RADIO DAB+ FM
DAB-42

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem korzystania proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować na przyszłość.

PRZEGLĄD PRODUKTU

1

Włącznik/Przycisk trybu

8

Przycisk Głoś.-

2

Przycisk Program

9

Przycisk Głoś.+

3

Przycisk Poprzedni

10

Przycisk Następny

4

Wyświetlacz LCD

11

Gniazdo wejściowe zasilania głównego DC

5

Przycisk Skan

12

Gniazdo wyjściowe na słuchawki

6

Przycisk Drzemka/Wybór

13

Antena

7

Przycisk Menu/(Info)

14

Przedział baterii

PODSTAWOWA OBSŁUGA
Przygotowanie
Zasilanie główne
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by radio działało na zasilaniu głównym.

1.

Podłącz wtyczkę zasilania głównego DC do gniazda wejściowego zasilania głównego DC z tyłu
urządzenia.

2.

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda głównego zasilania i włącz.

Uwaga: Lista stacji DAB+ radia jest zapisana w pamięci, więc gdy radio zostanie włączone następnym razem,
wyszukiwanie stacji nie będzie miało miejsca.

Zasilanie bateryjne
Postępuj zgodnie z następującymi krokami, by zainstalować 4 szt. baterii.
1. Odłącz pokrywę baterii w kierunku wskazanym na pokrywie.

2.
3.

Włóż 4 szt. baterii AA we wskazanej kolejności zgodnie z biegunami (+/-). Każda bateria musi być
prawidłowo włożona, jak ukazano wewnątrz przedziału baterii.
Ponownie umocuj pokrywę baterii

Uwaga: Aby radio działało na zasilaniu bateryjnym, należy wyłączyć i odłączyć kabel zasilania głównego, jeśli jest
podłączony.

Tryb gotowości i stan wyłączenia
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by system przeszedł do trybu gotowości.
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by wyłączyć urządzenie. Z
trybu tego można korzystać, by oszczędzać baterie.
3. Aby ponownie włączyć, po prostu naciśnij przycisk Power/Mode.

Wyszukiwanie stacji DAB+
1. W trybie DAB+ naciśnij i puść przycisk Scan, by przeprowadzić wyszukiwanie. Wyświetli się
„Wyszukiwanie”, a pasek postępu ukaże postęp wyszukiwania oraz liczbę znalezionych podczas
wyszukiwania stacji.

Zapisywanie stacji DAB+
Radio może zapisać w pamięci do 10 DAB+ stacji, umożliwiając natychmiastowy dostęp do ulubionych
stacji.
Uwaga: Gdy zapamiętywane są stacje radiowe DAB+, nie nadpisują one zapamiętanych stacji FM.

1. Dostrój radio do stacji, którą chcesz zapisać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset z przodu radia. Wyświetli się <1: (Pusta)> i będzie migać numer.
Lub „Pusta”, jeśli poprzednio nie została zapamiętana żadna stacja.
3. Użyj przycisku Prev lub Next, by przejść do zapamiętanej stacji, na którą chcesz przełączyć radio (1 10).
4. Naciśnij i puść przycisk Select, by potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie
zapisanej stacji X, gdzie X jest zapamiętanym numerem (1 - 10).

Uwaga: Jeśli pod zapamiętywanym numerem jest już zapisana stacja, zostanie ona nadpisana podczas
zapamiętywania nowej stacji.

Dostrój do zapamiętanej stacji DAB+
W trybie DAB+
1. Naciśnij i puść przycisk Preset. Wyświetli się przywołana stacja 1 oraz jej częstotliwość lub „Pusta”, jeśli
nie ma zapamiętanych żadnych stacji.
2. Naciśnij przycisk Prev lub Next, by przewinąć do miejsca i zapamiętanej stacji, której chcesz słuchać (1
- 10).
Naciśnij przycisk Select, a radio natychmiast dostroi się do tej stacji i rozpocznie jej nadawanie.
Uwaga: Jeśli żadna stacja DAB+ nie została zapisana pod danym numerem, wyświetli się „Pusty”, a następnie po
kilku sekundach radio powróci do poprzednio wybranej stacji.

Korzystanie z radia FM
Naciśnij przycisk Power/Mode (jeśli w trybie DAB), by przełączyć do trybu FM. Na wyświetlaczu pojawi się
FM.

Dostrajanie stacji FM
1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Naciśnij i przytrzymaj albo przycisk Prev, albo Next, by przeszukać w górę lub w dół zakresu
częstotliwości. Gdy stacja zostanie znaleziona, przeszukiwanie zatrzyma się na zlokalizowanej stacji.
Można nacisnąć przycisk Scan, by przeszukiwać stacje FM.
3. Można dokładnie dostroić częstotliwość, naciskając albo przycisk Prev, albo Next, by przesunąć o 0, 05
MHZ za każdym naciśnięciem.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Aby przywrócić do ustawień fabrycznych, należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami:
1. Naciśnij przycisk Power/Mode, by włączyć, po czym naciśnij na długo przycisk Menu.
2. Następnie wyświetli się pełne wyszukiwanie lub ustawienia wyszukiwania. Naciśnij przycisk Prev lub
Next , aż w wyborze menu znajdziesz System. Naciśnij przycisk Snooze/Select, by potwierdzić wybór.
3. Naciśnij przycisk Prev lub Next, by znaleźć Factory Reset. Naciśnij przycisk Snooze/Select, by
potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk Prev lub Next, by wybrać <TAK>. Naciśnij przycisk
Snooze/Select, by potwierdzić.
4. Na wyświetlaczu LCD pojawi się Reset systemu, a kilka sekund później pojawi się Reset systemu OK.
Uwaga: przeprowadzenie resetu fabrycznego usunie wszelkie zapamiętane stacje DAB+ i FM.

Normalne funkcjonowanie produktu może zostać zakłócone przez silne elektromagnetyczne Ingerencja.
Jeśli tak, po prostu zresetuj urządzenie, aby wznowić normalną pracę, postępując zgodnie z instrukcjami
instrukcja obsługi. Jeśli funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w
inna lokalizacja

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem

Powód (Powody)

Rozwiązanie (Rozwiązania)

Brak zasilania

Włącznik jest ustawiony na OFF
Baterie są wyczerpane

Ustaw włącznik w pozycji ON Wymień baterie
lub użyj zasilania głównego

Nie znaleziono
żądanej stacji

Słaby sygnał stacji, niedostępny w
Twojej lokalizacji

Użyj funkcji ręcznego dostrajania

Wyświetlacz jest
pusty

Może to wystąpić, jeśli stacja
nadawcza zmieni etykietę usługi lub
usunie ją podczas słuchania.

Urządzenie spróbuje ponownie się dostroić.
Jeśli się to nie uda, przeprowadzi nowe
wyszukiwanie.

Podczas słuchania
niektórych stacji
słyszalny jest
szemrzący dźwięk.

Niski stan baterii lub słaby sygnał

Wymień baterie lub użyj zasilania głównego
Spróbuj zmienić pozycję anteny.

Brak dźwięku

Głośność ustawiona na minimum

Zwiększ poziom głośności

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje,
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi
urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem
pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być
wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i
przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi
recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo
urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale
technicznym urzędu miasta.
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DAB-42 jest zgodny z dyrektywą
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Zakres częstotliwości pracy: DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Maks. moc wyjściowa: DC 5V 1000mA
Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics

