare bestanden (met .mp3 of .wma extensie) te identificeren.

188

CD

Een MP3- / WMA-CD afspelen
1. Druk op Play / Pause om het afspelen van de CD te starten. Het display toont eerst het map- en
bestandsnummer - “01” en “001”.
2. Druk om het afspelen te pauzeren op Play / Pause. Druk nogmaals op Play / Pause om het
afspelen te hervatten.

CD
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CD

3. Druk om het afspelen te stoppen op Stop. Het totaal aantal bestanden op de disc en “STOP”
worden getoond. Als u het apparaat in standbymodus zet zonder eerst op Stop te drukken,
dan zal het afspelen de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld worden hervat bij
het laatst gespeelde nummer.
4. Druk op CD Eject om de CD uit te werpen. Het display toont “EJECT”. Om de disc te beschermen
indien deze niet wordt verwijderd, zal het apparaat de disc na 10 seconden opnieuw inladen
en in standbymodus gaan.. Druk een tweede keer op Eject om de CD die net is uitgeworpen
opnieuw in te laden.

Een bestand selecteren
1. Druk tijdens het afspelen van een CD op Fast-forward of Rewind Om het gewenste bestand
te selecteren, het tracknummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan één map is,
dan zal het apparaat nadat alle tracks in de huidige map zijn afgespeeld verder gaan met het
afspelen van tracks uit de volgende map.
2. U kunt ook bestanden overslaan wanneer het afspelen is gestopt. Ga naar de gewenste
track met behulp van Fast-forward of Rewind en laat de knop los wanneer het gewenste
bestandsnummer wordt getoond.
3. Druk op Play / Pause om het geselecteerde bestand af te spelen.
189

Een specifiek bestand selecteren
1. Druk voor bestandsnummers 1-9 gewoon op de corresponderende numerieke toets. Druk voor
bestandsnummers tien en hoger op de gewenste nummers met behulp van 10/0 om het cijfer
nul in te voeren.
2. Als het ingevoerde tracknummer hoger is dan het aantal afspeelbare bestanden op de CD,
dan zal het laatste bestand worden afgespeeld. Er kunnen bestandsnummers tot 511 worden
ingevoerd. Het aantal bestanden in mappen wordt samen opgeteld. Dus als de eerste twee
mappen bijvoorbeeld allebei 10 bestanden bevatten, dan zal 15 invoeren het vijfde bestand in
de tweede map afspelen.

CD

CD

Zoekfunctie
1. Houd tijdens het afspelen van een MP3- / WMA-CD Fast-forward of Rewind ingedrukt. Laat de
toets los wanneer het gewenste deel van het huidige bestand is bereikt.

Naar een andere map gaan
1. Druk tijdens het afspelen van de MP3- / WMA-CD of als het afspelen is gestopt op Folder Up
of Down. Het eerste bestand van de volgende of vorige map wordt afgespeeld.

Herhalen, Intro, Random en programma afspelen
Met de DDR-47BT kunt u gebruik maken van dezelfde opties voor het afspelen van bestanden
als die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van gewone audio-CD;s (zie eerdere
paragrafen). In aanvulling op de opties voor het herhalen van een track en alle bestanden
herhalen, is het ook mogelijk om een map te herhalen.
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Het gebruik van SD-kaarten of USB-geheugenapparaten SD / USB
Secure Digital (SD of SDHC) kaarten of USB-geheugenapparaten kunnen worden gebruikt met
de DDR-47BT voor het afspelen van MP3- of WMA-bestanden. De DDR-47BT kan ook in MP3
formaat opnemen op SD-, SDHC- of USB-media.
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De DDR-47BT is getest met een reeks van USB-geheugenapparaten en SD-kaarten. SD-kaarten
tot 2GB en SDHC-kaarten tot 16GB worden ondersteund.
Er zijn echter vele verschillende kaartvarianten beschikbaar en er kan niet worden gegarandeerd
dat alle kaarten werken met de DDR-47BT. Geheugen moet gebruik maken van het FAT- of
FAT32-bestandssysteem om kunnen werken met de DDR-47BT.
De SD- en USB-aansluitingen zitten achter het panel onder de volumeregeling. Deze ruimte kan
worden geopend door op de rechterbovenkant te drukken. Sluit het paneel door op rechterkant
van de paneeldeur te drukken tot deze terug op zijn plaats klikt.

Het plaatsen en verwijderen van geheugenapparaten
1. Druk, om een SD-kaart in uw radio te plaatsen, de kaart met het label omhoog en met de
gouden contactpunten aan de voorkant in het kaartslot aan de voorkant van uw radio, tot u
een klikgeluid hoort. Druk, om de kaart te verwijderen, nogmaals op de kaart, zodat u nogmaals
een klikgeluid hoort. De kaart zal dan een klein stukje uit de sleuf worden gedrukt, waardoor u
de kaart eenvoudig kunt verwijderen. U kunt USB-sticks in de rechthoekige poort op de
achterkant van het paneel.
2. Druk om de SD-kaart- of USB-modus te selecteren op Media tot de gewenste modus wordt
getoond op het display.

2
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Afspelen van MP3- / WMA-bestanden - SD / USB
1. Druk op Play / Pause om het afspelen van SD-kaart / USB-stick te starten. Het display toont
het nummer van de eerste map en het eerste bestand - "01" en "001".

1,2

2. Druk op Play / Pause om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op Play / Pause om het
afspelen te hervatten.
3

3. Druk op Stop om het afspelen te stoppen. Het totaal aantal bestanden en mappen op de media
en het stopsymbool (
) zullen worden getoond. Als u het apparaat in standbymodus zet zonder
op de Stop knop te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer wanneer u het aanzet
terugkeren naar het eerder afgespeelde bestand.

Een bestand selecteren
1. Druk tijdens het afspelen van SD-kaart / USB-stick op Fast-forward of Rewind om het gewenste
bestand te selecteren, het tracknummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan één
map is, dan zal het apparaat nadat alle tracks in de huidige map zijn afgespeeld verder gaan
met het afspelen van tracks uit de volgende map.
2. U kunt ook bestanden overslaan wanneer het afspelen is gestopt. Ga naar de gewenste track
met behulp van Fast-forward of Rewind en laat de knop los wanneer het gewenste bestandsnummer
wordt getoond.
3. Druk op Play / Pause om het geselecteerde bestand af te spelen.
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Een specifiek bestand selecteren
1. Druk voor bestandsnummers 1-9 gewoon op de corresponderende numerieke toets. Druk voor
bestandsnummers tien en hoger op de gewenste nummers met behulp van 10/0 om het cijfer
nul in te voeren.

1
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2. Als het ingevoerde tracknummer hoger is dan het aantal afspeelbare bestanden op de SD-kaart /
USB-stick, dan zal het laatste bestand worden afgespeeld. Er kunnen bestandsnummers tot
999 worden ingevoerd. Het aantal bestanden in mappen wordt samen opgeteld. Dus als de
eerste twee mappen bijvoorbeeld allebei 10 bestanden bevatten, dan zal 15 invoeren het vijfde
bestand in de tweede map afspelen.

Zoekfunctie
1

1

1. Houd tijdens het afspelen van SD-kaart / USB-stick Fast-forward of Rewind ingedrukt. Laat de
toets los wanneer het gewenste deel van het huidige bestand is bereikt.

Naar een andere map gaan

1

1. Druk tijdens het afspelen van CD-kaart / USB-stick of als het afspelen is gestopt op Folder Up
of Down. Het eerste bestand van de volgende of vorige map wordt afgespeeld.

1

Herhalen, Intro, Random en programma afspelen
Met de DDR-47BT kunt u gebruik maken van dezelfde opties voor het afspelen van bestanden
als die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van gewone audio-CD;s. In aanvulling op de
opties voor het herhalen van een track en alle bestanden herhalen, is het ook mogelijk om een
map te herhalen.
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Opnemen op SD / USB
U kunt met uw DDR-47BT geluidssysteem ook opnamen maken op SD-/ SDHC-kaarten of op
USB-sticks.

AUX

2

Opnamen worden gemaakt in MP3-formaat met 128k bits per seconde.
SD/SDHC- of USB-media moet gebruik maken van het FAT- of FAT32-bestandssysteem om
te kunnen werken met de DDR-47BT. De media wordt normaal gesproken al geformatteerd
geleverd of u kunt gebruik maken van een PC met een geschikte kaartlezer (voor SD/SDHCkaarten) of USB-poort (voor USB-geheugen).

AUX

3

AUX

Het is mogelijk om opnamen te maken op media die al andere bestanden bevat, geschreven
door de radio of met behulp van uw computer. De opnamen zullen worden toegevoegd aan de
bestanden die al aanwezig zijn op de media.

Een opname maken
1. Selecteer de gewenste bron voor de opname (DAB, FM, CD, etc.). AUX-IN wordt getoond in
de illustratie. Stel het volume in op het gewenste luisterniveau (het volume van de opname
wordt hierdoor niet beïnvloed).
2. Plaats de media waarop u de opname wil opslaan.
3. Druk op Record op de afstandsbediening. Het display toont "Record init...". Als er maar een
soort media aanwezig is, dan zal het opnamen daarna snel starten. Als er zowel SD- als
USB-media worden gedetecteerd, dan verschijnt er een menu waarin u kunt kiezen op welke
media u wilt opnemen. Selecteer SD-kaart of USB met behulp van Tuning Up of Down en druk
daarna op Select. Het opnemen start daarna en de opnameduur wordt op het display getoond.
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Een opname maken - vervolg
Als er een opname wordt gemaakt van een CD, dan zal de opname worden gestart vanaf het
begin van de huidige track. Elke track op de CD zal worden opgenomen als apart bestand op
het geheugenapparaat. U kunt ook een programma van tracks maken voor het starten van de
opname.
4. Druk, om het opnemen te stoppen, nogmaals op de knop Record.
Het opnemen zal stoppen en er zal een bestand naar de opslagmedia worden geschreven

NL

AUX

4

Bestanden die zijn geschreven naar de media worden opgeslagen in een map met de naam
"RECORD". Opnamen worden bewaard in sub-mappen, op basis van de gebruikte opnamebron:
CDIN_xxx voor opnamen van CD
COP_xxxx voor opnamen van SD / USB
LINEIN voor opnamen van DAB, FM, Aux, etc.
De afbeelding toont de mappen zoals ze op een Windows-PC worden getoond, met weergave
van de bestanden in de map LINEIN aan de rechterkant
Opmerking:
De SD-kaart / USB-geheugenapparaat mag alleen worden verwijderd als het opnemen is
gestopt. Het verwijderen van opslagmedia onder het opnemen kan gegevens beschadigen en
kan leiden tot het verlies van bestanden die eerder zijn weggeschreven.
De USB-aansluiting is in eerste instantie bedoeld om het mogelijk te maken om MP3- en WMAbestanden van flashgeheugen af te spelen op de DDR-47BT. Het is mogelijk dat u bestanden
kunt afspelen die zijn opgeslagen op een USB harde schijf (maar de schijf moet zijn eigen
voeding hebben). Als u bestanden wilt afspelen van een andere muziekspeler, dan raden we aan
om deze aan te sluiten op de Aux-ingang.
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Opnemen van MP3- / WMA-bestanden van CD / SD / USB
In aanvulling op het opnemen van conventionele bronnen, kan de DDR-47BT ook MP3- of
WMA-bestanden opnemen die eerder zijn geschreven naar CD-, SD- of USB-media. In dit geval
worden de bestanden gekopieerd in plaats van opnieuw gecodeerd naar MP3 om verlies van
kwaliteit te voorkomen. U kunt bestanden kopiëren van CD of SD naar USB en van CD of USB
naar SD.
1. Selecteer de gewenste opnamebron (SD, USB of CD).

1

2

2. Druk op Play om het afspelen van de mediabron te starten (als het afspelen niet automatisch
start). Stel het volume naar wens in (het volume van de opname wordt hierdoor niet beïnvloed).
4

3. Plaats het geheugenapparaat waarop u wilt opnemen (SD of USB).
4. Druk op Record. Het display zal ""Record init..." tonen.
5. Als er maar één soort media aanwezig is, dan zal het afspelen stoppen en de bron zal terug
gaan naar het begin van het huidige bestand. Het opnemen zal starten.
6. Als er zowel SD- als USB-media wordt gedetecteerd, dan wordt er een menu getoond en kunt
u selecteren of u op Kaart of USB wilt opnemen. Selecteer kaart of USB met behulp van
Tuning Up of Down en druk daarna op Select. De mediabron zal terug gaan naar het begin
van het huidige bestand en het opnemen zal dan starten.
7. Druk om het opnemen te stoppen nogmaals op Record.
Het opnemen en afspelen zal stoppen en alle bestanden die zijn afgespeeld zullen gekopieerd
zijn naar de opslagmedia.
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Verwijderen en formatteren van SD / USB
Na het opnemen van bestanden naar SD- of USB-media, wilt u deze later misschien verwijderen
om de gebruikte ruimte weer vrij te maken. De DDR-47BT kan worden gebruikt om individuele
bestanden te verwijderen of alle mediabestanden op de opslagmedia te verwijderen.

SD

1
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Een enkel bestand verwijderen

SD

2,3

1. Houd, als het geluidssysteem in de USB- of SD-modus staat en de media is geplaatst, Menu
ingedrukt. Het display toont dan "Delete / Format".

SD

2. Druk op Select om het verwijder- / formatteermenu te openen. Het display toont daarna
"Delete" als de standaardoptie.
SD

3. Druk nogmaals op Select om een enkel bestand te verwijderen (het bestand dat op dat moment
wordt getoond). Het display toont "Cancel" als de standaardoptie.
4. Als u het bestand niet wilt verwijderen, druk dan op Select terwijl "Cancel" wordt getoond.
U kunt het bestand ook verwijderen door op Tuning Up of Down te drukken, zodat er "OK" wordt
getoond en daarna op Select te drukken. Het bestand wordt verwijderd en de details van het
volgende bestand worden getoond. Als er geen bestanden meer aanwezig zijn op de media, dan

4

4

4

SD

wordt "No File" op het display getoond.
Opmerking:
Zodra een bestand is verwijderd, dan is het niet meer mogelijk om het te herstellen.

197

Verwijderen en formatteren - vervolg
Alle bestanden verwijderen
SD

1

1. Houd, als het geluidssysteem in de USB- of SD-modus staat en de media is geplaatst, Menu
ingedrukt. Het display toont dan "Delete / Format".
2. Druk op Select om het verwijder- / formatteermenu te openen. Het display toont daarna
"Delete" als de standaardoptie.

SD

2

3. Druk op Tuning Up of Down, zodat "Format" wordt getoond.
4. Druk nogmaals op Select om alle bestanden en mappen op de media te verwijderen.
Het display toont daarna "Cancel" als standaardoptie.

SD

3,5

3,5

SD

5. Als u niet alle bestanden op de media wilt verwijderen, druk dan op Select terwijl "Cancel" wordt
getoond. U kunt alle bestanden verwijderen door op Tuning Up of Down te drukken, zodat er
"OK" wordt getoond en daarna op Select te drukken. Het display toont de melding "Formatting..."
terwijl alle bestanden en mappen op de kaart worden verwijderd. Deze operatie duurt normaal
gesproken maar een paar seconden. Zodra het voltooid is, zal het display de melding "No File”
tonen.

4,5

SD

SD

Opmerking:
Hoewel het proces van het verwijderen van alle bestanden hier formatteren wordt genoemd, is
het in strikte zin niet formatteren. Het is eerder een “Verwijder alle mediabestanden” optie. Zodra
een apparaat is geformatteerd, is het niet meer mogelijk om de eerdere inhoud te herstellen.
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Luisteren naar Bluetooth-muziek
U moet uw Bluetooth-apparaat pairen met uw radio voordat u de verbinding tot stand kunt
brengen en kunt starten met het afspelen/streamen van Bluetooth-muziek met uw DDR-47BT.
Pairen creëert een permanente ‘band’ waardoor twee apparaten elkaar altijd kunnen herkennen.
NL

Uw Bluetooth-apparaat pairen
1. Druk op Source om de Bluetooth-functie te selecteren. Het Bluetooth-icoontje op het panel
knippert elke 0,4 seconden.
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat (volgens de instructies in de handleiding van het apparaat)
om verbinding te maken tussen het apparaat en uw DDR-47BT. Bij sommige apparaten zult u
een wachtwoord moeten invoeren, gebruik het wachtwoord “0000”.

1

3. Nu zal het Bluetooth-icoontje (
) elke seconde knipperen. U kunt beginnen met het zoeken
naar de DDR-47BT op uw Bluetooth-apparaat. Druk, zodra de DDR-47BT verschijnt op uw
Bluetooth-apparaat, op het item in de Bluetooth-lijst en het Bluetooth-apparaat zal verbinding
maken met de DDR-47BT.
4. Zodra de apparaten verbinding hebben gemaakt, zal het Bluetooth-icoontje opgelicht blijven.
U kunt nu muziek die is opgeslagen op uw Bluetooth-apparaat afspelen via uw DDR-47BT.
Opmerking:
a) Als er 2 Bluetooth-apparaten zoeken naar de DDR-47BT, dan zal de DDR-47BT op beide
apparaten als beschikbaar worden getoond. Als een van beide apparaten echter een verbinding
maakt met de DDR-47BT, dan zal de DDR-47BT niet meer in de lijst van het andere apparaat
verschijnen.
b) Als de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en uw DDR-47BT. tijdelijk is verbroken en er
binnen 7 minuten weer verbinding wordt gemaakt, dan kan het Bluetooth-apparaat automatisch
verbinding maken met de radio. Als de verbinding langer dan 7 minuten wordt verbroken, dan
moet u handmatig opnieuw verbinding maken met de ontvanger. Houd er rekening mee dat u
tijdens deze 7 minuten geen andere Bluetooth-apparaten kunnen pairen en verbinden met uw
radio.
c) Het effectieve bereik tussen het dock-systeem en het gepairde apparaat is ongeveer 10 meter
(30 voet).
d) Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
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Bluetooth-muziek afspelen
1. Zodra uw apparaat en de DDR-47 BT verbinding hebben gemaakt, dan kunt u starten met het
afspelen van Bluetooth-muziek via de DDR-47BT.
2. Druk op Play / Pause op het panel of gebruik de bedieningselementen op het Bluetooth-apparaat
om het afspelen van Bluetooth-muziek te starten.

2,3

3. Druk op Play / Pause om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op Play / Pause om het
afspelen te hervatten.
4. Druk op Tuning Up/ down om naar de volgende of vorige track te gaan.
Opmerking:
Als een telefoonoproep wordt ontvangen tijdens het afspelen van Bluetooth-muziek, dan zal de
muziek automatisch worden gedempt (mute).
De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken
Houd Pairing ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken.
Het Bluetooth-icoontje start te knipperen om aan te geven dat Bluetooth wordt gedeactiveerd.
Opmerking:
Als ‘DDR-47BT’ in de lijst op uw Bluetooth-apparaat verschijnt, maar u geen verbinding kunt
maken, verwijder het item dan uit uw lijst en probeer nogmaals volgens de eerder beschreven
stappen te pairen met de DDR-47BT.
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4

De klok handmatig instellen
De DDR-47BT zal de klok automatisch instellen als er wordt afgestemd op een DAB-zender of
een FM-zender die de tijd uitzendt via RDS.
NL

Als de klok niet kan worden ingesteld met behulp van DAB- of DM-radio, dan moet u de klok
handmatig instellen voordat de alarmfunctie kan worden gebruikt. De klok kan worden ingesteld
in de standbymodus of tijdens het afspelen. De klokweergave wordt altijd in 24-uursformaat
gegeven.
Als het nodig is om de klok handmatig in te stellen, volg dan deze stappen:
1. Houd Clock Set ingedrukt. De uurcijfers knipperen op het display.
2. Druk op Tuning Up of Down om het 12/ 24-uursformaat te selecteren. Druk op Select om de
instelling te bevestigen.
3. Druk op Tuning Up of Down om de uurcijfers juist in te stellen. Houd de toets ingedrukt om de
cijfers sneller te laten veranderen.
4. Druk op Select om de instelling van de uren te bevestigen.
De minuutcijfers knipperen daarna op het display.

2,3,5

2,3,5

2,4

5. Druk op Tuning Up of Down om de minuutcijfers juist in te stellen. Houd de toets ingedrukt om
de cijfers sneller te laten veranderen.
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6. Druk op Select om de instelling van de minuten te bevestigen.
De jaarcijfers beginnen te knipperen op het display.

7,9,11

7,9,11

7. Druk op Tuning Up of Down om het jaarcijfer naar wens in te stellen. Houd de toets ingedrukt
om de cijfers sneller te laten veranderen.
6,8,
10,12

8. Druk op Select om de instelling van het jaar te bevestigen.
De maandcijfers beginnen te knipperen op het display.
9. Druk op Tuning Up of Down om de maand naar wens in te stellen. Houd de toets ingedrukt om
de cijfers sneller te laten veranderen.
10. Druk op Select om de instelling van de maand te bevestigen.
Het dagcijfer zal knipperen op het display.
11. Druk op Tuning Up of Down tot de gewenste dag is ingesteld. Houd de toets ingedrukt om de
cijfers sneller te laten veranderen.
12. Druk op Select om de instelling van de dag te bevestigen en het instellen van de klok en
datum te voltooien. Het display keert terug naar de weergave van de vorige gebruiksmodus.
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Alarmen
Uw DDR-47BT geluidssysteem beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld
om u te wekken met DAB, FM radio, CD, USB, SD-kaart of zoemeralarm. De alarmen kunnen
worden ingesteld als het apparaat in standbymodus staat of tijdens het afspelen.

NL

1. Zorg er voor het instellen van een alarm voor dat de tijd juist is ingesteld (zie de paragraaf ‘De
klok handmatig instellen’). Druk op Alarm. “Alarm 1” wordt getoond op het display.
2. Druk op Tuning Up of Down om het gewenste alarm te selecteren, 1 of 2. Druk op Select,
zodat “Alarm setting” op het scherm verschijnt.
3. Druk op Select om de alarminstelling te selecteren.
“Alarm: On/Off” wordt getoond op de bovenste regel van het tekstdisplay.
4. Druk op Tuning Up of Down om het alarm in of uit te schakelen.

2,4,
6,7

2,4,
6,7

3,5,
6,7

5. Druk op Select. Als u het alarm heeft ingeschakeld, dan zal “Alarm: Time” worden getoond op
de bovenste regel van het tekstdisplay en de alarmuren zullen knipperen. Als u het alarm heeft
uitgeschakeld, dan zal het apparaat het alarmmenu verlaten.
6. Druk op Tuning Up of Down om de alarmuren in te stellen en druk daarna op Select om de
alarmuren in te voeren. De alarmminuten knipperen op het display.
7. Druk op Tuning Up of Down om de alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging
op Select. “Alarm: Mode” wordt getoond op de bovenste regel van het tekstdisplay.
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8. Druk op Tuning Up of Down om de gewenste alarmmodus te selecteren. Druk daarna ter
bevestiging op Select. Elk alarm kan worden ingesteld op een van de volgende modi:
BUZZER – Dit zal u wekken met een zoemeralarm
DAB - Dit zal u wekken met DAB-radio
FM – Dit zal u wekken met FM-radio
CD – Dit zal u wekken door een CD af te spelen
USB – Dit zal u wekken door uw USB-apparaat af te spelen
SD card – Dit zal u wekken door uw SD-kaart af te spelen
9. Druk op Select om de alarmmodus te selecteren.
“Alarm: Day” wordt getoond op de bovenste regel van het tekstdisplay.
10. Druk op Tuning Up of Down om de gewenste alarmfrequentie te selecteren en druk daarna
ter bevestiging op Select.
U kunt de volgende alarmfrequenties selecteren:
Once – Het alarm klinkt eens, alleen in de komende 24 uur
Daily – Het alarm klinkt dagelijks
Weekdays – Het alarm klinkt alleen op weekdagen
Weekends – Het alarm klinkt alleen in de weekenden
11. Het alarm is nu ingesteld en het apparaat keert terug naar de voorgaande weergave.
De alarmindicator (1 of 2) zal worden getoond op het display.
Selecteer, om de instellingen van een alarm te bekijken, de optie “View” in plaats van “Setting”
bij de stappen 2 en 3. Door achtereenvolgens meerdere keren op Select te drukken kunnen
de alarmdetails worden bekeken.
Opmerking:
Als het alarm is ingesteld om u te wekken met DAB- of FM-radio, dan zal de laatst gebruikte DABof FM-zender worden gebruikt en het alarmvolume wordt ingesteld op het luistervolume dat eerder
is ingesteld. Als het zoemeralarm activeert, dan zal het alarm zacht beginnen en geleidelijk steeds
harder klinken. Het alarm zal voor 60 minuten klinken, tenzij het wordt geannuleerd.
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8,9,10

Alarmen annuleren
1. Een alarm kan als het wordt geactiveerd, worden geannuleerd door op Aan / Standby te drukken.
2. Als u het alarm op een ander tijdstip wilt annuleren, zet de optie alarm On/Off dan op “Off”.
Zie stappen 1 - 5 van de vorige paragraaf.
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Snooze
1. Druk als het alarm klinkt op een willekeurige knop (behalve Standby) om het alarm voor 5
minuten uit te schakelen. Het snooze-symbool (
) verschijnt op het display.

Slaapfunctie
Uw geluidssysteem kan worden uitgeschakeld nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De
slaapinstelling kan worden ingesteld op een waarde tussen de 0 en 120 minuten met stappen
van 10 minuten.
1. Druk op Sleep / Clock om gebruik te maken van de slaaptimer, de slaapinstellingen worden
geopend. “Sleep off” wordt getoond op het display.
2. Druk herhaaldelijk op Sleep / Clock om de gewenste slaaptijd te selecteren.
Gebruik de optie OFF om de slaapfunctie te annuleren.
3. Uw radio zal uitschakelen nadat de ingestelde slaaptijd is verstreken.
4. Als u de slaapfunctie wilt annuleren voordat de ingestelde tijd is verstreken, kunt u de slaaptimer
uitschakelen (stap 2) of op Aan / Standby drukken.
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Instellen van displayhelderheid in standbymodus
De helderheid van het display in standbymodus kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de
slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de standbymodus een lager helderheidsniveau
dan de standaardinstelling wenst.
CD

1. Houd Menu ingedrukt, zodat het display “Set Brightness” toont op de onderste regel van het
tekstdisplay.
2. Druk op Select om de huidige instelling te tonen.
3. Druk op Tuning Up of Down om het helderheidsniveau te veranderen. De achtergrondverlichting
zal tegelijkertijd veranderen, zodat u het effect van de verandering direct kunt zien.
4. Druk op Select om de nieuwe instelling op te slaan.
De standaardinstelling na een systeemreset is 5. De mogelijke helderheidswaarde varieert
van 1 - 7.

206

CD

Equalizerfunctie
Het geluid op uw geluidssysteem kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het
materiaal waar u naar luistert. De DDR-47BT heeft zes vooraf ingestelde equalizermodi. U kunt
ook zelf de treble- en bass-niveaus naar wens instellen.

NL

1. Druk op Equalizer om door de verschillende modi te bladeren.
a. Flat- er wordt geen toonaanpassing toegepast
b. Jazz
c. Rock
d. Classic
e. Pop
f . News
g. Treble- tooninstelling kan worden aangepast
h. Bass- tooninstelling kan worden aangepast

Treble-regeling
2. Druk op Equalizer om door de modi te bladeren tot “Treble” verschijnt op de bovenste regel
van het tekstdisplay. Het huidige trebleniveau wordt getoond op de onderste regel.
3. Druk om de waarde aan te passen op Tuning Up of Down tot het gewenste niveau wordt getoond.
4. Als u ook de bass wilt aanpassen, druk dan nogmaals op Equalizer zoals beschreven in stap 5.
U kunt ook op Select drukken om terug te keren naar de weergave van de afspeelmodus.
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Bass-regeling
5. Druk op Equalizer om door de modi te bladeren tot “Bass” verschijnt op de bovenste regel van
het tekstdisplay. Het huidige bassniveau wordt getoond op de onderste regel.
6. Druk om de waarde aan te passen op Tuning Up of Down tot het gewenste niveau wordt
getoond.
7. Druk op Select om terug te keren naar de weergave van de afspeelmodus.
Druk om het effect van de treble- of bass-instelling snel te annuleren op Equalizer tot “Flat” Op
de bovenste regel van het tekstdisplay wordt getoond. De treble- en bass-instelling worden
onthouden voor de volgende keer dat u ze wilt instellen.

Mute-functie
Druk op Mute om de geluidsuitvoer door de luidsprekers uit te schakelen.
DAB

1. Druk op Mute om de geluidsuitvoer uit te schakelen. Het luidsprekervolume-symbool op het
display verdwijnt.
2. Druk nogmaals op Mute of gebruik een van de Volume-toetsen om het geluid weer in te schakelen.
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DAB

Aux-ingang
Er zit een 3,5mm aux-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een
audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler.
NL

1. Druk herhaaldelijk op Source tot “AUX IN” wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijv. iPod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang.
3. Stel het volume indien nodig in op uw iPod, MP3- of CD-speler Om te zorgen voor een adequaat
signaalniveau en gebruik Vervolgens Volume Up of Down op het geluidssysteem om het
volume in te stellen op een comfortabel luisterniveau.

AUX

Line out-aansluiting
Er zit een 3,5mm stereo Line out-aansluiting op de achterkant van uw geluidssysteem, waarmee
u het audiosignaal kunt versturen naar een externe versterker of ander audioapparaat.
Wanneer er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken, dan zal de interne luidspreker niet
worden uitgeschakeld. Stel het volume in op een lager niveau indien gewenst (minimum niveau
= 1). Het volume instellen op MIN kan ervoor zorgen dat de line out-aansluiting een te zacht
signaal ontvangt.
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Hoofdtelefoonuitgang
Er zit een 3,5mm stereo-hoofdtelefoonuitgang op de achterkant van uw geluidssysteem, voor het
gebruik met hoofdtelefoon. Wanneer er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken, dan zal
de interne luidspreker automatisch worden uitgeschakeld (mute).
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Verwijderen van de antenne
De aangesloten telescopische antenne is geschikt voor de meeste toepassingen. Op sommige
locaties kan een externe antenne echter geschikter zijn, bijvoorbeeld omdat de ontvangst slecht
is. De telescopische antenne kan daarom worden verwijderd om een externe antenne met
behulp van coaxkabel aan te sluiten.
Verwijder eerst de twee kleine schroeven die de bedekking van de antenne-aansluiting op zijn
plaats houden (gebruik een kleine kruiskop schroevendraaier). Gebruik daarna een geschikte
sleutel (11mm sleutelwijdte) om de telescopische antenne te verwijderen door tegen de klok in te
draaien, gezien vanaf de achterkant van het product.
Dit zal een F-type connector blootleggen waarop een coaxkabel kan worden aangesloten.
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Aanraakgevoeligheid van touchpaneel instellen
De gevoeligheid van het touchpaneel kan worden aangepast. De standaardinstelling zal normaal
gesproken naar wens werken, maar het touchpaneel kan anders reageren, afhankelijk van
vocht in de huid. De gevoeligheid van het touchpaneel kan worden gereduceerd of verhoogd ten
opzichte van de standaardinstelling.
1. Houd Menu ingedrukt, zodat het display “Set Brightness” toont op de onderste regel van het
tekstdisplay.

NL

CD

2. Druk op Tuning Up of Down tot het display “Touch Pad Set” toont.
CD

3. Druk op Select om de huidige instelling te tonen.
4. Druk op Tuning Up of Down om het gevoeligheidsniveau van het touchpaneel te veranderen.
CD

5. Druk op Select om de nieuwe instelling op te slaan.
De standaardinstelling na een systeemreset is hoog (High).
CD

CD
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Systeemreset
Als uw radio niet correct werkt of als er karakters of cijfers ontbreken op het display, voer dan de
volgende procedure uit.
1. Houd Menu ingedrukt, zodat het display “Set Brightness” toont op de onderste regel van het
tekstdisplay.
2. Druk op Tuning Up of Down tot het display “System reset” toont.
3. Druk op Select. Het display toont nu “Press SELECT to reset”.
4. Druk nogmaals op Select ter bevestiging van de resetoperatie.
5. Na een systeemreset zullen alle voorkeurszenders worden gewist.
Alarmen worden geannuleerd, en de instellingen voor de equalizer, de helderheid van het display
en het touchpaneel worden terug ingesteld op hun standaardwaarden.
De klok wordt gereset en het apparaat gedraagt zich zoals toen het voor het eerst werd
ingeschakeld (zie pagina 9).
In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product met behulp
van de bovenstaande procedure. In sommige omstandigheden kan het nodig zijn het apparaat
opnieuw op het lichtnet aan te sluiten om normaal gebruik te hervatten.
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Opladen met de USB-poort
● De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met een 1A
5V maximum en de meeste iPhone-modellen. De poort ondersteunt
echter geen harde schijven en andere mobiele telefoons of elektronische
apparaten.
● De USB-poort kan alleen worden gebruikt om een apparaat op te
laden in de AUX-IN-, USB- of Bluetooth-modus.
● Het maximale volume en het vermogen van de luidspreker zullen
afnemen als u gebruik maakt van de USB-poort om een apparaat op
te laden.
Belangrijk:
Sluit de USB-poort van de radio niet aan op een USB-poort van de PC,
omdat die kan leiden tot schade aan een van beide apparaten.

Software-update
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden
ontwikkeld. Uw radio beschikt daarom over de mogelijkheid om de
interne software te updaten met behulp van uw USB-poort voor de
software-update.

Als er software-updates beschikbaar komen, dan kan informatie over
het updaten van de radio worden gevonden op
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/first/first.asp
www.sangean.com.au.
Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een
email te sturen naar info@sangean.com
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1. Steek de USB-kabel in de USB-poort op de achterkant van het
apparaat en de USB-poort op uw PC.
2. Druk op Radio om naar de DAB-modus te schakelen.
3. Druk op Menu om het instellingenmenu te openen. Druk op Tuning
up / down tot ‘Software Upgrade’ op het display verschijnt.
Druk op Select om de instelling te openen.
4. Ga naar de bovenstaande website om de meest recente software te
downloaden. Volg de instructies op het scherm die door de update-software
worden gegeven om de software-update te voltooien.

U moet niet proberen de software te updaten, tenzij dit wordt
aangeraden door de klantenservice van Sangean. Het updaten
van de software kan leiden tot het verlies van netwerkinstellingen,
voorkeurszenders en alarminstelling op uw radio.
Er zullen wellicht in de toekomst software-updates voor uw radio zullen
beschikbaar zijn.
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Waarschuwingen
Stel uw geluidssysteem niet bloot aan water, stoom of zand. Laat uw
geluidssysteem niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade
kan veroorzaken.

● Het geluidssysteem mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof,
zoals vazen, op het geluidssysteem worden geplaatst.

Er wordt aangeraden om waar mogelijk de DAB band te gebruiken voor
het luisteren naar de radio, omdat er geen interferentie is en dit kan
resulteren in betere geluidskwaliteit in vergelijking met de FM band.

● It Er wordt aangeraden om een ruimte minimale ruimte (10cm wordt
aangeraden) rond het product vrij te houden om te zorgen voor goede
ventilatie.

De naamplaat bevindt zich op de achterzijde van uw geluidssysteem.

● De ventilatie van het product mag niet worden belemmerd door
voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen op de radio te leggen.
● Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het product.
● Er wordt aangeraden om het gebruik of opslag van het product in
extreme temperaturen te voorkomen. Laat het apparaat niet achter in
auto’s op vensterbanken, in direct zonlicht etc.
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Specificaties
Voeding
Lichtnet
Batterij (afstandsbediening)

AC 230 volt, alleen 50 Hz ~
2 x AAA

NL

Frequentiebereik
FM
DAB
Bluetooth

87.5-108 MHz
174.928-239.200 MHz
2.4 - 2.485GHz klasse-II

Circuit-kenmerken
Vermogen
Hoofdtelefoonuitgang
Aux-ingang
Line out-aansluiting
Antennesysteem

2x7 watts
3.5mm dia
3.5mm dia
3.5mm dia
Telescopische FM-antenne
Telescopische DAB antenne

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Als u zich op enig moment in de toekomst van dit product wenst te ontdoen, houd er dan rekening mee dat elektrische apparaten
niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Recycle als hiervoor faciliteiten aanwezig zijn. Raadpleeg uw lokale instantie of leverancier voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
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