DAB+ FM-RADIO
DAB-42

BRUKSANVISNING
Läs denna användarmanual noggrant innan användning, and förvara den för framtida referens.

PRODUKTÖVERSIKT
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Ström/läges-knapp

8

Vol- -knapp

2

Förvalsknapp

9

Vol+ -knapp

3

Knappen Föregående

10

Knappen Nästa

4

LCD-display

11

(DC) nätuttag

5

Scan-knapp

12

Hörlursuttag

6

Snooze/Väljarknapp

13

Antenn

7

Menyknapp/(Info)

14

Batterifack

Grundläggande användning
Inställningar
Elnät
Följ anvisningarna nedan för att använda radion i elnätet.

1.

Anslut DC-nätkontakten till DC-ingången på baksidan av enheten.

2.

Anslut adapterns kontakt till ett vägguttag och slå på den.

OBS: Listan över DAB+ radiostationer sparas i minnet och nästa gång du slår på din radio sker ingen avsökning av
stationer.

Batterianvändning
Följ stegen för att installera 4 x batterierna.
1. Lossa på batteriluckan i den riktning som anges på höljet

2.
3.

Sätt i 4 x AA-batterier i den sekvens som visas, och observera polariteten (+/-). Den korrekta riktningen
för varje batteri måste installeras enligt som anges i batterifacket.
Sätt tillbaka batteriluckan

OBS: När du ska slå på radion med batteri måste du stänga av och dra ur nätsladden från vägguttaget.

Vänteläge och avstängningsläge
1. Tryck och håll Power/Mode-knappen i 1 sekund för att sätta systemet i vänteläge.
2. Tryck och håll Power/Mode-knappen en gång till i 1 sekund för att stänga av enheten. Du kan använda
detta läge för att spara batteriström.
3. För att växla tillbaka, tryck på Power/Mode-knappen.

Skanna efter DAB+ -stationer
1. I DAB+-läget, tryck och släpp Scan-knappen när du ska för utföra en scanning. 'Scanning” kommer att
visas och ett statusfält visar den pågående avsökningen och antalet stationer som hittades under
avsökningen.

Spara en förinställd DAB+-station
Din radio kan lagra upp till 10 DAB + stationer i dess förinställda minne för direkt åtkomst till dina
favoritstationer.
OBS: När du sparar förinställda DAB + radiostationer, skrivs inte de över redan förinställda FM-stationerna

1. Ställ in din radio på den station som du vill förinställa.
2. Tryck och håll Preset-knappen på radions framsida. Spara förinställd <1: (Tom)>visas och numret
blinkar. Eller 'Tom om ingen tidigare station har sparats.
3. Använd Prev.- eller Next-knappen för att flytta till den förinställd platsen som du vill spara radiostationen
till (1-10)
4. Tryck och släpp knappen Välja för att bekräfta ditt val. Fönstret bekräftar förinställd X som sparad, där x
'är det förinställda numret (1-10).
OBS: Om det redan finns en befintlig DAB+-station sparad under en förinställning, skrivs den över när du sparar
den nya stationen

Ställ in en förinställd DAB+-station
I DAB+-läget
1. Tryck och släpp Preset-knappen, och Förinställd återkallad s1 visas och stationens namn eller frekvens
sparas där, eller 'Tom om ingen tidigare station har sparats
2. Tryck på Prev.- eller Next-knappen för att bläddra till förinställd plats och station som du vill lyssna på
(1-10)
Tryck på knappen Välj, och radion ställer omedelbart in till stationen och börjar spela.
OBS: Om ingen DAB +-station har sparats under knappen för förinställning, visas Förinställning tom, och radion
återgår till den tidigare valda radiostationen efter några sekunder.

Använda din FM-radio
Tryck på Power/Mode-knappen (om i DAB-läge) för att växla till FM-läge. Fönstret visar FM

Ställa in en FM-station
1. Förläng teleskopantennen.
2. Tryck och håll Prev.- eller Next-knappen för att scanna upp eller ner i frekvensområdet. När en station
hittats, kommer avsökningen avslutas och spela upp den funna stationen. Eller tryck på knappen
Skanna för att söka efter FM-stationer.
3. Du kan finjustera frekvensen genom att trycka på antingen Prev.- eller Next- knappen för att erhålla
0,05 MHZ med varje tryckning.

Fabriksåterställning
För att återställa till fabriksinställningarna, följ stegen nedan:
1. Tryck Power/Mode-knappen för att slå på och tryck och håll sedan menyknappen.
2. Full skanning eller inställning för skanning. Tryck på Prev- eller Next-knappen i menyvalet tills du hittar
System. Sedan trycker du på Snooze/Select-knappen för att bekräfta valet
3. Tryck Prev- eller Next-knappen för att hitta Fabriksåterställning. Tryck sedan på Snooze/Selectknappen för att bekräfta, och därefter på Prev- eller Next-knappen för att välja <YES>. Slutligen tryck
på Snooze/Select-knappen för att bekräfta
4. Då visas Systemåterställning på LCD-skärmen, och några sekunder senare visar fönstret
Systemåterställning OK
OBS: när du utför en fabriksåterställning tar du bort alla förinställningar som sparats i både DAB + och FM.

Produktens normala funktion kan vara störd av starkt elektromagnetisk Interferens. Om så är fallet,
återställ bara produkten för att återuppta normal drift genom att följa instruktionsbok. Om funktionen inte
kunde återupptas, använd produkten i annan plats

FELSÖKNING
Problem

Orsak

Lösning

Ingen ström

Strömbrytaren är inställd på AV.
Batterierna är urladdade

Ställ strömbrytaren i läge PÅ. Byt ut
batterierna eller använd elnätet

Önskad station
hittades inte

Svag signal. Station är inte tillgänglig Använd manuell inställningsfunktion
i ditt område

Skärmen är tom

Detta kan inträffa om
programföretaget ändrar beteckning
på en tjänst eller tar bort en
beteckning när den är inställd.

Enheten kommer att försöka ställa in igen.
Om inte, utför en ny scanning

Jag kan höra ett
porlande ljud på
vissa stationer

Batteriet visar svag signal

Byt ut batterierna eller använd elnätet. Försök
rikta om antennen

Inget ljud

Volym inställd till minimum

Öka volymen

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och
ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte
bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd
facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DAB-42 överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbadress: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Driftsfrekvensområde:
DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Maximal utgående ström: DC 5V 1000mA

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

