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Säkerhetsanvisningar 

 

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll 

anvisningarna för framtida referens. 

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. 

2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten. 

3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer 

över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen. 

4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. 

Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal. 

5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!  

6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till 

brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart 

sluta använda den. 

7. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet 

kan äventyras. 

 
Lär känna den bärbara CD-spelaren 
 
KONTROLLERNAS PLACERING 
 

 
1. LCD-skärm 

2. DC-ingång 



3. Batterifack 

4. PLAY/PAUSE-knapp 

5. VOLUME+ -knapp 

6. VOLUME- -knapp 

7. OPEN-knapp 

8. Hörlursuttag 

9. STOP/POWER OFF-knapp 

10. SKIP/SEARCH FORWARD-knapp 

11. SKIP/SEARCH REVERSE-knapp 

12. MODE-knapp 

13. PROG-knapp 

14. CD-lucka 

15. BBS-brytare 

Så använder du den bärbara CD-spelaren 
 
Driva den bärbara CD-spelaren  
CD-spelaren kan drivas med antingen två AA-batterier (UM-3) eller en nätadapter. 
Obs: både batterierna eller nätadaptern medföljer ej. 
 
Använda batterier (MEDFÖLJER EJ) 

1. Öppna batterifacket (3) på CD-spelarens baksida genom att skjuta upp det och dra sedan 
försiktigt batteriluckan uppåt. 

2. Kontrollera polariteten (+/-) inuti batterifacket. 
3. Sätt i två AA-batterier (UM-3) enligt korrekt polaritet. 
4. Stäng batterifackets lucka. 

För bästa prestanda och förlängd användningstid rekommenderar vi att du använder alkaliska 
batterier.  
 
VIKTIGT! 

• Se alltid till att batterierna är korrekt isatta. Felaktig polaritet kan skada CD-spelaren. 

• Blanda aldrig gamla och nya batterier. 

• Blanda aldrig alkaliska, vanliga (kol-zink) och laddningsbara (nickel-kadmium) batterier. 

• Om du planerar att inte använda CD-spelaren under en längre tid ska du alltid ta ut batterierna. 
Gamla eller läckande batterier kan skada CD-spelaren och upphäva garantin. 

• Kassera aldrig batterier i eld – batterier kan läcka eller explodera. 
 

Använda en nätadapter (MEDFÖLJER EJ) 
1. Sätt i DC-kontakten (vid slutet av nätadapterns kabel) i DC-ingången (2). 
2. Anslut nätadaptern till ett 220/230 VAC, 50 Hz eluttag.  
3. CD-spelaren kopplar automatiskt bort batteriet och fungerar med nätadaptern. 

 
VIKTIGT! 



• Använd endast en adapter med en utspänning som är märkt som 4,5 VDC/800 mA och en central 
negativ kontakt. 

 

VIKTIGT! 

• Om det inte finns någon MP3/CD eller CD inuti enheten visas ”NoCd” på LCD-skärmen (1). 

 

Sätta i en MP3/CD- eller CD-skiva 

1. Tryck försiktigt på knappen OPEN (7) för att öppna CD-luckan (14). 

2. Sätt i MP3/CD- eller CD-skivan i CD-spelaren med etiketten uppåt. 

3. Stäng CD-luckan försiktigt (14). 

 

MP3/CD- eller CD-uppspelning 

1. Anslut dina hörlurar till hörlursuttaget (8) 

2. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (4) för att starta CD-spelaren och spela den isatta MP3/CD- 
eller CD-skivan. 

i. Stötskyddet aktiveras automatiskt och ”ESP” börjar blinka på skärmen. 

ii. ”CD” visas på LCD-skärmen (1) när en CD-skiva sätts i. 

iii. ”MP3” visas på LCD-skärmen (1) när en MP3/CD-skiva sätts i. 

3. Justera volymen genom att trycka på knappen VOLUME+ (5) och VOLUME- (6) till önskad 
ljudnivå. 

4. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (4) för att pausa uppspelningen vid valfritt tillfälle. 

5. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (4) igen för att återuppta uppspelningen. 

 

Hoppa över/sök när du spelar upp en MP3/CD- eller CD-skiva 

1. Tryck på knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) en eller flera gånger för att hoppa framåt till 
önskat spår. 

2. Tryck på och håll knappen SKIP/SEARCH FORWARD nedtryckt (10) för att söka framåt i det 
aktuella spåret. 

3. Tryck på knappen SKIP/SEARCH REVERSE (11) en eller flera gånger för att hoppa bakåt till 
önskat spår. 

4. Tryck på och håll knappen SKIP/SEARCH REVERSE nedtryckt (11) för att söka bakåt i det 
aktuella spåret. 

 

Stoppa en MP3/CD- eller CD-skiva  

1. Tryck på knappen STOP (9) när som helst för att stoppa MP3/CD- eller CD-skivan under 
uppspelning. 

2. Tryck på knappen STOP (9) igen för att stänga av CD-spelaren. 

 

Spela upp MP3/CD- eller CD-spår i en programmerad sekvens 

1. Tryck på knappen PROG (13) ”P01” och ”PROG”, ”P01”, ”00” visas på LCD-skärmen (1). 

2. Tryck på knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) eller SKIP/SEARCH REVERSE (11) för att välja 
det spår som ska programmeras. 

3. Tryck på knappen PROG (13) för att spara det valda spåret som ska programmeras. 

4. Upprepa steg 2 och 3 för att programmera upp till 20 spår (CD) respektive 99 spår (MP3/CD). 

5. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (4) för att börja spela upp de programmerade spåren. 

 

Andra uppspelningslägen 



1. Tryck en gång på knappen MODE (12) – ”REP 1” visas på LCD-skärmen (1) och CD-spelaren 
upprepar det aktuella spåret kontinuerligt. 

2. Tryck på knappen MODE (12) igen – ”REP ALL” visas på LCD-skärmen (1) och CD-spelaren 
upprepar hela MP3/CD- eller CD-skivan kontinuerligt. 

3. Tryck på knappen MODE (12) en gång till – ”REP DIR” visas på LCD-skärmen (1) och CD-
spelaren upprepar den aktuella katalogen för MP3/CD-skivan kontinuerligt. 

(OBS: Denna funktion gäller endast för MP3/CD-skiva) 

4. Tryck på knappen MODE (12) igen – ”INTRO” visas på skärmen och CD-spelaren spelar upp de 
första tio sekunderna av varje spår på MP3/CD- eller CD-skivan. 

5. Tryck på knappen MODE (12) igen – ”RND” visas på skärmen och CD-spelaren spelar upp 
spåren på MP3/CD- eller CD-skivan i slumpmässig ordning. 

6. Tryck på knappen MODE (12) en gång till och CD-spelaren återupptar normal uppspelning. 

 

Funktionen Återuppta automatiskt 

1. Om CD-spelaren stängs av under uppspelning på grund av ett strömavbrott eller om CD-luckan 
öppnas av misstag kan du återuppta uppspelningen från samma position efter att du startat 
om enheten eller stängt CD-luckan igen. Återuppta automatiskt fungerar också om du stänger 
av CD-spelaren och vill fortsätta lyssna vid ett senare tillfälle. 

 

Funktionen BBS 

1. Du kan använda BBS-brytaren (15) för att aktivera eller inaktivera basens förstärkningssystem. 

2. Skjut BBS-brytaren (15) till läget ”ON”. Den förstärker lågfrekvensåtergivningen (basen) för 
ljudet. 

 

Indikator för låg batterinivå 
När indikatorn för batteribyte  blinkar på skärmen ska du byta batterier. 

 
Skötsel och underhåll 

• Rengör med en mjuk och något fuktig trasa med vatten eller ett milt diskmedel. 

• Använd inga kemiska rengöringsmedel såsom alkohol, bensen eller thinner. 

• Lämna aldrig CD-spelaren i direkt solljus eller på varma, fuktiga eller dammiga platser. 

• Håll CD-spelaren borta från värmeelement och källor till elektriskt brus såsom lysrör och motorer. 
  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss 

för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S 

 

 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara 

farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte 

hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna 

symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat 

hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 

antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 

information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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


 

 

 




