NED
DENVER DAB-33
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Om het toppunt te bereiken aan plezier en prestaties, en om vertrouwd te raken met de functies, lees
deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient
Belangrijke opmerkingen
De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen als naslagwerk te worden bewaard.
Het toestel mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld
met vloeistoffen, zoals vazen, op het toestel geplaatst worden. Vermijd installatie van het apparaat op
plaatsen die hieronder worden beschreven:
*
- Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van hitte uitstralende apparaten zoals
elektrische kachels, bovenop andere stereo-apparatuur die te veel warmte uitstraalt.
*
- Plaatsen die de ventilatie blokkeren of stoffige plaatsen.
*
- Plaatsen die blootgesteld staan aan constante trillingen, natte of vochtige plaatsen.
Plaats geen bronnen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert, houd een minimum van 10 cm rondom het
apparaat vrij voor ventilatie.
De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals
kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat.
Bedien tuning knoppen en schakelaars volgens de instructies in de handleiding.
De AC/DC-adapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen. Deze moet gemakkelijk bereikbaar
blijven en mag tijdens gebruik niet belemmerd worden
Om het apparaat volledig los te koppelen van de netvoeding, moet de AC/DC-adapter van het apparaat
volledig worden losgekoppeld van het stopcontact.
De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.
Als dat zo is, reset het product om de normale werking te hervatten door de handleiding te volgen. In het
geval dat de werking niet hervat kan worden, dan kunt u het product gebruiken op een andere locatie.
Probeer niet om schroeven te verwijderen, of de behuizing van het apparaat te openen; er zijn geen te
onderhouden onderdelen binnenin, laat al het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel
VOORZICHTIG
RISICO OP
ELEKTRISCHE
SCHOK
OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, NOOIT DE
BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) VERWIJDEREN, GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE U ZELF
KUNT REPAREREN, LAAT REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
GEVAARLIJKE SPANNING
Gevaarlijke geleiderspanning, die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische
schokken te vormen, is aanwezig in de behuizing van dit product.
OPGELET
De handleiding bevat belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften, voor uw veiligheid,
is het noodzakelijk de handleiding door te nemen.
WAARSCHUWING: OM VUUR OF ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, STEL DIT
APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Opmerking: Deze eenheid wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en duidt niet op een
probleem met het apparaat. Dit apparaat is voorzien van micro-processors, die storingen kunnen
ondervinden als gevolg van externe elektrische interferentie/ ruis of elektrostatische ontlading. Als het
apparaat niet goed werkt, koppelt u de stroombron af en koppel deze opnieuw aan.
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LUIDSPREKER
STANDBY-TOETS
TUN/KANAAL  KNOP
LCD-DISPLAY
VOL+ KNOP
MENU/INFO KNOP

Zijaanzicht

7. PROGRAMMEERTOETS
8. SELECTIEKNOP
9. TUN/KANAAL  KNOP
10. MODUSTOETS
11. VOL- KNOP

Achteraanzicht

12. HOOFDTELEFOONUITGANG
13. DC-INGANG
14. ANTENNE
15. BATTERIJKLEPJE

UW RADIO OP VOOR HET EERST INSCHAKELEN
AC-Werking
1. Sluit de DC-plug van de AC/DC-adapter aan op de DC-ingang aan de rechterkant van de radio.
2. Sluit de AC/DC-adapter aan op de AC-lichtnet.
3. Druk op STANDBY om de radio aan te zetten.
Opmerkingen: Als de AC-adapter meer dan 6V bedraagt, kan dit de lijn beschadigen.
DC (batterij) werking
1. Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter losgekoppeld is van de radio en het lichtnet.
2. Plaats de batterijen (4 × 1,5V UM3/AA-batterij) in het batterijcompartiment.
3. Druk op STANDBY om de radio aan te zetten.
Opmerkingen: Om de beste prestaties in DC-werking te krijgen, is het gebruik van alkaline batterijen
sterk aanbevolen.
Scherm met achtergrondverlichting
Wanneer de radio in de AC-modus staat, zal de achtergrondverlichting van het scherm de hele tijd
volledig helderheid zijn.
Wanneer de radio in DC-batterijmodus staat, zal de achtergrondverlichting van het scherm gedurende
10 seconden op volle sterkte worden oplichten en daarna gedimd worden, het zal dan gedurende 10
seconden op volledige helderheid oplichten, na elke druk op een knop. In STANDBY-modus zullen de
radio en de achtergrondverlichting van het scherm worden uitgeschakeld.
DAB Modus
Druk op de STANDBY-knop om het apparaat in te schakelen, het apparaat zal automatisch naar de
DAB modus gaan en een automatische scan uitvoeren, tijdens de scan verschijnt “Scannen ...” op het
scherm, samen met een schuifbalk die de voortgang van de scan en het aantal tot nu toe gevonden
stations weergeeft. (F.1) (F.2)
Zodra de scan is voltooid, zal de radio de eerste alfanumerieke gevonden zender selecteren. U kunt nu
op de TUN/CH of TUN/CH knop drukken om de gevonden zenders te doorzoeken, en daarna op de
SELECT knop om naar de zenders te luisteren.
Opmerking: Als er na de automatische scan geen zenders werden gevonden, zal de radio naar het Tune
Selecteer Menu overschakelen, u kunt nu op de TUN/CH of TUN/CH knop drukken om “Handmatige
tuning” of “Volledige scan” voor zenders te selecteren.
F.1
F.2

DAB Automatische Scan

NED
De automatische scan zal de gehele DAB Band III kanalen afzoeken, nadat de scan is voltooid, worden
de eerste alfanumerieke gevonden zenders automatisch geselecteerd.
1. Om het automatisch scannen te activeren, houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden
ingedrukt om naar het Menu te gaan en druk dan op de TUN/CH of TUN/CH knop om “Volledige
scan” te selecteren, druk als laatste op de SELECT knop ter bevestiging, op het scherm verschijnt
“Scannen…” samen met een schuifbalk om de voortgang aan te geven .(F.3)
2. Al de zenders die gevonden werden, worden automatisch opgeslagen, om de gevonden zenders te
doorzoeken, druk op de TUN/CH of TUN/CH knop, druk daarna op de SELECT knop wanneer u
een zender heeft gevonden die u wilt beluisteren.
FM Radio
1. Om FM te selecteren, druk op de MODE knop, het scherm zal FM en de frequentie weergeven.
2. Om de automatische zoekfunctie te activeren, druk SELECT of houd de TUN/CH of TUN/CH
knop ingedrukt totdat het apparaat de frequentieband omhoog of omlaag begint te scannen. Op het
scherm verschijnt “Scannen ...”, en het apparaat zal automatisch stoppen zodra een zender is
gevonden. (F.6) (F.7).
F.6
F.7

3. Om handmatig zoeken, druk op de TUN/CH of TUN/CH knop om de frequentie te verhogen met
0.05MHz.
Scaninstelling
1. Om de scaninstelling te activeren, houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden ingedrukt om
naar het Menu te gaan, druk dan op de TUN/CH of TUN/CH knop om “scaninstelling” te
selecteren, druk tenslotte op de SELECT knop om te bevestigen, druk op de TUN/CH of
TUN/CH knop om “Alle zenders/sterke zender” te selecteren. Druk op de SELECT knop om de
keuze te bevestigen.
OPSLAAN EN OPROEPEN VAN OPGESLAGEN ZENDERS
Deze functie staat u toe van tot 10 stations te programeren in het geheugen en in beide DAB en FM
modus op te slagen
1. Om een vooraf instelling op te slagen, stem eerst af op uw gewenst station, druk en houd daarna de
PRESET langer dan 2 seconden in, het scherm zal knipperend “Vooraf ingesteld Opgeslagen
nummer” weergeven (F8).
2. Druk op de TUN/CH of de TUN/CH knop om de gewenste voorkeursnummer van het station te
selecteren.
3. Druk op de SELECT om uw selectie te bevestigen, het station dat nu uitzend is nu opgeslagen op de
geselecteerde locatie (F9).

4. Om de vooraf ingestelde stations te beluisteren, drukt u eerst èèn keer op de PRESET knop en druk
daarna op de TUN/CH of de TUN/CH knop om de vooraf instellingen naar boven of naar
beneden te scrollen die u heeft opgeslagen, en druk op de SELECT knop om te bevestigen. De naam
van het station of de frequentie en vooraf ingestelde locatie nummer zal worden weergegeven in de
onderste helft van het scherm (F10). Als het ingestelde niet is toegewezen ‘Vooraf instelling
Terugroepen #: (Leeg)’,”lege Vooraf instelling” zal worden weergegeven op het scherm.

#10
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FABRIEKSTERUGSTELLING
Als u de radio naar een andere locatie in het land verhuist kan het zijn dat de vooraf ingestelde en
opgeslagen DAB stations niet langer beschikbaar zijn en zal het noodzakelijk zijn om de radio terug naar
de fabrieksterugstellingen te zetten.
1. Sluit de radio aan op het lichtnet (via AC / DC-adapter), en druk daarna op STANDBY om de radio
aan te zetten
2. Druk en houd de MENU/INFO knop langer dan 2 seconden in, druk
daarna op de MENU/INFO knop, druk op de TUN/CH or TUN/CH
knop totdat het scherm “system” weergeeft, druk daarna op de SELECT
knop
3. Blijf continu op de TUN/CH of de TUN/CH knop drukken totdat het
scherm “<Fabrieksterugstelling>” weergeeft en druk daarna op de
SELECT knop om te bevestigen.
4. Het display toont nu “Fabrieksterugstelling <Nee> Ja” en om te draaien
drukt u op de TUN/CH of op de TUN/CH knop om te bevestigen “<Ja>” en druk nogmaals op de
SELECT knop.
5. De radio geeft “heropstarten ....” weer En zal dan in de standby-modus gaan.
Opmerking: Alle opgeslagen geprogrammeerde stations zullen tijdens het terugzetten verloren gaan.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje,
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden
moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen
kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

