
 

 

Käyttöopas DAB+/FM-radio 
 

 
Versio: 1.0 



Tuotteen yleiskatsaus 
 

 

 

 

1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla 
ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 

2. Skannaa Painamalla etsit automaattisesti kaikki DAB- ja FM-asemat. 
3. Info/valikko Painamalla ja pitämällä pääset valikkoasetuksiin. 
4. Edellinen Valitse edellinen taajuus, asema, esiasetettu asema tai valikkovaihtoehto. 
5. Seuraava Valitse seuraava taajuus, asema, esiasetettu asema tai valikkovaihtoehto. 
6. Esiasetus Voit tallentaa enintään 10 DAB- ja 10 FM-asemaa esiasetuksiin ja käyttää 

niitä. 
7. Enter/torkku Painamalla aktivoit 9 minuutin torkkuviiveen hälytyksen soidessa. 
8. Päälle/pois päältä ja äänenvoimakkuuden säätö  
9. DC 5 V -tuloportti 
10. LCD-näyttö 
11. Teleskooppiantenni 
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Ohjeet 
Perustoiminnot 

DAB-radion käynnistäminen ensimmäistä kertaa 

Kytke radio päälle kääntämällä päälle/pois päältä nuppia myötäpäivään. 

Laajenna teleskooppiantenni parhaan mahdollisen vastaanoton saavuttamiseksi. 

Kun DAB-tila aktivoidaan ensimmäistä kertaa, täysi haku käynnistyy automaattisesti tai radio toistaa 
viimeksi ennen sammuttamista toistettua asemaa. 

Painamalla Valmius-/tila-painiketta voit vaihdella DAB- ja FM-tilan välillä. 

Asemahaun aikana näytössä näkyy liukupalkki, joka näyttää haun edistymisen sekä siihen mennessä 
löydettyjen radioasemien määrän. Kun haku on päättynyt, radio valitsee aakkosjärjestyksessä 
ensimmäisen aseman. 

Kytke DAB-radio pois päältä kääntämällä Päälle/pois päältä -nuppia vastapäivään. 

Huomautus: laite siirtyy valmiustilaan, jos painat pitkään Valmius-/tila-painiketta. 

Tilojen valinta 

Painamalla Valmius-/tila-painiketta toistuvasti voit vaihdella DAB- ja FM-tilan välillä DAB-radion 
ollessa kytkettynä päälle. 

Äänenvoimakkuuden säätäminen 

Voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta kääntämällä Äänenvoimakkuuden säätönuppia 
myötäpäivään/vastapäivään. 

DAB-toiminto 

Voit kuunnella viritettyjä asemia painamalla joko EDELLINEN- tai SEURAAVA-painiketta. Joka kerta, 
kun painat EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta, siirryt edelliseen tai seuraavaan tallennettuun 
asemaan. 

Radio näyttää aseman nimen. 

Muisti 

Kun kytket radion uudelleen päälle sammuttamisen jälkeen, se virittyy automaattisesti viimeksi 
valittuna olleelle asemalle (DAB tai FM). 

Asemien tallentaminen 

Voit tallentaa enintään 10 DAB-asemaa esiasetuksiksi muistiin, jotta löydät suosikkiasemasi nopeasti 
ja helposti. 

Jotta voi tallentaa aseman esiasetuksiin, sinun täytyy kuunnella tätä asemaa. Paina ja pidä pohjassa 
ESIASETUS-painiketta. Näytössä näkyy ”Esiasetus tallennus<#: (Tyhjä)>”. Jos asema on jo tallennettu, 
näytössä näkyy ”<#: Aseman nimi>”. 

Valitse esiasetetun aseman numeroksi 1–10 painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta. 

Tallenna asema valittuun numeroon esiasetukseksi painamalla ENTER-painiketta. Näytössä näkyy 
silloin ”Esiasetus # tallennettu”. 

Tallennetun aseman noutaminen 
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Kun olet tallentanut aseman yhteen esiasetuspainikkeista, voit: 

valita haluamasi esiasetetun aseman numeron painamalla ESIASETUS-painiketta ja painamalla 
EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta. 

Nouda esiasetettu asema painamalla sitten ENTER-painiketta. 

Asemien tiedot DAB-tilassa 

Näet ohjelmien tiedot painamalla INFO-/VALIKKO-painiketta toistuvasti. 

Signaalin voimakkuus: näyttää signaalipalkin, jossa on nykyisen aseman signaalin voimakkuus. 

Bittivirhesuhde (BER): näyttää tiedot signaalin virhesuhteesta. 

Kanava ja taajuus: näyttää aseman lähetyskanavan numeron ja taajuuden. 

PTY (ohjelmatyyppi): näyttää DAB-aseman antaman ohjelmatyypin ja kuvauksen. 

Kellonaika ja päivämäärä: näyttää lähettäjältä tulevan kellonajan ja päivämäärän. 

Dynaaminen nimiteksti (DLS): näyttää lähettäjän tarjoaman vierivän tekstin. 

Siirtonopeus: tiedonsiirtonopeus, jolla signaali lähetetään. 

FM toiminto 

Paina Valmius-/tila-painiketta kerran kytkeäksesi radion DAB-tilasta FM-tilaan. 

Automaattinen haku 

Voit etsiä FM-aseman painamalla SKANNAA-painiketta. Tämä käynnistää taajuusaluehaun. 

Voit hakea taajuusaluetta painamalla ja pitämällä SKANNAA-painiketta. 

Kun asema on löytynyt, haku pysähtyy automaattisesti. Jos yhtään asemaa ei löydy, viritys pysähtyy 
heti kun koko FM-taajuusalue (87,5–108 MHz) on käyty läpi. 

Manuaalinen haku 

Voit hakea FM-asemia manuaalisesti painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta toistuvasti, kunnes 
olet löytänyt haluamasi taajuuden. 

Asemien tallentaminen 

Voit tallentaa enintään 10 FM-asemaa esiasetuksiksi muistiin, jotta löydät suosikkiasemasi nopeasti ja 
helposti. 

Jotta voi tallentaa aseman esiasetuksiin, sinun täytyy kuunnella tätä asemaa. Paina ja pidä pohjassa 
ESIASETUS-painiketta. Näytössä näkyy ”Esiasetus tallennus <#: (Tyhjä)>”. Jos asema on jo tallennettu, 
näytössä näkyy ”<#: Aseman taajuus>”. 

Valitse esiasetetun aseman numeroksi 1–10 painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta. 

Tallenna asema valittuun numeroon esiasetukseksi painamalla ENTER-painiketta. Näytössä näkyy 
silloin ”Esiasetus # tallennettu”. 

Tallennetun aseman noutaminen 

Kun olet tallentanut aseman yhteen esiasetuspainikkeista, voit: 
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valita haluamasi esiasetetun aseman numeron painamalla ESIASETUS-painiketta ja painamalla 
EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta. 

Nouda esiasetettu asema painamalla sitten ENTER-painiketta. 

Asemien tiedot FM-tilassa 

Näet ohjelmien tiedot painamalla INFO-painiketta toistuvasti. 

Ohjelmatyyppi: näyttää lähettäjän antaman ohjelmatyypin kuvauksen. 

Signaalin voimakkuus: näyttää signaalipalkin, jossa on nykyisen aseman signaalin voimakkuus. 

Kellonaika ja päivämäärä: näyttää kellonajan ja päivämäärän. 

Taajuus: näyttää aseman lähetystaajuuden. 

Äänityyppi: näyttää kuuntelemasi aseman äänityypin. Se on joko stereo tai mono. 

Radioteksti: näyttää lähettäjän tarjoaman vierivän tekstin. 

Järjestelmäasetukset 

Pidä INFO-/VALIKKO-painiketta painettuna laitteen ollessa päälle kytkettynä. Tämä avaa ”Järjestelmän 
valikkoasetukset”. 

Valitse haluamasi alavaihtoehto painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta: 

Kellonajan/päivämäärän asettaminen 

Paina ENTER-painiketta, tunnin numerot alkavat vilkkua. 

Aseta tunnit oikein painamalla EDELLINEN-/SEURAAVA-painiketta. 

Vahvista painamalla ENTER-painiketta. 

Toista kahta viimeistä vaihetta, kun asetat minuutit, vuoden, kuukauden ja päivän. 

Hälytysasetus 

Painamalla Enter/torkku saat käyttöön Hälytys 1 tai painamalla SEURAAVA saat Hälytys 2. 

Paina Seuraava-painiketta, jolloin sana ”ON” vilkkuu, vahvista painamalla Enter. 

Hälytyksen tunnin numerot vilkkuvat. Vaihda tuntia painamalla Edellinen tai Seuraava ja vahvista 
valinta painamalla Enter. 

Vaihda minuutit painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta painamalla Enter. 

Muuta äänenvoimakkuutta painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta painamalla 
Enter. 

Vaihtele hälytystä DAB:n ja FM:n välillä painamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja vahvista valinta 
painamalla Enter. 

Aseta Hälytys 2 noudattamalla Hälytys 1:n ohjeita. 

Huomautus: pääset takaisin edelliseen vaiheeseen hälytyksen asettamisessa, kun painat Info-/valikko-
painiketta. 

Hälytyksen kytkeminen pois päältä 
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Kytke hälytys pois päältä painamalla Seuraava-painiketta, jolloin sana ”OFF” alkaa vilkkua, paina sitten 
Enter-painiketta. Hälytys on nyt kytketty pois päältä. 

Hälytyksen kytkeminen pois päältä sen soidessa 

Kytke hälytys pois päältä sen soidessa painamalla Valmius-/tila-painiketta. 

Huomautus: hälytys jatkaa soimista yhden tunnin ajan, jos et kytke sitä pois päältä soimisen aikana. 

Uniasetus 

Valitse OFF-120-90-60-45-30-15-5 minuuttia painamalla Edellinen tai Seuraava. 

Vahvista valinta painamalla Enter-painiketta. 

Tehdasasetusten palautus 

Paina Enter-painiketta, näyttöön ilmestyy ”Tehdasasetusten palautus?” Valitse ”Kyllä” painamalla 
Seuraava tai Edellinen. 

Painamalla Enter-painiketta palautat radion tehdasasetuksiin. 

FM-haun asetus 

Valitse Vain tai Kaikki painamalla Enter-painiketta. Jos valitset Vain, radio hakee vain voimakkaan 
signaalin asemat ja toistaa ne. Jos valitset Kaikki, radio hakee myös heikon signaalin asemat ja toistaa 
ne. 

Järjestelmän versio 

Voit tarkistaa ohjelmistoversion numeron. 

Radion nollaaminen 

Radion nollaaminen poistaa kaikki viritetyt DAB-asemat ja kaikki muistiin tallennetut FM- ja DAB-
asemat. Nollaa radio: 

paina ja pidä INFO-/MENU-painiketta. 

Paina Seuraava-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ”Tehdasasetusten palautus”. 

Paina Enter-painiketta, näyttöön ilmestyy ”Tehdasasetusten palautus?” Paina Seuraava-painiketta, 
kunnes sana ”KYLLÄ” vilkkuu. 

Nollaat radion painamalla Enter-painiketta uudelleen. 

Torkkutoiminto 

Kun hälytysääni kuuluu, paina Enter-/torkku-painiketta, jolloin viivästytät hälytystä 9 minuuttia. Radio 
siirtyy valmiustilaan. 

Painamalla Valmius-/tila-painiketta pysäytät torkkutoiminnon ja siirryt toimintatilaan ennen kuin 
hälytys soi. 

Usein esitetyt kysymykset 

Ongelma Ratkaisu 
Ei ääntä Asemaa ei ole viritetty. Hienosäädä asemaa. 

Äänenvoimakkuus on asetettu liian pienelle. Lisää äänenvoimakkuutta. 
Laitteeseen on yhdistetty kuulokkeet. Irrota kuulokkeet. 

Painikkeet eivät toimi Kytke laite pois päältä ja kytke uudelleen päälle hetken päästä. 
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FM: staattinen ääni 
DAB: pulputus/ajoittaiset 
katkokset 

Signaalin vastaanotto on liian heikko. Säädä antennia tai siirrä laite 
toiseen paikkaan, jossa signaali on voimakkaampi. 
Hae asemat uudelleen. 

Ääni on vääristynyt Äänenvoimakkuus on liian kovalla. Säädä äänenvoimakkuutta. 
Haluttua asemaa ei löydy Heikko signaali. Käytä manuaalista viritystoimintoa. 
Näytössä näkyy ”Ei palvelua” Alueellasi ei ole DAB-peittoa tai vastaanotto on huono. Säädä antennin 

asentoa tai siirrä laite toiseen paikkaan, jossa signaali on 
voimakkaampi. 

 

Tekniset tiedot 

Kaiutinulostulo: 1,5 W 

Virtalähde: 4 x “AA”-paristoa (ei mukana) tai verkkolaite (mukana) 
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KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja 

ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 

heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. 

Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 

mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit 

varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi 

viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 

osastolta. 

 

Maahantuoja: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

www.facebook.com/denverelectronics 
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