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Sikkerhedsoplysninger 

 

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til 

senere brug. 

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde. 

2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt. 

3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan 

funktionaliteten blive påvirket. 

4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. 

Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand. 

5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!  

6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre 

brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående 

afbryde brugen. 

7. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt. 

 
 
Lær din bærbare CD-afspiller at kende 
 
Placering af kontrolknapper 
 

 
1. LCD-display 

2. Indgangsstik til jævnstrøm 



3. Batterirum 

4. Knappen PLAY/PAUSE 

5. Knappen VOLUME+ 

6. Knappen VOLUME- 

7. Knappen OPEN 

8. Stik til øretelefoner 

9. Knappen STOP/POWER OFF 

10. Knappen SKIP/SEARCH FORWARD 

11. Knappen SKIP/SEARCH REVERSE 

12. Knappen MODE 

13. Knappen PROG 

14. Dæksel til CD-rum 

15. BBS-kontakt 

Sådan bruger du den bærbare CD-afspiller 
 
Tænd den bærbare CD-afspiller  
CD-afspilleren kan strømforsynes enten af to AA-batterier (UM-3) eller en vekselstrømsadapter. 
Bemærk: Batterier og vekselstrømsadapter medfølger ikke. 
 
Brug batterier (MEDFØLGER IKKE) 

1. Åbn batterirummet (3) på bagsiden af CD-afspilleren ved at skubbe batteridækslet til åben 
stilling og forsigtigt trække det opad. 

2. Kontrollér polariteten (+/-) i batterirummet. 
3. Sæt to AA-batterier (UM-3) i, og vend polerne rigtigt. 
4. Luk batterirummet igen. 

Vi anbefaler alkaliske batterier for at få den bedste ydelse og en længere driftstid.  
 
VIGTIGT! 

• Kontrollér altid, at batterierne er korrekt installeret. Forkert polaritet kan beskadige CD-
afspilleren. 

• Bland aldrig gamle og nye batterier sammen. 

• Bland ikke alkaliske, standard- (brunsten) og genopladelige (nikkel-cadmium) batterier sammen. 

• Fjern altid batterierne, hvis du ikke skal bruge CD-afspilleren i en længere periode. Gamle batterier 
eller batterier, der lækker, kan beskadige CD-afspilleren og kan muligvis annullere garantien. 

• Brænd aldrig batterier. Batterierne kan lække eller eksplodere. 
 

Brug en vekselstrømsadapter (MEDFØLGER IKKE) 
1. Sæt jævnstrømsstikket (i enden af ledningen til vekselstrømsadapteren) i indgangsstikket til 

jævnstrøm (2). 
2. Sæt vekselstrømsadapteren i en stikkontakt med vekselstrøm på 220/230 V og 50 Hz.  
3. CD-afspilleren afbryder automatisk strømforsyningen fra batterierne og bruger i stedet 

vekselstrømsadapteren. 
 



VIGTIGT! 

• Brug kun en adapter med en nominel indgangsspænding på 4,5 V og 800 mA jævnstrøm og en 
centralplaceret negativ pol. 

 

VIGTIGT! 

• Teksten “NoCd” vises på LCD-displayet (1), hvis der ikke er sat en MP3/CD eller en CD i afspilleren. 

 

Isætning af en MP3/CD eller en CD 

1. Tryk på knappen OPEN (7) for at åbne dækslet (14) til CD-rummet. 

2. Læg MP3/CD’en eller CD’en i CD-afspilleren med mærkaten vendende opad. 

3. Luk dækslet (14) til CD-rummet. 

 

Afspilning af MP3/CD eller CD 

1. Sæt dine hovedtelefoner i stikket til hovedtelefoner (8) 

2. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (4) for at starte CD-afspilleren og afspille MP3/CD’en eller CD’en. 

i. Støddæmpningsbeskyttelsen aktiveres automatisk, og teksten “ESP” blinker på displayet. 

ii. Teksten “CD” vises på LCD-displayet (1), når en CD lægges i afspilleren. 

iii. Teksten “MP3” vises på LCD-displayet (1), når en MP3/CD lægges i afspilleren. 

3. Tryk på knappen VOLUME+ (5) eller knappen VOLUME- (6) for at justere lydstyrken til dit 
foretrukne lydniveau. 

4. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (4) for at sætte afspilningen på pause. 

5. Tryk igen på knappen PLAY/PAUSE (4) for at fortsætte afspilningen. 

 

Spring frem/søg under afspilning af en MP3/CD eller en CD 

1. Tryk én eller flere gange på knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) for at springe frem til det 
ønskede musiknummer. 

2. Tryk på, og hold knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) nede for at søge fremad i det aktuelle 
musiknummer. 

3. Tryk én eller flere gange på knappen SKIP/SEARCH REVERSE (11) for at springe tilbage til det 
ønskede musiknummer. 

4. Tryk på, og hold knappen SKIP/SEARCH REVERSE (11) nede for at søge tilbage i det aktuelle 
musiknummer. 

 

Stop en MP3/CD eller en CD  

1. Tryk når som helst på knappen STOP (9) for at stoppe afspilningen af en MP3/CD eller en CD. 

2. Tryk igen på knappen STOP (9) for at slukke CD-afspilleren. 

 

Afspil musiknumre på en MP3/CD eller en CD i programmeret rækkefølge 

1. Tryk på knappen PROG (13). Teksten “P01” og “PROG”, “P01” og “00” vises på LCD-displayet 
(1). 

2. Tryk på knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) eller knappen SKIP/SEARCH REVERSE (11) for at 
vælge musiknummeret, der skal programmeres. 

3. Tryk på knappen PROG (13) for at gemme det valgte musiknummer i programmet. 

4. Gentag trin 2-3 for at programmere op til 20 musiknumre (CD) eller 99 musiknumre (MP3/CD). 

5. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (4) for at starte afspilningen af de programmerede musiknumre. 

 

Andre afspilningstilstande 



1. Tryk én gang på knappen MODE (12). Teksten “REP 1” vises på LCD-displayet (1), og CD-
afspilleren gentager hele tiden det aktuelle musiknummer. 

2. Tryk igen på knappen MODE (12). Teksten “REP ALL” vises på LCD-displayet (1), og CD-
afspilleren gentager hele tiden hele MP3/CD’en eller CD’en. 

3. Tryk igen på knappen MODE (12). Teksten “REP DIR” vises på LCD-displayet (1), og CD-
afspilleren gentager hele tiden det aktuelle bibliotek på MP3/CD’en. 

(BEMÆRK: Handlingen gælder kun for en MP3/CD) 

4. Tryk igen på knappen MODE (12). Teksten “INTRO” vises på LCD-displayet, og CD-afspilleren 
afspiller de første 10 sekunder af alle musiknumrene på MP3/CD’en eller CD’en. 

5. Tryk igen på knappen MODE (12). Teksten “RND” vises på LCD-displayet, og CD-afspilleren 
afspiller musiknumrene på MP3/CD’en eller CD’en i vilkårlig rækkefølge. 

6. Tryk igen på knappen MODE (12), og CD-afspilleren fortsætter med normal afspilning. 

 

Funktionen automatisk genstart 

1. Hvis CD-afspilleren slukkes under afspilning på grund af en strømafbrydelse, eller hvis dækslet 
til CD-rummet bliver åbnet ved et uheld, kan du fortsætte afspilningen fra samme sted, når du 
genstarter afspilleren eller lukker dækslet til CD-rummet. Funktionen virker også, hvis du 
slukker CD-afspilleren og ønsker at fortsætte med at lytte til musik på et senere tidspunkt. 

 

BBS-funktion 

1. Du kan aktivere eller deaktivere BBS (basforstærkersystem) med BBS-kontakten (15). 

2. Skub BBS-kontakten (15) til stillingen “ON”. Det forstærker det lave frekvensområde (bas) af 
lyden. 

 

Kontrollampe for lavt batteriniveau 
Udskift batterierne, når kontrollampen for udskiftning af batteri  blinker på displayet. 

 
Pleje og vedligeholdelse 

• Rengør med en blød, fugtig klud let fugtet med vand eller et mildt rensemiddel. 

• Brug ikke kemiske rengøringsmidler som fx alkohol, benzen eller fortynder. 

• Efterlad aldrig CD-afspilleren i direkte sollys eller på varme, fugtige eller støvede steder. 

• Hold CD-afspilleren væk fra varmeapparater og kilder til elektrisk støj som fx lysstofrør og 
motorer. 

  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og 

udeladelser i denne manual. 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige 

for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke 

håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet 

herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 

usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis 

kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet 

direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu


 

 

 




