SWE
DENVER DAB-33
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att uppnå det mesta av njutning och resultat, och för att bekanta sig med dess funktioner, läs denna
manual noggrant innan du börjar använda enheten
Viktiga anteckningar
Säkerhets- och bruksanvisningar måste sparas för framtida bruk.
Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex.
blomvaser, får placeras på apparaten. Undvik att installera enheten på platser som beskrivs nedan:
- Platser som utsätts för direkt solljus eller nära värmestrålande apparater såsom elektriska
*
värmare, ovanpå annan stereoutrustning som utstrålar för mycket värme.
- Platser som blockerar ventilation eller dammiga platser.
*
*
- Platser som utsätts för konstant vibration eller fuktiga ställen.
Ingen öppen låga, som ett tänt ljus, får placeras på enheten.
Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.
Se till att inte blockera ventilationsöppningar, och minst 10 cm bör hållas runt apparaten för ventilation.
Ventilation bör inte hindras genom övertäckning av öppningarna med föremål såsom tidningar,
bordsdukar, gardiner, etc. Använd apparaten endast i måttliga klimat.
Använd instllningskontroller och knappar enligt instruktionerna i manualen.
AC/DC- adaptern används som frånkopplingsenhet. Den ska vara lätt att komma åt och får inte
blockeras under avsedd användning
För att den ska vara helt frånkopplad från elnätet, ska AC/DC -adaptern för apparaten kopplas bort helt
från vägguttaget.
Produktionens normala funktion kan störas av stark elektromagnetisk strålning. Om så är fallet kan man
enkelt återställa produkten till normal drift genom att följa bruksanvisningen. I fall funktionen inte kan
återupptas ska du använda produkten på en annan plats.
Försök inte att ta bort några skruvar eller öppna höljet på enheten; det finns inga användardelar inuti.
Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal
FÖRSIKTIGHET
RISK FÖR
ELEKTRISK
STÖT
VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK KORTSLUTNING SKA DU INTE TA
BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN UNDERHÅLLAS AV
ANVÄNDAREN INVÄNDIGT. ÖVERLÅT SERVICE ÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
FARLIG SPÄNNING
En farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar finns
inuti denna produktens hölje.
OBS!
Bruksanvisningen innehåller viktiga drifts- och underhållsinstruktioner och för din egen
säkerhet är det viktigt att du läser denna manual.
VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER KORTSLUTNING FÅR DU INTE UTSÄTTA DEN
HÄR ENHETEN FÖR DROPPAR ELLER STÄNK.
Obs: Denna enhet blir varm när den används under en längre tidsperiod. Detta är normalt och innebär
inte att det finns ett problem med enheten. Denna enhet innehåller mikroprocessorer som kan haverera
på grund av yttre elektriska störningar/brus eller statisk elektricitet. Om enheten inte fungerar som den
ska, kopplar du bort nätströmmen och ansluter den sedan igen.
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Främre vy

1. HÖGTALARE
2. STANDBY KNAPP
3. INSTÄLLNING/KAN 
KNAPPEN
4. LCD-DISPLAY
5. VOL+ KNAPP
6. MENY/INFOKNAPP

Visning från sidan

7. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPP
8. VÄLJ KNAPP
9. INSTÄLLNING/KAN 
KNAPPEN
10. LÄGESKNAPP
11. VOL- KNAPP

Visning bakifrån

12. UTTAG HÖRLUR
13. DC-INGÅNGSUTTAG
14. ANTENN
15. BATTERILUCKA

HUR DU SÄTTER PÅ DIN RADIO FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Växelströmsdrift
1. Sätt i likströmsuttaget för AC/DC-adapter till DC -ingången placerad till höger om radion.
2. Anslut AC/DC-adaptern till ett vägguttag.
3. Tryck på STANDBY för att slå på radion.
Anmärkningar: Om spänningen för nätadaptern är över 6V, kommer den att skada kabeln.
DC-(batteri) drift
1. Se till att AC/DC adaptern är bortkopplad från radion och vägguttaget.
2. Installerat batterierna (4 × 1,5 V UM3/AA batterier) i batterifacket.
3. Tryck på STANDBY för att slå på radion.
Anmärkningar: För att få bästa prestanda av DC drift, är användningen av alkaliska batterier att
rekommendera.
Bakgrundsbelysning display
När radion är i AC -läge, kommer bakgrundsbelysningen ständigt ha full ljusstyrka.
När radion är i DC batteridrift, kommer bakgrundsbelysningen slås på till full ljusstyrka i cirka 10
sekunder och sedan gå att dimma, kommer det då vara påslagen till full ljusstyrka igen i 10 sekunder på
varje knapptryckning. I STANDBY-LÄGE, kommer radion och bakgrundsbelysningen stängas av.
DAB-läge
Tryck på STANDBY knappen för att slå på enheten. Den kommer automatiskt ange DAB-läget och
automatiskt utföra skanningsfunktion. Under avsökningen visar displayen ”Skanning... ” tillsammans med
en stapel som visar förloppet av skanningen och antalet stationer som har hittats hittills.(F.1) (F.2)
När avsökningen är klar kommer radion att välja stationen som kommer först alfanumeriskt. Du kan nu
trycka på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att utforska de funna stationerna genom att trycka på
SELECT knappen för att välja att lyssna på stationerna.
Obs: Om inga stationer har hittats efter automatisk avsökning, kommer radion ange menyn Val av låt,
och du kan nu trycka på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att välja ”Manuell inställning” eller
”Fullständig avsökning” för stationer.
F.1
F.2

DAB automatisk scanning
Den automatiska avsökningen kommer att söka efter hela DAB Band III kanaler efter att avsökningen
har slutförts. Den första alfanumeriska hittade stationer väljs automatiskt.
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1. För att aktivera automatisk skanning, tryck och håll MENU/INFO knappen längre än 2 sekunder för
att ange Menyn och tryck sedan på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att välja ”Full avsökning”.
Slutligen tryck på knappen SELECT för att bekräfta, och displayen visar ”Skanning...” och en tryckt
stapel.(F.3)
2. Alla stationer som hittats kommer att sparas automatiskt. För att genomsöka stationerna som hittats
tryck på TUN/CH eller TUN/CH knappen och när du hittar en station som du vill lyssna på, tryck
på knappen SELECT.
FM radio
1. För att välja FM trycker du på MODE-knappen och displayen visar FM och frekvensen.
2. För att aktivera automatisk sökning, tryck på knappen SELECT eller tryck och håll ner TUN/CH
eller TUN/CH knappen tills den börjar att avsöka upp eller ned på frekvensbandet. Displayen visar
”Skanning...”, och den kommer automatiskt att stanna när en station har hittats. (F.6) (F.7).
F.6
F.7

3. För att söka manuellt, tryck på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att öka frekvensen med 0,05
MHz i steg.
inställning av skanning
1. När du vill inställningen för skanning, tryck och håll ner MENU/INFO knappen i mer än 2 sekunder för
att ange Menyn och tryck sedan på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att välja ”inställning av
skanning”. Slutligen tryck på knappen SELECT för att bekräfta. Tryck på TUN/CH eller TUN/CH
knappen för att välja ”Alla stationer/starka stationer”. Tryck på knappen SELECT för att bekräfta
inställningen.
SPARA OCH HÄMTA LAGRADE KANALER
Denna funktion gör det möjligt att spara upp till 10 stationer i minnet och sparas både i DAB- och FMläge
1. För att lagra en förinställd station, ställ först in önskad station och tryck sedan på och håll PRESET
längre än 2 sekunder, och displayen kommer att visa det blinkande ”Sparat förinställt nummer” (F8).
2. Tryck på TUN/CH eller TUN/CH knappen för att välja önskad station med förinställt nummer.
3. Tryck på SELECT för att bekräfta ditt val. Stationen som nu sänder har nu sparats i den valda
platsen (F9).

4. För att lyssna på de förinställda stationerna, tryck först på PRESET knappen en gång och tryck sedan
på TUN/CH eller TUN/CH för att scrolla upp eller ner de förinställda stationerna som du har
sparat, och tryck på knappen SELECT för att bekräfta. Stationens namn eller frekvens och förinställda
platsnummer kommer att visas i den nedre halvan av displayen (F10). Om den förinställda stationen
inte har tilldelats ”Förinställda stationer #: (Tom)”, kommer ”Förinställning tom” att visas i displayen.

#10
ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Om du flyttar radion till en annan plats i landet, finns det risk för att de förinställda och sparade DABstationerna inte längre är tillgängliga och det kommer att vara nödvändigt att återställa radion till
fabriksinställningarna.
1. Anslut radion till växelströmsnätet (via AC/DC-adapter), tryck sedan på STANDBY för att slå på
radion
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2. Tryck och håll MENU/INFO knappen längre än 2 sekunder, tryck sedan
på MENU/INFO knappen, tryck på TUN/CH eller TUN/CH knappen
tills displayen visar ”system”, tryck sedan på knappen SELECT
3. Fortsätt att trycka på TUN/CH eller TUN/CH knappen tills displayen
visar ”<Fabriksåterställning >” och tryck sedan på knappen SELECT för
att bekräfta.
4. Displayen visar nu ”Fabriksåterställning <Nej> Ja och vrid på TUN/CH
eller TUN/CH knappen för att bekräfta ”<Ja>” och tryck på knappen
SELECT igen.
5. Radion kommer att visa ”Omstart….” och kommer sedan att gå in i standby-läge.
Obs: Alla lagrade programmerade stationer kommer att gå förlorade under återställning.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga
för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte
hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna
symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan
ska bortskaffas separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

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

