BETJENINGSVEJLEDNING
Musikmixer

DJS-3010
www. facebook. com/denverelectronics

Knapper og kontroller
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Forrige
Funktion 1
Afspil/Pause
Funktion 2:
Næste
Lys
Forrige
Musik 1
Afspil/Pause
Musik 2
Næste
Musik 3
1/2 DJ MIXER
Masterlydstyrke
EQ lydstyrkekontrol
Antenne
Tænd/sluk
AUX IND
TF-kort
USB-lagerenhed 1
USB-lagerenhed 2
Ladeindikatorlampe
DC 9 V
Ekkolydstyrke
MIC/GUITAR-lydstyrke
MIC IN mikrofonindgang
MIC IN mikrofonindgang

Oversigt over displayet
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Under læsning fra lagerenhed eller hukommelseskort betyder dette symbol pause. Lydløs
tilstand i Aux in- eller FM-tilstand, lyset i displayet blinker én gang, når lydløs aktiveres.
USB/TF: Lyser under afspilning fra USB-enhed eller TF-kort.
Gentag én;
88:88: Linjeindgang vises som "AUX". I radiotilstand viser det digitale display den aktuelle kanal.
Under afspilning fra TF-kort og U-disk viser displayet afspilningstiden.
Når enheden er ved at løbe tør for strøm, skal den forbindes til adapteren for opladning. Lavt
batteriniveau angives ved, at lydstyrken falder til 70 %.

Oversigt over funktioner
Oversigt over de almindelige funktioner:
1. Masterlydstyrke: Drej knappen mod venstre og højre for at indstille masterlydstyrken.
2. Mikrofonlydstyrke: Når en mikrofon er tilsluttet enheden, kan du dreje denne knap for at indstille
mikrofonlydstyrken.
3. Indstilling af efterklang: Når en mikrofon er tilsluttet, skal du dreje knappen mod venstre eller højre
for at indstille efterklangen.
4. Balancering af lydstyrken fra U-diske: Under afspilning fra en U-disk skal du dreje knappen mod
venstre for at skrue op for lyden fra disken tilsluttet USB1 og skrue ned for lyden fra disken tilsluttet
USB2. Drej mod højre for at skrue op for lyden fra disken tilsluttet USB2 og skrue ned for lyden fra
disken tilsluttet USB1.
5. Model 1: Tryk kort for at skifte mellem BT-USB1-TF-FM-AUX
6. Model 2: Tryk kort for at skifte mellem BT - USB2
7. Indstilling af equalizer: I alle tilstande kan du flytte skyderne op og ned for at justere de 5 frekvenser
separat.

MP3 funktionsoversigt:
1. U-disk: Når du tilslutter en U-disk, afspilles indholdet af filer i formaterne MP3, WMA og WAV
automatisk.
2. TF-kort: Når du isætter et kort, afspilles indholdet af filer i formaterne MP3, WMA og WAV
automatisk.
3. Knappen Afspil/pause: Tryk kort for at afspille/pause afspilningen i radiotilstand. Tryk langt på
knappen AFSPIL for at aktivere gentagefunktionen (ÉN-MAPPE-VILKÅRLIG-ALLE).
Standardindstillingen er ALLE.
4. Forrige og næste: Tryk kort for at springe til forrige eller næste musikfil. Tryk langt på knappen PREV
eller NEXT for at skifte mappe.
Oversigt over radiofunktionen:
1. Tryk kort på knappen Mode for at skifte til FM.
2. Knappen Afspil/pause: Tryk kort for midlertidigt at slå lyden fra og til, tryk langt for at søge efter alle
tilgængelige stationer og gemme dem automatisk.
3. Forrige og næste: Tryk kort for at springe til FORRIGE/NÆSTE faste station. Tryk langt på knappen
PREV eller NEXT for at springe til forrige eller næste faste station.
4. FM teleskopantenne: Ved afspilning af radio skal du trække antennen ud for at opnå den bedste
modtagelse.
Bluetooth funktionsoversigt:
1. Bluetoothtilslutning: Når du aktiverer Bluetoothtilstand, går enheden automatisk på 'afventer
parring', og LED-displayet lyser blåt. Åbn Bluetooth i din eksterne enhed, og søg efter modellen
"Denver DJS-3010 (Mode 1), Denver DJS-3010 (Mode 2)", og klik for at oprette forbindelse. Når
forbindelsen er oprettet, afgiver højttaleren en tone som tegn på velgennemført parring.
2. Musikafspilning: Tryk kort på knappen afspil/pause.
3. Manuel Bluetoothparring: Når der er oprettet Bluetoothforbindelse, skal du trykke og holde
knappen afspil/pause for igen at aktivere 'afventer parring'.

Oversigt over lysfunktionen
Tryk kort på kontrol-LED:
Tryk på knappen “Light” for at slå lyset i højttaleren fra.
Tryk på knappen “Light” igen for at slå lyset i højttaleren til.
Langt tryk.
Skift lyset. 6 lys mode
Indikator for opladning og indikator for batteriniveau

1.

2.

Når symbolet for lavt batteriniveau blinker, betyder det, at det er nødvendigt at oplade enheden. På
dette tidspunkt reduceres lydstyrken til ca. 70 % af normal lydstyrke. Produktet skal oplades med
den medfølgende adapter. Når denne tilsluttes, tænder den røde ladeindikatorlampe. Når enheden
er fuldt opladet, slukker den røde lampe.
Bemærk: Første gang, du anvender enheden, skal den oplades i mindst 12 timer.
Batteriet skal oplades af og til, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Dette sker for ikke at
beskadige batteriet.

DJ Mixer hjul beskrivelse
Når 2 Bluetooth enheder er tilsluttet eller 2 USB indsat.Drej DJ mixer hjulet.Til venstre, og volumen fra
Bluetooth 1/USB 1 bliver højere gradvist. Bluetooth 2/USB 2 sænkes gradvist.The højeste lyd fra
Bluetooth 1/USB 1 vises ved 30:0 på skærmen.Til højre, og volumen fra Bluetooth 2/USB 2 bliver
højere gradvist. Bluetooth 1/USB 1 sænkes gradvist.The højeste lyd fra Bluetooth 2/USB 2 vises ved
0:30 på skærmen.
Tekniske specifikationer
Udgangseffekt: 30W
Frekvensområde: 90 Hz-20 KHz
Højttalerstørrelse: 10" 4 Ω x 2 + 1” diskant x 1
Signal-/støjforhold: ≥60 dB
Batterikapacitet: 9 V 1,3 A
Indholdet i pakken:
Afspiller 1 stk.
Betjeningsvejledning 1 stk.
Adapter 1 stk.
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede.
På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med
lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens
tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DJS-3010 er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden Skriv
modelnummer: djs-3010. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under
downloads/andre downloads
Driftsfrekvensområde:90 Hz-20 KHz
Maximal udgangseffekt:60W
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

