
DAB+ FM RADIO
DAB-42

BRUKSANVISNING
Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.



PRODUKTOVERSIKT

1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp
2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp
3 Forrige-knapp 10 Neste-knapp
4 LCD-display 11 Strøminngang
5 Scan-knapp 12 Hodetelefonutgang
6 Snooze/Valg-knapp 13 Antenne
7 Menyknapp/(Info) 14 Batterirom



GRUNNLEGGENDE BETJENING
Innstillinger
På strøm
Vil du bruke radioen koblet til strømmen, følg instruksene herunder.

1. Koble strømledningen til inngangen som du finner på baksiden av radioen.

2. Sett kontakten til adapteren i en strømkontakt, og slå radioen på.

Merk: Listen med DAB+ radiostasjoner er lagret i minnet, så neste gang du slår på radioen, vil søket etter 
radiostasjoner ikke finne sted.

På batteri
Følg nedenstående etapper for å sette inn de 4 batteriene.
1. Løsne batteridekslet ved å trykke i den retningen som pilen viser.
2. Sett inn 4 AA-batterier som vist, og pass på at polaritetene (+/-) stemmer. Retningen for hvert batteri 

vises på innsiden av batterikammeret.
3. Sett batteridekslet på plass igjen

Merk: Hvis du ønsker å la radioen gå på batteri, må du først slå den av, og så koble fra strømledningen.

Standby & Power Off Modus
1. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i ett sekund for å sette radioen i Standby-modus.
2. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i et sekund til for å slå enheten av. Du kan bruke denne 

modusen for å spare batteriet.
3. For å slå radioen på igjen, er det bare å trykke på Power/Mode-knappen.

Skanne etter DAB+ stasjoner
1. I DAB+ modus, trykk på Scan-knappen og slipp den igjen for å utføre en scan. Ordet “Scanning” vises 

på skjermen, og en framdriftsindikator vil vise hvor langt scanningen er kommet. Antall stasjoner som er 
funnet vises også.

Lagre en forhåndsregistrert DAB+ stasjon
Radioen din kan lagre opp til 10 DAB+ stasjoner i et forhåndsregistrert minne, slik at du lett kan få tilgang til 
favorittstasjonene dine.

Merk: Når du lagrer DAB+ forhåndsregistrerte stasjoner, vil de ikke overskrive dine forhåndsinnstilte FM-stasjoner

1. Still inn radioen på den stasjonen du ønsker å forhåndslagre.

2. Trykk og hold Preset-knappen inne. Den finner du foran på radioen. Forhåndsvalgt stasjon <1: 
(Empty)>vises på skjermen, og nummeret blinker. Eller ‘Empty’ dersom det ikke er blitt registrert noen 
stasjoner før.

3. Bruk knappene Prev eller Next for å bytte posisjonen som du ønsker å lagre radiostasjonen på (1-10)

4. Trykk Valgknappen og slipp den, for å bekrefte valget ditt. Du får opp en bekreftelse på skjermen om at 
Preset X er lagret, hvor X står for forhåndinnstillingsnummeret (1-10).

Merk: Hvis det allerede er blitt lagret en DBB+ stasjon under dette nummeret, vil den nye stasjonen overskrive den 
gamle.



Stille inn på en DAB+ forhåndsregistrert stasjon
I DAB+ modus
1. Trykk Preset knappen og slipp den; skjermen viser Preset Recall s1 etterfulgt av navnet eller 

frekvensen av stasjonen som er lagret der, eller “Empty” hvis det ikke er blitt lagret noen stasjon 
tidligere.

2. Trykk på knappene Prev eller Next for å gå til den forhåndsregistrerte stasjonen du ønsker å høre på (1-
10).

Trykk på valgknappen, og radioen vil straks finne fram til denne stasjonen, og begynne avspillingen.

Merk: Hvis det ikke er blitt lagret noen DAB+ stasjoner under denne knappen, vil det stå Preset Empty på 
skjermen, og radioen vil etter noen sekunder gå tilbake til sist valgte radiostasjon.

Bruke din FM Radio
Trykk på Power/Mode-knappen (hvis du er i DAB-modus) for å slå over til FM-modus. Det vises FM på 
skjermen

Stille inn en FM stasjon
1. Trekk ut teleskopantennen.

2. Trykk og hold enten Prev eller Next knappen for å skanne radiofrekvensene opp eller ned. Når radioen 
finner en stasjon, vil scanningen stanse, og radiostasjonen vil spilles av. Eller trykk på Scan-knappen for 
å søke etter andre FM-stasjoner.

3. Du kan finjustere frekvensen ved å trykke enten på Prev eller Next-knappen for å gå fram med 0. 
05MHZ for hvert trykk.

Fabrikkinnstillinger
For å tilbakestille til fabrikkverdiene, må du gjøre følgende:
1. Trykk Power/Mode-knappen for å slå enheten på, og hold Meny-knappen lenge inne.
2. Når du får opp enten Full scan eller Scan setting, trykk på Prev eller Next-knappen for å bla nedover i 

menyen inntil du finner menyvalget System. Trykk på Snooze/Select-knappen for å bekrefte valget ditt.
3. Trykk på Prev eller Next-knappen til du finner Fabrikkinnstillinger, trykk på Snooze/Select-knappen for 

å bekrefte, og trykk så på Prev eller Next-knappen for å velge <YES>, og trykk på Snooze/Select-
knappen for å bekrefte valget ditt.

4. Skjermen viser da System reset, og etter noen sekunder får du opp meldingen System reset OK

Merk: Hvis du tilbakestiller alt til fabrikkverdier, vil alle forhåndsregistrerte stasjoner slettes, både DAB+ og FM-
stasjoner.
Produktets normale funksjon kan forstyrres av sterk elektromagnetisk Innblanding. Hvis det er tilfelle, 
tilbakestill du bare produktet for å gjenoppta normal drift ved å følge bruksanvisningen. Hvis funksjonen 
ikke kunne gjenopptas, vennligst bruk produktet i annen plass



FEILSØKING
Problem Årsak(er) Løsning(er)
Ingen Strøm Strømknappen står på OFF. 

Batteriene er flate.
Sett strømknappen på ON. Bytt batteriene, 
eller slå på strømmen.

Finner ikke ønsket 
stasjon

Svakt signal. Stasjonen er ikke 
tilgjengelig i ditt område.

Bruk manuell innstilling

Skjermen er blank Dette kan hende hvis kringkasteren 
endrer tekstinformasjonen på en 
tjeneste eller sletter denne 
informasjonen mens søk på stasjon 
pågår.

Enheten vil prøve å stille inn på nytt. Ellers 
må du foreta en ny scan

Lyden skurrer på 
enkelte stasjoner

Lavt batterinivå. Svakt signal. Bytt batteriene, eller slå på strømmen. Prøv å 
endre stilling på antennen.

Ingen lyd Volumen står på minimumsnivå Slå opp volumen



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 DAB-42 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 
internettadresse: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-36/
Operativt frekvensområde: DAB :174 MHz to 240 MHz  /  FM: 88 MHz to 108 MHz
Maks. Utangseffekt: DC 5V 1000mA

Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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