DAB+ FM-RADIO
DAB-42

GEBRUIKSHANDLEIDING
Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik en bewaar de instructies als
eventueel naslagwerk.

PRODUCTOVERZICHT
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Aan/Uit/Modus-knop
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Vol- Toets
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Geheugentoets
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Vol+ Toets
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Vorig nummer-knop
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Volgende nummer-knop
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LCD-display
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Stroomaansluiting
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Scantoets
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Hoofdtelefoonaansluiting
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Sluimer/Selecteer-knop
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Antenne
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Menu-knop/(Info)
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Batterijhouder

ALGEMENE BEDIENING
Instellingen
Stroom
Volg de onderstaande instructies om de radio via het elektriciteitsnet te laten werken.

1.

Sluit de stroomkabel aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van het apparaat.

2.

Steek de adapter in het stopcontact en zet het apparaat aan.

Opmerking: De lijst DAB+-radiozenders wordt opgeslagen in het geheugen, zodat er de volgende keer dat u de
radio aanzet niet opnieuw een scan uitgevoerd hoeft te worden.

Batterijvoeding
Volg de stappen om de 4 batterijen te plaatsen.
1. Open het batterijklepje in de richting die staat aangegeven op het klepje

2.
3.

Plaats de 4 AA-batterijen in de onderstaande volgorde en let daarbij op de polariteit (+/-). Elke batterij
dient in de juiste richting te worden geplaats, zoals aangegeven in het batterijvakje.
Sluit het batterijklepje

Opmerking: Om de radio op batterijvoeding te laten werken, dient u het apparaat uit te schakelen en het netsnoer
uit het stopcontact te halen, indien aangesloten.

Stand-by- en Uit-modus
1. Houd de Power/Mode-knop 1 seconde ingedrukt om het systeem in Stand-by-modus te zetten.
2. Houd de Power/Mode-knop nogmaals 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te zetten. U kunt deze
modus gebruiken om batterijvermogen te sparen.
3. Om het apparaat weer in te schakelen, drukt u weer op de Power/Mode-knop.

DAB+-zenders scannen
1. Druk in DAB+-modus kort op de Scan-knop om een scan uit te voeren. ‘Scanning’ zal worden
weergegeven een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan en het aantal gevonden zenders
tijdens de scan wordt eveneens weergegeven.

Een vooraf ingestelde DAB+-zender opslaan
Uw radio kan tot 10 DAB+-zender opslaan in zijn geheugen voor directe toegang tot uw favoriete zenders.
Opmerking: Wanneer u DAB+-radiozenders opslaat, zullen deze uw ingestelde FM-zenders niet overschrijven

1. Stem uw radio af op de zender die u wenst in te stellen.
2. Houd de Preset-knop aan de voorkant van de radio ingedrukt. Instelling opslaan <1: (Empty)>wordt
weergegeven en het nummer knippert. Of er wordt ‘Empty’ weergegeven als er nog geen zender is
opgeslagen.
3. Gebruik de knop Prev of Next om naar de locatie te verplaatsen waar u de radiozender wilt opslaan (110)
4. Druk kort op de Selecteer-knop om uw selectie te bevestigen. Het scherm zal de bevestiging “Preset X
stored” tonen, waarbij ‘x’ het locatienummer (1-10) is.

Opmerking: Indien er reeds een bestaande DAB+-zender onder een locatie is opgeslagen, zal deze worden
overschreven wanneer u de nieuwe zender opslaat.

Op een vooraf ingestelde DAB+-zender afstemmen
In DAB+-modus
1. Druk kort op de Preset-knop. “Preset Recall s1” zal worden weergegeven en de naam of frequentie van
de zender die daar is opgeslagen of “Empty” als er nog geen zender is opgeslagen.
2. Druk op de knop Prev of Next om naar de vooraf ingestelde locatie en zender (1-10) waarnaar u wenst
te luisteren te scrollen
Druk op de Selecteer-knop om de radio direct op die zender af te stemmen en af te spelen.
Opmerking: Als er geen DAB+-zender is opgeslagen onder een locatie, zal “Preset Empty” worden weergegeven.
De radio zal vervolgens na enkele seconden terugkeren naar de eerder geselecteerde zender.

Uw FM-radio gebruiken
Druk in DAB-modus op de Power/Mode-knop om naar FM-modus te gaan. Er zal FM op het scherm
verschijnen

Op een FM-zender afstemmen
1. Trek de telescoopantenne uit.
2. Houd de knop Prev of Next ingedrukt om het frequentiebereik omhoog of omlaag te scannen. Wanneer
een zender wordt gevonden, stopt de scan en speelt die zender af. U kunt ook op de Scan-knop
drukken om een andere FM-zender te zoeken.
3. U kunt de frequentie precies afstellen door op de knop Prev of Next te drukken om verder te gaan in
stappen van 0, 05 MHZ.

Fabrieksinstelling
Volg de onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen:
1. Druk op de Power/Mode-knop om aan te zetten en houd de Menu-knop ingedrukt.
2. Wanneer volledige scan of scaninstelling verschijnt, drukt u op de knop Prev of Next in de menukeuze,
totdat u Systeem vindt. Druk op de Snooze/Select-knop om de selectie te bevestigen
3. Druk op de knop Prev of Next om Terugzetten in fabrieksinstellingen op te zoeken. Druk op de
Snooze/Select-knop om te bevestigen en druk vervolgens op de knop Prev of Next om <YES> te
selecteren. Druk op de Snooze/Select-knop om te bevestigen
4. Op het scherm verschijnt “System reset” en een paar seconden later zal “System reset OK” verschijnen
Opmerking: met het terugzetten in fabrieksinstellingen worden all opgeslagen instellingen in zowel DAB+ en FM
verwijderd.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterk elektromagnetisch vermogen
Interferentie. Als dit het geval is, reset u het product gewoon om de normale werking te hervatten door de
handleiding. In het geval dat de functie niet kon worden hervat, gebruik dan het product in andere locatie

PROBLEEMOPLOSSING
Probleem

Reden(en)

Oplossing(en)

Geen stroom

De Aan/uit-knop staat op UIT
De batterijen zijn leeg

Zet de Aan/uit-knop in de AAN-stand
Vervang de batterijen of gebruik het
stopcontact

Gewenste zender
niet gevonden

Zwak signaal
Zender niet beschikbaar in uw
omgeving

Gebruik de handmatige afstemming

Het scherm is leeg

Dit kan gebeuren als de uitzender
het label van een service wijzigt of
een label verwijdert tijdens het
afstemmen.

Het apparaat zal opnieuw proberen af te
stemmen. Als dit niet lukt, voer dan een
nieuwe scan uit

Ik hoor een
Batterij is bijna leeg
murmelend geluid op Zwak signaal
sommige zenders

Vervang de batterijen of gebruik het
stopcontact
Herpositioneer de antenne

Geen geluid

Verhoog het volume

Volume staat ingesteld op het
minimum

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden
verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klikosymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw
plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DAB-42 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Frequentie bereik:
DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Totaal vermogen: DC 5V 1000mA

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

