DAB+ og FM-RADIO
DAB-42

BETJENINGSVEJLEDNING
Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som
reference.

OVERSIGT OVER PRODUKTET

2

4
1
Power/Mode

Preset

Scan

5
8

7
Menu

Vol-

Vol+
Prev

9
6

Next

Snooze/Select

10

3
13
14

11
12

1
2
3
4
5
6
7

Knappen Power/
Mode (tænd/funktion)
Knappen Preset (fast
station)
Knappen Prev
(forrige)
LCD-display
Knappen Scan (søg)
Knappen
Snooze/Select (vælg)
Knappen Menu /(Info)

8
9
10
11
12
13
14

Knappen VolKnappen Vol+
Knappen Next (næste)
DC strømindtag
Stik til øretelefoner
Antenne
Batterirum

GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Opsætning
Lysnetdrift
Hvis du vil lade radioen køre på lysnet, skal du følge vejledningen herunder.
1. Forbind DC-stikket på adapteren til DC strømindtaget på bagsiden af enheden.
2. Forbind adapteren til en stikkontakt, og tænd.
Bemærk: Listen med DAB+-radiostationer gemmes i radioens hukommelse, så du ikke behøver søge igen
næste gang, du tænder radioen.

Batteridrift
Følg vejledningen herunder, og læg de 4 batterier i.
1. Fjern batteridækslet ved at trykke i pilens retning.
2. Læg 4 x AA-batterier i i den viste rækkefølge. Vær opmærksom på markeringerne for polaritet (+/-).
Den korrekte retning for hvert enkelt batteri vises i selve batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.
Bemærk: Hvis ledningen sidder i radioen, og du vil lade radioen køre på batterier, skal du først slukke
radioen og fjerne ledningen.

Standby & slukket tilstand
1. Tryk og hold knappen Power/Mode i 1 sekund for at stille radioen på Standby.
2. Tryk og hold knappen Power/Mode igen i 1 sekund, hvis du vil slukke enheden helt. Du kan anvende
denne indstilling til at spare på batterierne.
3. Når du vil tænde radioen igen, skal du blot trykke på knappen Power/Mode.

Søgning efter DAB+ stationer
1.
Vælg DAB+-tilstand, og tryk kort på knappen Scan for at udføre en kanalsøgning. 'Scanning' vises
på displayet, og en søgebjælke viser søgningens fremskridt samt antallet af fundne stationer.

Lagring af en DAB+-station på en fast programplads
Din radio kan gemme op til 10 DAB+-stationer på faste programpladser, så du hurtigt kan få adgang til
dine favoritstationer.
Bemærk: Hvis du gemmer en DAB+-radiostation på en fast programplads, overskriver du ikke en evt. fast FMstation på samme plads.

1. Tænd radioen, og stil ind på den ønskede station.
2. Tryk og hold knappen Preset på fronten af radioen. 'Preset Store <1:(Empty)>' (fast programplads 1 (tom))
vises på displayet, og nummeret blinker. Hvis ingen station tidligere er gemt på pladsen, vises i stedet
'Empty' (tom).
3.
Brug knapperne Prev. og Next til at navigere til den programplads, hvor du vil gemme
stationen (1 -10).

4. Tryk kort på knappen Select for at bekræfte dit valg. Displayet bekræfter med teksten 'Preset
X stored' (fast station x gemt), hvor x står for nummeret på den faste programplads (1-10).
Bemærk: Hvis der allerede ligger en DAB+-station på den faste programplads, vil denne blive
overskrevet, når du gemmer en anden station.

Sådan stiller du ind på en fast DAB+-station
I DAB+-tilstand
1. Tryk kort på knappen Preset. Displayet viser 'Preset Recall s1' (fast station 1) og navnet eller
frekvensen på den station, der er gemt på pladsen. Hvis ingen station er gemt, vises i stedet 'Empty'
(tom).
2. Tryk på knappen Prev. eller Next for at finde den faste station, du vil lytte til (1-10).
Tryk på knappen Select, hvorefter radioen omgående stiller ind på stationen og begynder afspilningen.
Bemærk: Hvis ingen DAB+-station er gemt på den faste programplads, viser displayet 'Preset Empty', og
radioen vender efter nogle få sekunder tilbage til den radiostation, du lyttede til sidst.

Sådan lytter du til FM-radio
Tryk på knappen Power/Mode (hvis radioen er i DAB-tilstand) for at skifte til FM. Displayet viser FM.

Sådan stiller du ind på en FM-station
1. Stræk teleskopantennen ud.
2.
Tryk og hold en af knapperne Prev. eller Next for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Når
radioen finder en station, afbryder den søgningen og stiller ind på stationen. Eller tryk på knappen Scan
for at søge efter FM-stationer.
3. Du kan finindstille frekvensen ved at trykke på en af knapperne Prev. eller Next for at ændre
frekvensen i trin à 0,05 MHz.

Nulstilling
Hvis du vil gendanne radioens oprindelige indstillinger, skal du følge vejledningen herunder:
1. Tryk på knappen Power/Mode for at tænde radioen, og tryk og hold knappen Menu.
2.
Når fuld kanalsøgning eller søgeindstillinger vises på displayet, skal du trykke på knappen
Prev eller Next for at bladre i menuen, indtil du finder punktet System. Tryk på knappen
Snooze/Select for at bekræfte dit valg.
3.

Tryk på knappen Prev eller Next, og find punktet Factory Reset. Tryk på knappen

Snooze/Select for at bekræfte, tryk dernæst på knappen Prev eller Next, og vælg

<YES>.

Tryk på

knappen Snooze/Select for at bekræfte.
4. Herefter viser LCD-displayet 'System reset', og nogle få sekunder senere vises 'System reset OK'
(system nulstillet).
Bemærk: Hvis du nulstiller radioen, slettes alle faste stationer, både DAB+ og FM.
Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk Interferens. Hvis det er tilfældet, skal
du blot nulstille produktet for at genoptage normal drift ved at følge instruktionsmanual. Hvis funktionen
ikke kunne genoptages, skal du bruge produktet i anden placering

FEJLFINDING
Problem

Mulig(e) årsag(er)

Løsning(er)

Ingen strøm

Hovedkontakten står på OFF
Batterierne er flade

Stil hovedkontakten på ON
Udskift batterierne, eller brug
lysnetadapteren

Kan ikke finde
den ønskede
station
Displayet
er tomt

Svagt signal
Stationen er ikke tilgængelig i dit
område
Dette kan forekomme, hvis
udbyder ændrer etiketten på en
tjeneste eller fjerner en etiket,
mens du lytter til stationen

Søg manuelt efter stationen
Radioen vil forsøge at stille ind igen.
Hvis det ikke sker, skal du søge igen.

Jeg hører en
boblende støj
på visse
stationer

Batterierne er ved
at være flade
Svagt signal

Udskift batterierne, eller brug
lysnetadapteren

Ingen lyd

Der er skruet helt ned for lyden

Skru op for lyden

Prøv at justere antennen
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Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver
afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske
forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DAB-42 er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Driftsfrekvensområde:
DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Maximal udgangseffekt: DC 5V 1000mA
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Omega 5A, Soeften
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