DAN
DENVER DAB-33
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne manual omhyggeligt og sæt dig ind i radioen og dens funktioner, inden du tager den i brug.
På den måde får du størst glæde af din nye radio.
Vigtige anvisninger
Gem denne vejledning med dens sikkerheds- og betjeningsanvisninger, så du kan slå op i den senere.
Apparatet må aldrig udsættes for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere,
som f.eks. vaser, oven på apparatet. Undlad at placere apparatet på et sted som beskrevet herunder:
 På steder, der udsættes for direkte sollys, eller i nærheden af en varmekilde som f.eks. et
elektrisk varmeapparat eller ovenpå andet stereoudstyr, der afgiver stærk varme.
 På steder, hvor apparatets ventilationsåbninger blokeres, samt i støvede omgivelser.
 På steder, der er udsat for konstante vibrationer og på steder, hvor det udsættes for fugt.
Placér aldrig nogen former for stearinlys eller anden form for åben ild ovenpå apparatet.
Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.
Sørg for ikke at blokere apparatets ventilationsåbninger. Der skal altid være mindst 10 cm frirum omkring
apparatet, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Luftcirkulationen må ikke hindres ved, at
apparatets ventilationsåbninger tildækkes med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
Apparatet er udelukkende designet til brug i en tempereret klimazone.
Betjen apparatet i overensstemmelse med denne brugsvejledning.
AC/DC-adapteren anvendes som hovedafbryder. Der skal derfor altid være nem adgang til den
stikkontakt, adapteren er tilsluttet. Hvis du vil slukke radioen helt, skal du koble adapteren fra lysnettet.
Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du
blot nulstille apparatet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Derved genoprettes de normale
driftsforhold. Hvis det ikke er muligt at genoprette normal drift, kan du forsøge med at placere apparatet
et andet sted og prøve igen.
Fjern aldrig de skruer, der holder kabinettet sammen. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv
kan servicere. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale.

ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR
ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN
SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
FARLIG SPÆNDING
Apparatet indeholder strømførende dele, hvis spænding er kraftig nok til at udgøre
en fare for personer, der kommer i kontakt med dem.
OBS
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og
vedligeholdelse af apparatet. Yderligere sikkerhedsoplysninger finder du i
betjeningsvejledningen.
ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE
APPARAT FOR DRYP ELLER STÆNK.
Bemærk: Dette apparat bliver varmt, når det har været i brug i længere tid. Dette er normalt og er ikke
tegn på, at der er noget i vejen med apparatet. Dette apparat indeholder en mikroprocessor, der kan gå
ned på grund af ekstern elektrisk interferens / støj eller elektrostatisk udladning. Hvis apparatet ikke
fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at genoprette normal
drift.

DAN

Frontpanel
Bagpanel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HØJTTALER
Knappen STANDBY
Knappen TUN/CH △
LCD-DISPLAY
Knappen VOL+
Knappen MENU/INFO

Sidepanel

7. Knappen
station)
8. Knappen
9. Knappen
10. Knappen
11. Knappen

PRESET (fast
SELECT (vælg)
TUN/CH ▽
MODE (funktion)
VOL-

12. STIK TIL
HOVEDTELEFONER
13. DC STRØMINDTAG
14. ANTENNE
15. DÆKSEL TIL
BATTERIRUM

NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG
Lysnetdrift
1. Forbind AC/DC strømforsyningens DC-stik til DC strømindtaget på højre side af radioen.
2. Forbind AC/DC strømforsyningen til en stikkontakt og tænd.
3. Tryk på knappen STANDBY for at tænde radioen.
Bemærk: Hvis du anvender en AC-adapter med en spænding på over 6V, vil det muligvis kunne
beskadige radioen.
Batteridrift
1. Sørg for, at AC/DC strømforsyningen er koblet fra radioen og fra lysnettet.
2. Læg batterier (4 × 1,5V UM3/AA batterier) i radioens batterirum.
3. Tryk på knappen STANDBY for at tænde radioen.
Bemærk: Ved batteridrift anbefaler vi, at du anvender batterier af typen alkaline, da du derved opnår den
mest stabile drift.
Displayets baggrundslys
Når radioen er tilsluttet lysnettet, lyser displayets baggrundslys konstant ved fuld lysstyrke.
Når radioen kører på batterier, lyser displayets baggrundslys op ved fuld lysstyrke i ca. 10 sekunder, når
du tænder radioen, og slukker så. Herefter lyser displayet i 10 sekunder hver gang, du trykker på en
knap. Når radioen står på STANDBY, vil dens display og baggrundslys være slukket.
DAB radio
Tryk på knappen STANDBY for at tænde radioen. Radioen aktiverer automatisk funktionen DAB og
udfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet “Scanning…” (søger) sammen
med en skydebjælke over søgningen og det hidtil fundne antal stationer. (F.1) (F.2)
Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den første fundne station i alfanumerisk rækkefølge.
Du kan nu trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ for at bladre gennem de fundne stationer og
trykke på knappen SELECT for at stille ind på de enkelte stationer.
Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select,
og du kan nu trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og vælge mellem funktionerne “Manual
tune” (manuel kanalsøgning) eller “Full scan” (fuld kanalsøgning) for at søge efter stationer.

DAB automatisk kanalsøgning
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Den automatiske kanalsøgning gennemsøger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er
gennemført, vises de fundne stationer, og radioen stiller ind på den første fundne station i alfanumerisk
rækkefølge.
1. For at starte søgningen skal du trykke og holde knappen MENU/INFO i mindst 2 sekunder for at
åbne Menuen og dernæst trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og vælge punktet “Full
scan” (fuld kanalsøgning). Tryk til sidst på knappen SELECT for at bekræfte. Displayet viser
“Scanning…” (søger...) samt en skydebjælke over søgningen. (F.3)
2. Alle fundne stationer gemmes automatisk i radioen. For at gennemse de fundne stationer skal du
trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ , og når du finder en station, du vil lytte til, skal du
trykke på knappen SELECT.
FM radio
1. Hvis du vil lytte til FM, skal du trykke på knappen MODE, hvorefter displayet viser FM sammen med
frekvensen.
2. Hvis du vil gennemføre en automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen SELECT eller trykke
og holde en af knapperne TUN/CH△ eller TUN/CH▽, indtil radioen begynder at søge op eller ned ad
frekvensbåndet. Displayet viser ”Scanning…” (søger..), og radioen standser automatisk, når den finder
en station. (F.6) (F.7).
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3. Hvis du vil søge manuelt, skal du trykke på knappen TUN/CH△
frekvensen i trin à 0,05MHz.

eller TUN/CH▽ for at ændre

Søgeindstillinger
1. Hvis du vil have adgang til søgeindstillingerne, skal du trykke og holde knappen MENU/INFO i mindst
2 sekunder for at åbne Menuen og dernæst trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og vælge
punktet “scan setting” (søgeindstillinger). Tryk herefter på knappen SELECT for at bekræfte og tryk
på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og markér et af punkterne “All stations/strong stations” (alle
stationer / stærke stationer). Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.
LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER
Denne funktion gør det muligt at gemme op til 10 faste stationer fra både DAB- og FM-båndet i radioens
hukommelse.
1. Hvis du vil gemme en station på en fast programplads, skal du først stille ind på stationen og dernæst
trykke og holde knappen PRESET i mindst 2 sekunder. Teksten “Preset Store number” (fast station
nummer) blinker på displayet (F8).
2. Tryk på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og vælg den faste programplads, hvor du vil gemme
stationen.
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg. Stationen, du lytter til, er nu blevet gemt på den
valgte programplads (F9).

4. Når du vil lytte til de faste stationer, skal du først trykke én gang på knappen PRESET og dernæst
trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽ for at rulle op eller ned gennem de faste stationer i
radioen. Vælg den station, du vil lytte til, og tryk på knappen SELECT for at bekræfte. Stationens
navn eller frekvens samt programpladsens nummer vises i nederste halvdel af displayet (F10). Hvis
du vælger en programplads, der er tom, vises meddelelsen ‘Preset Recall #: (Empty)’, “Preset empty”
(tom programplads) på displayet.
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FACTORY RESET (nulstilling)
Hvis du flytter radioen til et andet sted i landet, vil du muligvis ikke længere kunne tage de samme DABstationer som før, og det kan derfor blive nødvendigt at nulstille radioen til de oprindelige
fabriksindstillinger.
1. Forbind radioen til lysnettet (via AC/DC-adapteren) og tryk på knappen STANDBY for at tænde
radioen.
2. Tryk og hold knappen MENU/INFO i mindst 2 sekunder og tryk dernæst
på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽, indtil displayet viser “system”,
og tryk så på knappen SELECT.
3. Fortsæt med at trykke på knappen TUN/CH△ eller TUN/CH▽, indtil
displayet viser “<Factory Reset>” og tryk dernæst på knappen SELECT
for at bekræfte.
4. Displayet viser nu “Factory Reset <No> Yes”. Tryk på knappen
TUN/CH△ eller TUN/CH▽ og vælg “<Yes>”. Tryk dernæst på knappen
SELECT igen.
5. Radioen viser “Restarting….” (genstarter) og går herefter på standby.
Bemærk: Alle stationer gemt på de faste programpladser går tabt, hvis du nulstiller radioen.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

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.
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

