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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI 
 
1. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila in varnostne napotke tako, da 

vam bodo razumljivi. 
2. Navodila shranite: varnostne napotke in navodila za uporabo je potrebno shraniti 

za prihodnje priložnosti. 
3. Pazite na opozorila. Potrebno je upoštevati vsa opozorila na napravi in v 

navodilih. 
4. Sledite vsem operacijam in uporabite navodila. 
5. Voda in vlaga: Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini vode. Ne uporabljajte je v 

bližini kopalne kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, v mokrih kleteh, ob bazenu iin 
podobno. 

6. Pred čiščenjem radio iztaknite iz AC napajanja. Za čiščenje zunanjosti radia 
uporabljajte samo vlažno krpo. 

7. Radia ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, nosilec ali mizo. Padec radia 
lahko povzroči resne telesne poškodbe in poškodbe naprave. 

8. Prezračevanje: Radio je potrebno namestiti tako, da njegovo mesto namestitve 
ne ovira pravilnega zračenja naprave. Na primer: radia ni dovoljeno imeti na 
kavču, postelji, preprogi ali drugih mehkih površinah, ki lahko prekrivajo njegove 
odprtine za zračenje. Ni ga dovoljeno vgraditi v omaro, kjer je zmanjšan pretok 
zraka skozi odprtine za zračenje. 

9. Viri oskrbe z energijo: Radio lahko deluje samo preko virov napajanja, ki so 
navedeni na nalepki na napravi. Če niste prepričani, kakšno napeljavo imate v 
vašem domu, se posvetujte s prodajalcem ali energetskim podjetjem. 

10. Omrežni napajalnik: Omrežni napajalnik je potrebno namestiti tako, da ga ni 
mogoče pohoditi, stisniti in da nanj ne odlagate drugih predmetov. Bodite še 
posebej pozorni na kable in vtikače, ter mesto, kjer je kabel vstavljen v napravo. 
Omrežni vtikač iztaknite tako, da primete in povlečete vtikač in ne kabla naprave. 
Napravo uporabljajte samo preko navedene vrste energije. Če niste prepričani, 
kakšno napeljavo imate v vašem domu, se posvetujte s prodajalcem ali 
energetskim podjetjem. 

11. Električnih vtičnic in napajalnih kablov ni dovoljeno preobremeniti. Lahko pride 
do požara ali električnega šoka. Skozi odprtine radia nikoli ne vstavljajte nobenih 
predmetov. Ti predmeti lahko pridejo v stik z nevarno napetostjo ali povzročijo 
kratek stik med deli naprave, kar lahko vodi v požar ali električni šok. 

12. Če je radio dlje časa brez nadzora ali če ga dlje časa ne nameravate uporabljati, ga 
iztaknite iz električne vtičnice. S tem preprečite poškodbe zaradi udara strele ali 
nihanja električne napetosti. 

13. Če je radio dlje časa brez nadzora ali če ga dlje časa ne nameravate uporabljati, iz 
njega odstranite baterije. Baterije lahko iztečejo in poškodujejo pohištvo ali vaš 
radio. 

14. Radia ne poskušajte popravljati sami. Z odpiranjem pokrova naprave ste 
izpostavljeni nevarni napetosti in izničite veljavnost garancije. Servisiranje 
prepustite pooblaščenemu osebju servisa. 

15. V napravo nikoli ne sme zaiti nobena tekočina. 
16. Napravo mora popraviti usposobljeno osebje servisa, če: 
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• pride do poškodb napajalnega kabla ali vtikača. 
• je v notranjost naprave prišla tekočina ali tujek. 
• je bil radio izpostavljen dežju ali vodi. 
• se zdi, da radio ne deluje normalno ali kaže vidne znake sprememb v 

delovanju. 
• je prišlo do padca naprave ali je poškodovano njeno ohišje. 

SESTAVNI DELI ZA UPRAVLJANJE 
 

 
1. Zvočnik 
2. LCD zaslon 
3. Gumb za vklop/izklop naprave 
4. Indikator polnjenja / prazne baterije 
5. Gumba za naravnavanje gor/dol 
6. Gumb “SELECT“ (izbira) 
7. Gumb “INFO“ (informacije) 
8. Gumbi shranjenih radijskih postaj 
9. Gumb “AUTOTUNE“ (samodejno naravnavanje) 
10. Gumb “BAND“ (pasovna širina) 
11. Gumb za uravnavanje glasnosti 
12. Stikalo za vrsto baterije (“Alkaline/NiMH/NiCad“ polnilne baterije) 
13. Vtičnica za slušalke 
14. Banana DC vtičnica 

 
15. Teleskopska antena 
16. Prostor za baterije 
17. Stikalo za zaklepanje 
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DELOVANJE BATERIJE 
 

 
1. Pokrov prostora za baterije na zadnji strani naprave odstranite tako, da ga 

potisnete navzdol. Odprite pokrov prostora za baterije. 
Opomba: Pred vstavljanjem baterij (če uporabljate navadne in ne polnilnih 
baterij) se prepričajte, da je stikalo za vrsto baterij (“NiMH/NiCad/Alkaline“) na 
stranskem delu naprave v položaju “OFF“ (izklop). Če uporabljate polnilne 
baterije, pa mora biti to stikalo v položaju “ON“ (vklop). 

2. V prazen prostor za baterije vstavite dve bateriji LR6 (velikost AA). Pazite, da so 
vse baterije vstavljene skladno s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na zadnji 
strani radia. Zaprite pokrov prostora za baterije. 

3. Ko kapaciteta baterije pade pod določen nivo, zasveti indikator prazne baterije. 
Ko ga zagledate, je baterije potrebno čimprej zamenjati. Znaki, da je potrebno 
baterijo zamenjati, so tudi zmanjšana moč, popačenje in “jecljajoč“ zvok. 

4. Če radia dlje časa ne nameravate uporabljati, je priporočljivo, da iz njega 
odstranite baterije. Iz ekonomskega vidika vam priporočamo, da kadar je le 
mogoče radio DPR-65 uporabljate preko omrežnega adapterja in baterije 
uporabljate le začasno. 

 
POMEMBNO: 
Baterij ni dovoljeno izpostavljati prekomerni vročini, kot je direktno sonce, ogenj in 
podobno. Po končani uporabi je potrebno baterije odstraniti na ustreznih zbirnih 
mestih. V nobenem primeru baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske 
odpadke. 
Opomba: 
Baterije lahko polnite samo kadar je  radio izključen. Omrežni napajalnik vstavite v 
banan DC vtičnico in napolnite baterije. Prepričajte se, da je stikalo za vrsto baterij 
nastavljeno na “ON“. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterije. Glede na 
kapaciteto polnilnih baterij polnjenje lahko traja dlje časa. 
Ne mešajte starih in novih polnilnih baterij. 
Ne mešajte polnih in praznih polnilnih baterij. 
Ne uporabljajte baterij z različno mAh kapaciteto. 
Ne uporabljajte poškodovanih ali izteklih baterij. 
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UPORABA USB KABLA ZA POLNJENJE / STIKALO ZA ZAKLEPANJE 
 
USB kabel 

 
Ta kabel uporabite za priklop vašega radia v poljubni vir napajanja z USB vhodom (na 
primer računalnik) in napolnite baterije. 
1. 3,8 mm vtikač vstavite v banana DC vtičnico. 
2. USB kabel vstavite v poljubni vir napajanja z USB vhodom (na primer računalnik). 

 
Pomembno: 
Če je radio za polnjenje priključen na računalnik, ki je izključen ali pa v stanju 
pripravljenosti ali v USB razdelilnik ali USB vhod na tipkovnici, se namesto polnjenja, 
baterija v radiu lahko prazni. 
 
DRUGI NAČINI ZA OSKRBO RADIA Z ENERGIJO 
USB napajalnik (ni priložen) 

 
USB napajalnik uporabite za oskrbo radia z energijo in polnjenje baterij. 
1. Kupite USB napajalnik in USB vtikač vstavite v USB vhod na napajalniku. 
2. 3,8 mm vtikač vstavite v banana DC vtičnico. 
3. Napajalnik vstavite v električno vtičnico. Radio se začne polniti. 

 
STIKALO ZA ZAKLEPANJE 
Stikalo za zaklepanje se uporablja za preprečevanje nenamerne uporabe vašega radia. 
1. Stikalo za zaklepanje, ki se nahaja na stranskem delu naprave, nastavite v položaj 

“Lock“ (zaklepanje) . Vsi gumbi na napravi bodo onesposobljeni. S tem 
preprečite naključno upravljanje z radiem, kadar je le-ta pospravljen v kovčku ali 
potovalni torbi. 

2. Če želite zaklepanje sprostiti, stikalo potisnite dol v položaj “Unlock“ . 
 
POMEMBNO 
Ko je radio zaklenjen in pritisnete na poljubni gumb, se na zaslonu izpiše “Key locked“ 
(zaklenjeni gumbi). Če radio zaklenete v izključenem položaju, ga ne morete vklopiti. 
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UPORABA RADIA – DAB 
 
1. Previdno iztegnite teleskopsko anteno. 
2. Za vklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. 

Na zaslonu se za kratek čas izpiše “Welcome to 
Digital Radio“. 

3. Če je to prva uporaba radia, se na hitro izvede 
iskanje pasovne širine III DAB postaj. Na 
zaslonu se izpiše “Welcome to DAB“. Če ste 
radio pred tem že uporabljali, pa je izbrana 
zadnja poslušana postaja. 

4. Med postopkom iskanja se ob zaznavanju 
novih radijskih postaj na desni strani zaslona 
povečuje števec postaj in postaje so dodane na 
seznam postaj.  

 

V spodnji vrstici zaslona je prikazan stolpec, ki prikazuje napredek pri 
samodejnem naravnavanju postaj. 

5. Ko je iskanje zaključeno, je za predvajanje izbrana prva najdena postaja (v 
zaporedju številke-črke; 0...9...A...Z). 

6. Če je seznam postaj po iskanju še vedno prazen, se na zaslonu pokaže sporočilo 
“No DAB station“ (ni DAB postaj). 

7. Če naprava ne najde nobenega signala, je priporočljivo, da radio prestavite na 
drugo mesto in mu omogočite boljši sprejem. 

IZBIRA RADIJSKE POSTAJE  
 
1. V zgornji vrstici zaslona je prikazano ime 

trenutno izbrane radijske postaje. 
2. Z gumbi za naravnavanje gor/dol se lahko 

premikate po seznamu razpoložljivih postaj. 
3. Za izbiro radijske postaje pritisnite in spustite 

gumb “Select“. Ko radio najde postajo, se na 
zaslonu lahko izpiše “Now tunning...“ (sedaj se 
predvaja...). 

4. Glasnost nastavite po lastni želji. 

 
Opomba: 
Če se po izbiri radijske postaje na zaslonu izpiše “Not available“ (ni na voljo), je 
priporočljivo, da radio prestavite na drugo mesto in mu omogočite boljši sprejem. 

SEKUNDARNE STORITVE – DAB 
 
1. Določene radijske postaje imajo povezano eno ali več sekundarnih 

storitev. Če ima postaja takšno storitev, se na seznamu postaj na 
zaslonu, poleg imena postaje pokaže simbol . Sekundarna storitev  



 
 
 

8 

se nato pokaže neposredno po primarni, ko pritisnete gumb za 
naravnavanje gor. 

2. Za izbiro postaje pritisnite gumb “Select“. 

 

PRIKAZI NA ZASLONU – DAB  
 
Vaš radio ima sedem različnih prikazov na zaslonu: 
1. S pritiskom na gumb “Info“ krožite med 

temi prikazi. 

 

a. Premikajoče 
besedilo: 

Prikaz premikajočega 
sporočila o imenu 
izvajalca/skladbe, 
številke in tako dalje. 

b. Vrsta programa: Prikaz vrste postaje, 
ki jo poslušate – na 
primer Pop, Klasika, 
Novice in ostalo.  

c. Multiplex ime: Prikaz DAB multiplex imena, kateri pripada trenutna postaja. 
d. Čas in datum Prikaz trenutnega časa in datuma. 
e. Kanal in 

frekvenca 
Prikaz frekvence DAB multiplex za poslušano radijsko postajo. 

f. Stopnja prenosa 
in vrsta zvoka 

Prikaz stopnje digitalnega prenosa in vrsto zvoka poslušane 
radijske postaje. 

g. Moč signala Slikovni prikaz moči signala predvajane postaje. 

ISKANJE NOVE POSTAJE –DAB  
 
Sčasoma so na voljo nove radijske postaje. Za iskanje novih postaj sledite spodnjemu 
napotku: 
1. Pritisnite in spustite gumb “Autotune“. 

Na zaslonu se izpiše “Scanning...“ 
(iskanje). Vaš radio izvede iskanje DAB 
frekvenc. Ko najde nove postaje, se 
števec na desnem delu zaslona poveča  

 

in postaje so dodane na seznam radijskih postaj. 

ROČNO NARAVNAVANJE POSTAJE – DAB  
 
Ročno naravnavanje vam omogoča, da direktno naravnate različne kanale DAB 
pasovne širine III. 
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1. Za vklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. 
2. Pritisnite in držite gumb “Info“, da pridete v 

meni naprednih nastavitev. 
3. Pritisnite gumb gor/dol, dokler se na zaslonu 

ne izpiše “Manual tune“ (ročno 
naravnavanje). 

4. Pritisnite gumb “Select“. Za nastavitev 
želenega DAB programa pritisnite gumb 
gor/dol. 

5. Za izbiro želenega DAB kanala pritisnite in 
spustite gumb “Select“.   
Prazen pravokotnik označuje minimalno stopnjo signala, ki je potrebna za 
zadovoljiv sprejem. Stolpec moči signala se poveča in zmanjša in prikazuje 
spreminjanje moči signala skladno s premikanjem teleskopske antene na radiu. 

6. Ko radio najde DAB signal, se na zaslonu pokaže ime multiplex DAB. Novo 
najdene radijske postaje bodo dodane na seznam, ki je shranjen na napravi. 

NASTAVITVE DINAMIČNEGA NADZORA RAZPONA – DAB  
 
Dinamični nadzor razpona (znan tudi z oznako DRC) lahko okrepi slušnost tišjih tonov, 
če radio uporabljate v hrupnem okolju. 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za 

vklop/izklop. 
2. Pritisnite in držite gumb “Info“. Na 

zaslonu se izpiše “Station list“ (seznam 
postaj). 

3. Uporabite gumba za naravnavanje 
gor/dol, dokler se na zaslonu ne izpiše 
“DRC value“ (vrednost DRC).  

4. Za dostop do nastavitev pritisnite in spustite gumb “Select“. 
5. Za izbiro želene DRC nastavitve pritisnite gumb z naravnavanje gor/dol (privzeta 

vrednost je 0). 
DRC 0 – DRC je izključen, predvajanje DRC naprava ignorira. 
DRC 1 – DRC je nastavljen na nastavitev, ki jo pošilja oddajnik postaje. 
DRC ½ - Stopnja DRC je nastavljena na 1/2 tega, kar pošilja oddajnik postaje. 

6. Za potrditev nastavitve pritisnite in spustite gumb “Select“. Prikaz na zaslonu se 
povrne v normalni način naravnavanja. 

 
Opomba: 
Vse DAB postaje nimajo na voljo DRC funkcije. Če oddajnik ne podpira DRC, potem 
nastavitev DRC na radiu nima nobenega učinka. 
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UPORABA RADIA – FM  
 
1. Previdno izvlecite teleskopsko anteno. 
2. Za vklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. Na 

zaslonu se za nekaj sekund izpiše “Welcome to 
Digital Radio“. 

3. Za izbiro FM pasovne širine pritisnite gumb “Band“. 
4. Pritisnite in spustite gumb “Select“, dokler se na 

zaslonu ne izpiše “Auto tune <>“. 
5. Pritisnite gumb za naravnavanje gor. Radio začne z 

iskanjem od trenutne postaje navzgor in se ustavi 
ko najde radijsko postajo z dovolj močnim signalom. 

6. Na zaslonu se izpiše frekvenca najdenega signala. 
Če je na voljo RDS informacija, se po nekaj 
sekundah na zaslonu izpiše ime postaje. Na zaslonu  

se v zgornji vrstici izpiše tudi “St“ in “RDS“, če je radijska postaja predvajana v 
stereo načinu in z RDS informacijami. 

7. Za iskanje postaj FM pasovne širine v smeri navzdol, pritisnite gumb za 
naravnavanje dol (od visokih do nižjih frekvenc). 

8. Ko radio doseže konec pasovne širine, začne z naravnavanjem z nasprotne strani 
valovnega območja. 

9. Glasnost nastavite po lastni želji. 
10. Za izklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. 

ROČNO NARAVNAVANJE POSTAJE – FM  
 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. 
2. Za izbiro FM pasovne širine pritisnite gumb “Band“. 
3. Pritisnite in spustite gumb “Select“, dokler se na 

zaslonu ne izpiše “Manual tune <>“. 
4. Za naravnavanje postaje uporabite gumb gor ali dol. 

Frekvenca se spreminja po 50 kHz korakih. Če enega 
od gumbov za naravnavanje pritisnete in držite, se 
hitrost premikanja frekvence pospeši. 

5. Ko radio doseže konec pasovne širine, začne z 
naravnavanjem z nasprotne strani valovnega območja. 

6. Glasnost nastavite po lastni želji. 
7. Če želite preklicati možnost ročnega naravnavanja,   

ponovno pritisnite in spustite gumb “Select“, da se na zaslonu izpiše “Auto tune 
<>“. 
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PRIKAZI NA ZASLONU – FM  
 
V FM načinu delovanja lahko spodnjo vrstico na zaslonu nastavite na eno od štirih 
možnosti prikazov. 
1. S pritiskom na gumb “Info“ krožite med temi prikazi. 
 

 

a. Radijsko besedilo Prikaz premikajočega 
sporočila o imenu 
izvajalca/skladbe, telefonske 
številke in tako dalje. 

b. Vrsta programa Prikaz vrste postaje, ki jo 
poslušate – na primer Pop, 
Klasika, Novice in ostalo.  

c. Čas in datum Prikaz trenutnega časa in datuma. 
d. Frekvenca Prikaz frekvence poslušane postaje 

 
Opomba: 
Prikaz FM informacij je na voljo samo kadar radio lahko sprejme RDS informacije z 
oddajnika postaje. 

SHRANJEVANJE POSTAJE V SPOMIN  
 
Za vsako valovno območje lahko shranite do 5 postaj. 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za 

vklop/izklop. 
2. Naravnajte radijsko postajo, kot je to 

opisano zgoraj. 
3. Pritisnite in držite potrebni spominski 

gumb, dokler se na zaslonu na primer 
ne izpiše “Preset 1 stored“ (shranjeno 
na 1. spominsko mesto). Postaja bo   
shranjena na izbrano spominsko mesto. Postopek ponovite še za ostale 
spominske gumbe. 

4. Radijske postaje shranjene na spominska mesta lahko nadomestite z drugimi po 
zgoraj opisanem postopku. 
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PRIKLIC IZ SPOMINA – DAB IN FM 
 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za 

vklop/izklop. 
2. Izberite želeno valovno dolžino. 
3. Za trenutek pritisnite želeni spominski 

gumb. Radio preklopi na radijsko 
postajo, ki je shranjena na tistem 
spominskem mestu. 

 

STEREO / MONO NASTAVITVE – FM  
 
Vaš radio predvaja radijsko postajo v stereo načinu (preko slušalk) tako dolgo, dokler 
ima sprejeti signal ustrezno moč. Če pa stereo signal postane šibkejši, se predvajani 
zvočni signal poslabša. Za zmanjšanje stopnje zvočnih motenj je morda bolje, da radio 
za nadaljevanje predvajanja preklopite v mono način. 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za vklop/izklop. 

Kot je opisano zgoraj, naravnajte želeno FM 
radijsko postajo. 

2. Za dostop do naprednih nastavitev pritisnite in 
držite gumb “Info“. 

3. Pritisnite gumb za naravnavanje gor/dol, 
dokler se v spodnji vrstici zaslona ne izpiše 
“Mono Override“. Pritisnite gumb “Select“. Če 
je radio v “Auto-Stereo“ (samodejnem stereo) 
načinu delovanja, se na zaslonu izpiše 
“Override Off“. 

4. S pritiskom na gumb gor/dol preklopite na 
“Mono-Override“ (mono predvajanje). 

 

Med izvajanjem nastavitve radio predvaja trenutno postajo v mono načinu, ne 
glede ali gre za predvajanje preko slušalk ali zvočnikov. “Mono Override“ je 
začasna nastavitev in se nanaša samo na trenutno naravnano postajo. Če radio 
prestavite na drugo postajo, je nastavitev samodejno preklicana. 

5. Če želite funkcijo “Mono Override“ preklicati še med poslušanjem trenutne 
postaje, pritisnite in držite gumb “Info“ in uporabite gumba gor/dol, dokler se v 
spodnji vrstici zaslona ne izpiše “Mono Override“. Pritisnite gumb “Select“. Če je 
radio nastavljen na način “Mono-Override“, se v spodnji vrstici izpiše “Override 
On“. 

6. Za izklop načina “Mono-Override“ pritisnite gumb gor/dol. Radio trenutno 
nastavljeno radijsko postajo preko slušalk predvaja v stereo, če je signal dovolj 
močen. 
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NASTAVLJIVOST OBČUTLJIVOSTI ISKANJA – FM  
 
Vaš radio po navadi iščem FM postaje, ki so dovolj močne za dober sprejem. Če pa 
želite, lahko pri samodejnem iskanju najde tudi postaje s šibkejšim signalom in z bolj 
oddaljenih oddajnikov. Vaš radio ima namreč tudi funkcijo samodejnega iskanja 
lokalnih / bolj oddaljenih postaj. 
1. Za vklop radia pritisnite gumb za 

vklop/izklop. 
2. Če je potrebno, pritisnite gumb “Band“ 

in izberite FM valovno dolžino. 
3. Pritisnite in držite gumb “Info“, dokler se 

v spodnji vrstici zaslona ne izpiše “Mono 
Override“. 

4. Pritisnite in spustite gumb gor ali dol, 
dokler se na zaslonu ne izpiše “FM Scan 
Zone“, nato pa pritisnite gumb “Select“, 
da pridete do nastavitev območja 
iskanja. 

 

5. Za preklop med možnostjo “Local“ (lokalno) in “Distant“ (oddaljeno) v spodnji 
vrstici zaslona pritisnite gumb gor ali dol. Možnost “Distant“ vam omogoča, da 
radio pri iskanju postaj najde tudi šibke signale. 

6. Za potrditev izbire pritisnite gumb “Select“. Radio se nato vrne v normalno 
delovanje in prikaze na zaslonu. Lokalna ali oddaljena nastavitev je shranjena v 
radiu in velja vse dokler je ne spremenite ali do ponastavitve sistema. 

 
Opomba: 
Začetna nastavitev radia (ob dobavi ali po ponastavitvi sistema) je, da ne upošteva 
šibkih (oddaljenih) signalov. 

RAZLIČICA PROGRAMSKE OPREME  
 
Prikaza različice programske opreme ni mogoče spremeniti in vam služi le za 
referenco. 
1. Za ogled različice programske opreme na 

zaslonu, pritisnite in držite gumb “Info“. Na 
ta način pridete v meni. 

2. Večkrat zapored pritisnite gumb gor/dol, 
dokler se na zaslonu ne izpiše “SW version“ 
(različica programske opreme). 

3. Pritisnite gumb “Select“ in številka različice 
se pokaže na zaslonu. Po nekaj sekundah 
se prikaz na zaslonu vrne na prikaz ob 
normalnem delovanju naprave. 
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PONASTAVITEV SISTEMA 
 
Če vaš radio ne deluje več pravilno ali pa manjka kateri od znakov na zaslonu oziroma 
je nepopoln, naredite naslednji postopek. 
1. Za vstop v meni pritisnite in 2 sekundi držite 

gumb “Info“. 
2. Večkrat zapored pritisnite gumb gor/dol, 

dokler se na zaslonu ne izpiše “Factory 
Reset“ (ponastavitev na tovarniške 
nastavitve). 

3. Če želite izvesti postopek ponastavitve 
naprave. še enkrat pritisnite gumb “Select“. 
Izvede se ponastavitev celotnega radia. 
Izbrišejo se vse postaje na spominskih 
mestih.  

4. Po končani ponastavitvi, se izvede iskanje DAB postaj. V primeru okvare zaradi 
elektrostatične razelektritve, ponastavite napravo za ponovno normalno 
delovanje (morda je potreben izklop in ponoven priklop v električno napajanje). 

VTIČNICA ZA SLUŠALKE  
 
Na levem stranskem delu naprave se nahaja 3.5 mm vtičnica za slušalke, ki omogoča 
uporabo vašega radia s slušalkami. Z vstavljanjem vtikača slušalk v vtičnico, je 
delovanje zvočnikov samodejno prekinjeno (ne predvajajo zvoka). 
 
POMEMBNO: 
Prekomerni zvočni pritisk preko slušalk lahko povzroči izgubo sluha. 

OSVETLITEV ZASLONA 
 
1. Če radio uporabljate preko baterijskega napajanja, se zaslon ob vsakem pritisku 

na gumb osvetli za približno 12 sekund. 
2. Če radio deluje preko električnega omrežja, je po vklopu radia zaslon vseskozi 

osvetljen. 

TEHNIČNI PODATKI  
 
Napajanje 
Električno omrežje  DC 5V ~/0.6 A 
Baterije   2 x LR6 (velikost AA) alkalne ali polnilne NiMH 
 
Pokritost frekvenc 
FM: 87.5 – 108 MHz 
DAB: 5A 174.928 – 13F 239.200 MHz 
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Lastnosti vezja 
Zvočnik   2'' 8 ohmov polno območje 
Izhodna moč   0.2 W 
Vtičnica za slušalke  3.5 mm premera 
Sistem antene   FM teleskopska antena 

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 
 

 
Če je napravo kadarkoli potrebno odstraniti, upoštevajte sledeče: odsluženih 
električnih naprav ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. 
Reciklirajte jih na ustreznih zbirnih mestih. Informacije o le-teh poiščite v vaši občini. 
(Direktiva o električnih in elektronskih napravah) 
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Izdelek: Digitalni DAB+/UKV radio Sangean DPR-65  
Kat. št.: 35 17 20 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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