DAB+ FM -RADIO
DAB-42

KÄYTTÖOHJE
Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

TUOTTEEN ESITTELY

1

Virta-/tilapainike

8

Vol- painike

2

Esivalintapainike

9

Vol+ painike

3

Edellinen-painike

10

Seuraava-painike

4

LCD-näyttö

11

Tasavirran tuloliitäntä

5

Kanavahaku-painike

12

Kuulokeliitäntä

6

Torkku-/valintapainike

13

Antenni

7

Valikkopainike/(Info)

14

Paristolokero

PERUSTOIMINNOT
Asetukset
Verkkovirta
Laite kytketään verkkovirtaa noudattaen seuraavia ohjeita.

1.

Kytke tasavirtaliitin laitteen takana olevaan tasavirran tuloliitäntään.

2.

Kytke adapterin pistoke sähkörasiaan ja kytke laitteen virta päälle.

Huomautus: DAB+ radiokanavalista tallennetaan muistiin, joten seuraavalla kerralla, kun radio kytketään päälle,
kanavahakua ei suoriteta.

Paristoilla käyttäminen
Asenna 4 paristoa noudattamalla seuraavia vaiheita.
1. Irrota paristokotelon kansi työntämällä kannessa osoitettuun suuntaan.

2.
3.

Aseta 4 kpl AA-paristoa osoitetussa järjestyksessä ja napaisuus (+/-) huomioiden. Kukin paristo on
asennettava oikein päin paristokotelon sisään.
Sulje paristokotelon kansi.

Huomautus: Radion käyttämiseksi paristoilla se on kytkettävä pois päältä ja sähköjohto on irrotettava, mikäli se on
kytketty.

Valmius- ja sammutustila
1. Siirrä järjestelmä valmiustilaan painamalla Power/Mode-painiketta 1 sekunnin ajan.
2. Paina uudestaan Power/Mode-painiketta 1sekunnin ajan laitteen virran kytkemiseksi pois päältä. Tätä
tilaa voidaan käyttää paristovirran säästämiseksi.
3. laite kytketään takaisin päälle painamalla kerran Power/Mode-painiketta.

DAB+ asemien skannaus
1. DAB+ tilassa skannaus tehdään painamalla ja päästämällä irti Scan-painikkeesta. Näytössä lukee
"Scanning" ja lisäksi skannauksen edistymispalkki esitetään yhdessä skannauksen aikana löydettyjen
kanavien lukumäärän kanssa.

DAB+ kanavan esiasetuksen tallentaminen
Radio voi tallentaa enintään 10 DAB+ kanavaa esiasetusmuistiinsa, jotta saat nopean pääsyn
suosikkikanaviisi.
Huomautus: Kun DAB+ radiokanavien esiasetuksia tallennetaan, ne eivät kirjoita FM-kanavien esiasetusten
päälle.

1. Viritä radio kanavalle, jonka haluat asettaa esiasetukseen.
2. Paina radion etupuolella Preset-painiketta ja pidä sitä painettuna. "Preset Store <1: (Empty)>" esitetään
näytössä ja numero vilkkuu. Tai "Empty", jos kanavaa ei ole tallennettu aiemmin.
3. Käytä Prev- tai Next-painiketta siirtymään sille esiasetuskanavalle, jolle haluat tallentaa radiokanavan
(1–10).
4. Vahvista valintasi painamalla ja päästämällä irti Select-painikkeesta. Näyttö vahvistaa "Preset X stored",
missä x on esiasetuksen numero (1–10).

Huomautus: Jos esiasetuksen alla on jo olemassa DAB+ kanava, sen yli kirjoitetaan, kun tallennat uuden
kanavan.

DAB+ esiasetuskanavan valinta
DAB+ tilassa
1. Paina kerran Preset-painiketta, näytössä lukee "Preset Recall s1" ja asetuksen tallennettu kanavan
taajuus, tai "Empty", jos kanavaa ei ole aiemmin tallennettu sille.
2. Vieritä haluamasi esiasetuksen ja kanavan (1–10) kohtaan painamalla Prev- tai Next-painiketta.
Paina Select-painiketta, jolloin radio välittömästi siirtyy tälle kanavalle ja alkaa toistaa sitä.
Huomautus: Jos mitään DAB+ kanavaa ei ole tallennettu esiasetuspainikkeelle, näytössä lukee "Preset Empty" ja
radio palaa aikaisemmin valittuun radiokanavaan muutaman sekunnin kuluttua.

FM-radion käyttö
Vaihda FM-tilaan painamalla Power/Mode-painiketta (jos DAB-tilassa). Näytössä lukee FM.

FM-kanavan viritys
1. Vedä teleskooppiantenni ulos täyteen mittaansa.
2. Skannaa taajuusaluetta ylös tai alas painamalla joko Prev- tai Next-painiketta. Kun kanava löytyy,
skannaus loppuu ja radio soittaa löydettyä kanavaa. Tai hae lisää FM-kanavia painamalla Scanpainiketta.
3. Taajuutta voi hienosäätää painamalla joko Prev- tai Next-painiketta siirtämään taajuutta 0, 05 MHz per
painallus.

Tehdasasetusten palautus
Tehdasasetukset palautetaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:
1. Kytke laite päälle painamalla Power/Mode-painiketta ja paina pitkään Menu-painiketta.
2. Kun täysi skannaus tai skannausasetus tulee näkyviin, paina Prev- tai Next-painiketta valitsemaan
valikkokohta, jossa lukee System. Paina sitten Snooze/Select-painiketta vahvistamaan valinta.
3. Hae tehdasasetukset painamalla Prev- tai Next -painiketta, paina sitten Snooze/Select-painiketta
vahvistamaan valinta. Paina sitten Prev- tai Next-painiketta valitsemaan <YES> ja vahvista lopuksi
valinta painamalla Snooze/Select-painiketta.
4. LCD-näyttöön tulee teksti "System reset" ja muutaman sekunnin päästä näytössä lukee "System reset
OK".
Huomautus: Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki esiasetukset, jotka on tallennettu DAB+ ja FM-asetuksiin.

Voimakas sähkömagneettinen häiriö voi häiritä tuotteen normaalia toimintaa
Häiriöitä. Jos näin on, palauta tuote normaaliin tapaan uudelleen
käyttöopas. Jos toimintoa ei voitu jatkaa, käytä tuotetta kohdassa
muu sijainti

VIANETSINTÄ
Ongelma

Syy(t)

Ratkaisu(t)

Ei virtaa

Virtakytkin on asennossa OFF.
Paristovirta on lopussa.

Aseta virtakytkin asentoon ON. Vaihda
paristot tai käytä verkkovirtaa.

Haluttua kanavaa ei
löydy.

Heikko signaali. Kanava ei kuulu
alueellasi.

Käytä manuaalista viritystoimintoa.

Näyttö on tyhjä.

Näin voi käydä, jos lähettäjä muuttaa Laite yrittää virittää uudelleen. Jos se ei tee
palvelun nimikettä tai poistaa
niin, suorita uusi skannaus.
nimikkeen, kun viritys on tehty.

Kuulen säröääniä
jollain kanavilla.

Paristovirta on vähissä. Heikko
signaali.

Vaihda paristot tai käytä verkkovirtaa. Kokeile
antennin asennon muuttamista.

Ei ääntä

Äänenvoimakkuus on minimissä.

Lisää äänenvoimakkuutta.

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 rastitun 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.
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB-42 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Käyttötaajuusalue:
DAB: 174 MHz to 240 MHz;FM: 88 MHz to 108 MHz
Maks. lähtöteho: DC 5V 1000mA
Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

