MANUELT
Musikkmikser

DJS-3010
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Tidligere
Modus 1
Spill av/Pause
Modus 2
Neste
Lys
Tidligere
Musikk 1
Spill av/Pause
Musikk 2
Neste
Musikk 3
1/2 DJ-MIKSER
Hovedvolum
EQ-volumkontroll
Antenne
Strøm On/Off
AUX IN
TF-kort
USB-minne 1
USB-minne 2
Indikatorlys for ladning
DC 9V
Ekkovolum
MIKROFON/GITAR-volum
MIKROFON INN
MIKROFON INN

Skjermbeskrivelse
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Når minnekortet eller et annet kort leses av, betyr dette symbolet pause; dempet i Aux in- eller
FM-modus, skjermen blinker én gang når du demper lyden.
USB/TF: Lyser ved avspilling av USB-minnekort eller TF-kort
Gjenta én;
8888: Linjeinngangen viser "AUX"; Radiostatus, digital visning av gjeldende kanal; Viser
avspillingstiden ved avspilling av TF-kort eller U-disk.
Når det er lavt batteri i produktet, skal det settes inn i adapteret for å lades; Lavt batterinivå
vises og volumet senkes til 70 %.

Funksjonsbeskrivelse
Ofte brukt funksjonsbeskrivelse:
1. Hovedvolum: Drei mot høyre eller venstre for å justere produktets hovedvolum
2. Mikrofonvolum: Når en mikrofon er koblet til, dreier du mot høyre eller venstre for å justere
mikrofonvolumet.
3. Etterklangjustering: Når en mikrofon er koblet til, roter mikrofonen mot høyre eller venstre.
4. Volumbalansering av U-disk: Når en U-disk spilles av, drei mot venstre for å øke volumet i USB1disken, senke volumet i USB2-disken. Drei mot høyre for å øke volumet i USB2-disken, senke
volumet i USB1-disken.
5. Modell 1: Trykk kort på bryteren BT-USB1-TF-FM-AUX
6. Modell 2: Trykk kort på bryteren BT - USB2
7. EQ-justering: Uansett status, skyv opp og ned for å justere de 5 frekvenstypene.

Beskrivelse av MP3-funksjonen:
1. U-disk: Sett inn en U-disk for å automatisk avspille musikk i formatene MP3, WMA eller WAV.
2. TF-kort: Sett inn kortet for å automatisk avspille musikk i formatene MP3, WMA eller WAV.
3. Spill av / pause: Trykk kort for å spille av / pause i kringkastingsmodus. Hold inne
AVSPILLINGSKNAPPEN for gjentatt avspilling (EN MAPPE - TILFELDIG REKKEFØLGE - ALLE).
Standardmodus er ALLE.
4. Forrige og neste: Trykk kort for forrige eller neste sang, hold FORRIGE og NESTE inne for å bytte
mappe.
Beskrivelse av radiofuNKSJonen:
1. Hold inne modusbryteren for å bytte til FM-modus
2. Spill av / pause: Trykk kort for å dempe lyden i kringkastingsmodus og avbryte
lyddempingsfunksjonen, hold inne for å skanne alle kringkastede kanaler og lagre dem automatisk.
3. Forrige/neste: Trykk kort for å velge FORRIGE/NESTE kanal fra minnet. Hold inne for å søke etter
forrige/neste kanal. Dekker ikke de lagrede kanalene.
4. FM-teleskopantenne: I radiomodus må du trekke ut antennen. Den kan fjernkontrolleres.
Beskrivelse av Bluetooth-funksjonen:
1. Bluetooth-tilkobling: I Bluetooth-modus legger du automatisk inn tilkoblingsstatus for Bluetooth,
LED-skjermen lyser blått, slå på Bluetooth-enheten, søk etter modellen "Denver DJS-3010 (modus
1), Denver DJS-3010 (modus 2)", klikk for å koble sammen. Når høyttalerne er tilkoblet, høres en
ringetone som bekrefter tilkoblingen.
2. Avspilling av musikk: Trykk kort på spill av / pause-knappen.
3. Manuell tilkobling av Bluetooth: Når Bluetooth-enheten har status tilkoblet, holder du inne spill av /
pause-knappen for å gå tilbake i ventemodus

Beskrivelse av lysfunksjoner
Trykk kort på kontroll-LED:
Trykk på lampen for å slå av høyttalerlyset.
Trykk på lampen igjen for å slå på høyttalerlampen igjen.
Trykk lenge.
Bytt lys. 6 lysmodus
Indikering av ladestatus og batterikapasitet
1. Når symbolet for lavt batteri blinker, betyr det at produktet har lavt batteri og må lades opp.
Volumet reduseres da til omtrent 70 % av hovedvolumet. Når du lader produktet, må du bruke

2.

adapteren som fulgte med produktet. LED-lampen lyser rødt. Når produktet er ladet helt opp, slås
den røde lampen av.
Merk: Før første gangs bruk må produktet lades i over 12 timer.
Batteriet må være ladet hvis maskinen ikke skal brukes over lang tid, ellers vil batteriet ta skade.

Beskrivelse DJ-mikserknappen
Når to Bluetooth enheter er koblet til, eller to USB-enheter satt sinn.Drei DJ-mikserhjulet.Mot venstre,
volumet av bluetooth 1 / USB 1 øker gradvis. Bluetooth 2 / USB 2 senker gradvis.Den høyeste lyden på
bluetooth 1 / USB 1 var på 30:0, vist på skjermen.Mot høyre, volumet av bluetooth 2 / USB 2 øker
gradvis. Bluetooth 1 / USB 1 senker gradvis.Den høyeste lyden på bluetooth 2 / USB 2 var på 0:30 vist
på skjermen.
Teknisk indeks
Utgangseffekt 30W
R-frekvens: 90 Hz - 20 KHz
Størrelse på høyttaler: 10"4Ωx2+1”tweeterx1
S/N: ≥60 dB
Batterikapasitet: 9V 1,3A
Pakkeliste:
Enhet*1 stk
Brukerhåndbok*1 stk
Adapter*1stk

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan
være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og
batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se
nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen
med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne
måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.
Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten
sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra
husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.
Hermed erklærer, Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DJS-3010 er i overenstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende
internettadresse: www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn
modellnummeret: djs-3010. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre
nedlastinger
Operativt frekvensområde:90 Hz - 20 KHz
Maks. Utangseffekt:60W
Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
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