STEVISON
DAB+ FM mini radio

Model: HN13527
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POWER
VENSTRE ( TUNING -)
HØJRE ( TUNING +)
VOLUME VOLUME +
VÆLG
LCD DISPLAY
NULSTIL
ALARM
SCAN
MODE
INFO/MENU
JACK STIK TIL HØRETELEFONER
DC OPLADE PORT
HØJTTALER
ANTENNE
BATTER COVER (BAGSIDE)

INSTRUKTIONER

Batteri
Åben batteridækslet og indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V batteri eller 3 x AAA
batterier.
Opladning af batteri (Gælder for det genopladelige batteri)
Indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V i radioen.
Tilslut ladekablet til radioen og til en USB platform. Ladetiden vil være omkring 2
timer. Ladeindikatoren vil blinke under opladning. Batteriet må ikke lades i mere
end 24 timer af gangen.
VIGTIGT
Hvis radioen ikke benyttes i en længere periode, kan det genopladelige batteri
tabe alt strømmen og gå i en slags dvale. For at “vække” batteriet fra dvalen skal
du første gang efter dvalen lade batteriet i mere end 5 timer, men dog ikke lade
mere end 24 timer.
At tænde radioen
1. Indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V batteri eller 3 x AAA batterier.
2. Tryk på POWER for at tænde radioen
3. Under DAB / FM mode, trykkes på POWER en enkelt gang for at pause eller
tryk POWER knappen ned og hold til radioen slukker.

DAB Mode
Auto scan
1. Træk antennen ud og justér for at opnå bedst mulige signal.
2. Tryk på POWER for at tænde radioen.
3. Første gang radioen bliver tændt vil den automatisk vælge DAB mode og starte
en hurtig scan af DAB kanaler. Sørg for at radioen får tid til at gennemføre denne
scanning.
4. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at vælge den ønskede kanal.
Bemærk: Det kan tage lidt tid for radioen at tune ind på den valgte kanal.
5. Tryk på SCAN for at finde kanaler igen.
Manuelt scan
1. Hold knappen INFO/MENU nede, til displayet viser MANUAL, og tryk så på
SELECT.
2. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at søge mellem kanaler (5A-13F), tryk
SELECT for at vælge en kanal.
3. Vælg ny kanal ved at benytte VENSTRE ( ) eller HØJRE ( )
FM Radio
1. Tryk på POWER for at tænde radioen
2. Tryk på MODE for at vælge FM mode.
3. Vælg din kanal ved at benytte VENSTRE (
4. Eller tryk på SCAN for auto tuning

) eller HØJRE ( )

• Tryk SCAN en enkelt gang for at søge næste kanal
• Hold SCAN nede for at gå tilbage til søgning fra tidligere kanal
5. Juster lyden på knapperne VOLUME + eller VOLUME –.
I FM mode, trykkes på SELECT for at vælge audio mode (Mono lyd / Auto juster).
Sådan gemmes kanaler:
Du kan gemme op til 10 radiokanaler i radioens hukommelse. En gemt kanal kan
blive slettet i hukommelsen ved at gemme end anden i stedet for.
1. I DAB+ eller FM mode, vælges den ønskede kanal.
2. Hold PRESET nede til displayet blinker 1-10 (1-10 angiver placering af kanal i
hukommelsen)
Hvis nummeret er tomt vil displayet vise “Preset Empty”.
Hvis kanalen er gemt vises frekvensen.
3. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at vælge den ønskede placering i
hukommelsen.
4. Tryk SELECT en enkelt gang for at bekræfte og gemme kanalen.
5. For at lytte til en gemt kanal:
• Tryk PRESET en enkelt gang.
• Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at vælge din ønskede kanal og
tryk SELECT for at bekræfte.
Indstilling af alarm
1. I standby mode
2. Tryk ALARM, for at vælge Alarm 1 / Alarm 2 (ON / OFF blinker)
3. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at skifte mellem OFF og ON. Tryk
SELECT for at bekræfte.
4. For indstilling af time, tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) samtidig med at
displayet stadig blinker. Tryk SELECT for at indstille minut.
5. For indstilling af minut, tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) samtidig med at
displayet stadig blinker. Tryk SELECT for at bekræfte.
6. Alarm tilstand: Daglig, single, weekend (lørdag / søndag), ugedag (mandag til
fredag). Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at vælge ønskede alarm
tilstand og tryk SELECT for at bekræfte.
7. Alarm type: Bip1, FM, DAB, Bip2. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at
vælge ønskede alarm type og tryk SELECT for at bekræfte.
8. Når alarm volume blinker, trykkes VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) for at vælge
ønskede alarm volume og der trykkes SELECT for at bekræfte og gemme
indstilling og afslutte.
Snooze funktion
1. Når alarmen lyder kan du trykke på SELECT for at udsætte alarmen midlertidig.
Alarmen vil ringe igen efter 9 minutter.
2. Snooze funktionen vil gentages indtil der trykkes på ALARM / POWER

Nulstil
I DAB eller FM mode, tryk og hold knappen INFO/MENU nede og tryk så på
VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) og SELECT for at nulstille. På displayet vises
“No” eller “Yes”. Tryk VENSTRE ( ) eller HØJRE ( ) til “Yes” og tryk SELECT
for at bekræfte. Radioen vil nulstilles til fabriksindstillinger.
Volume
Justér volume på knapperne VOLUME + eller VOLUME Når du tilslutter høretelefoner (ej inklusiv) til jackstikket vil højttalerne på radioen
være lydløse.
Låse knapperne
Tryk og hold SELECT i 5 sekunder for at aktivere låsfunktionen (displayet viser et
låseikon). Nu vil alle knapper være låst. For at deaktivere låsefunktionen trykkes
og holdes på SELECT i 5 sekunder (låseikonet vil forsvinde fra displayet).

SPECIFIKATIONER

Høttaler:
Strøm output:
Strøm input:
DC:

2”, 8 ohm dynamisk højttaler
1.2W
DC 5V
DC 5V genopladeligt batteri, eller 3 x 1.5V AAA

SIKKERHED:

1. Skal radioen ikke benyttes i længere tid anbefales det at tage batterierne ud for
at undgå lækage eller skade.

2. Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed.
Placér derfor aldrig radioen I nærheden af badeområder, ovne eller radiatorer.
3. Finder du nogle defektheder eller at radioen ikke fungere optimalt bedes du
medbringe den til nærmeste servicecenter. Forsøg ikke selv at reparere på
radioen.

ADVARSEL:

For at undgå brand eller kortslutning må radioen ikke udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.

