Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for
første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.
1.

Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig
for barn.

2.

Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for
å unngå tygging og svelging.

3.

Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur
er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under
og over denne temperaturen kan påvirke
funksjonaliteten.

4.

Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken
på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon
eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

5.

Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller
direkte sollys!

6.

Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller
fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette
forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter
kommer inn i enheten.

7.

Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet,
siden dette kan føre til at produktet fungerer
unormalt.
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Bli kjent med din MP3/CD-spiller
PLASSERING AV KNAPPER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

POWER ON/OFFknapp
DC-inngangskontakt
Batterikammer
PLAY-knapp
PAUSE-knapp
OPEN-bryter
VOLUME-knott
Hodetelefonutgang
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

STOP-knapp
SKIP/SEARCH
FORWARD-knapp
SKIP/SEARCH
REVERSE-knapp
MODE-knapp
PROG-knapp
BBS-bryter
LCD-skjerm

Slik betjenes den portable CD-spilleren
Strømforsyning til den portable CD-spilleren
CD-spilleren kan drives av enten to AA (UM-3)-batterier eller en
AC-adapter.
Merk: verken batteriene eller AC-adapteren er inkludert.
Bruk av batterier (IKKE INKLUDERT)
1.
Åpne batteriavdelingen (3) bak på enheten ved å dytte
den åpen, og forsiktig dra batteridøren oppover.
2. Kontroller polariteten (+/-) inne i batterikammeret.
3. Sett inn to AA (UM-3)-batterier i henhold til polariteten.
4. Lukk batterikammeret igjen.
5. Trykk på POWER ON/OFF-knappen (1).

Bruke en AC-adapter (IKKE INKLUDERT SOM STANDARD)
1.
Sett DC-kontakten (på enden av AC-adapterledningen)
inn i DC-inngangen (2).
2. Koble strømadapteren til en 220/230 V/AC, 50 Hz
vekselstrømkontakt.
3. Enheten vi automatisk frakobles bruk av batterikraft
og bruke AC-adapteren.
4. Trykk på POWER ON/OFF-knappen (1).
VIKTIG!
Bruk kun en adapter med en utgangsspenning som er
rangert til DC 4,5 V 800 mA, med en negativ senterkontakt.
VIKTIG!
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Dersom det ikke er en CD inne i enheten, vises NoCdpå
LCD-skjermen (15).
Spille en CD eller MP3-CD
1.
Dytt forsiktig på OPEN-bryterne (6) for å åpne CDdøren.
2.

Legg inn en CD eller MP3-CD i enheten, med
merkesiden opp.

3.
4.

Lukk CD-døren forsiktig.
ESP (antistøtfunksjon) aktiveres automatisk. Du kan se
ESP vises på LCD-skjermen (15).
Enheten vil automatisk lese CD eller MP3-CD.

5.

(For CD vises det totale antallet spor og brukt tid på
LCD-skjermen).

6.
7.
8.

(For MP3-CD vises totalen i mappen og det totale
antallet spor på LCD-skjermen).
Trykk på PLAY-knappen (4) for å spille det første
sporet på CD-en eller MP3-CD-en.
Dersom du vil lytte privat, kobler du øretelefonene til
øretelefoninngangen (8)
Juster volumet ved å vri VOLUME-bryterne (7) til ditt
foretrukne lydnivå.

9.

Trykk på PAUSE-knappen (5) for å pause avspillingen
når du ønsker.

10.

Trykk på PAUSE-knappen (5) igjen for å gjenoppta
avspillingen.
Trykk på SKIP/SEARCH FORWARD-knappen (10) for å
hoppe fremover til det ønskede sporet.
Trykk på SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen (11) for å
hoppe bakover til det ønskede sporet.
Trykk på STOP-knappen (9) når som helst for å stoppe
avspillingen.

11.
12.
13.
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14.

Trykk på og hold inne POWER ON/OFF-knappen (1) for
å slå av enheten.

VIKTIG!
Dersom du ikke kan høre en lyd men disken spiller, må du
kontrollere om VOLUME-knotten (7) er vridd opp eller om
BT ON/OFF-bryteren (14) er satt til OFF-posisjonen.
Spille en CD eller MP3-CD i programmert rekkefølge
1.
Programmering kan kun gjøres når enheten er i
STOPP-modus.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trykk på PROG-knappen (13) MEM, P01 og 00 vil
vises på LCD-skjermen (15).
(For MP3-CD, vises 000 på LCD-skjermen.)
Trykk på de to SKIP/SEARCH-knappene (10, 11) for å
velge sporet du ønsker å programmere.
Trykk på PROG-knappen (13) for å lagre det valgte
sporet til P01-posisjonen.
Da vises P02 og 00på LCD-skjermen (15).
Gjenta trinnene 3 og 4 for å lagre andre spor i
programmet ditt.
Du kan lagre opptil 20 spor for CD og 99 spor for MP3CD.
Trykk på PLAY-knappen (4) for å begynne å spille de
programmerte sporene.

Andre avspillingsmoduser
1.
Trykk på MODE-knappen (12) en gang, REP 1 vises på
LCD-skjermen (15) og enheten gjentar løpende spilling
av det nåværende sporet.
2. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, REP DIR
vises på LCD-skjermen (15) og enheten gjentar

NOR 5

3.

4.

5.

6.

løpende spilling av det nåværende sporet. (Kun for
MP3-CD.)
Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, REP ALL
vises på LCD-skjermen (15) og enheten gjentar
løpende spilling hele CD-en eller MP3-CD-en.
Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, INTRO vises
på LCD-skjermen (15) og enheten vil løpende spille de
10 første sekundene av hvert spor på CD-en eller MP3CD-en.
Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, RAND vises
på LCD-skjermen (15) og enheten vil tilfeldig spille alle
sporene på CD-en eller MP3-CD-en.
Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, og enheten
fortsetter normal avspilling.

Auto gjenoppta-funksjon
1.
Hvis CD-spilleren slås av under avspilling på grunn av
strømbrudd eller CD-døren ved et uhell åpnes, kan du
fortsette avspillingen fra samme posisjon etter at du
har startet enheten på nytt eller lukket CD-døren igjen.
Automatisk gjenoppta fungerer også hvis du slår av
CD-spilleren og ønsker å fortsette å lytte senere.
BBS-funksjon
1.
Du kan bruke BBS-bryteren (14) til å aktivere eller
deaktivere bassforsterkningssystemet.
2.

Skyv BBS-bryteren (14) til PÅ-posisjon; det vil
forbedre lavfrekvens (bass)-responsen til lydutgangen.

ADVARSEL!
Ikke bruk øretelefoner mens du kjører, sykler eller bruker
et motorisert kjøretøy.
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Ikke spill høyt volum i øretelefonene mens du går, spesielt
når du krysser veier, siden dette kan være farlig.
Unngå å bruke øretelefoner med høyt volum.
Høreeksperter fraråder kontinuerlig, høyt og forlenget spill.
Hvis du opplever at det ringer i ørene, reduserer du
volumet eller stopper bruken.
Ha alltid volumet på et moderat nivå, slik at du kan høre
lyder fra utsiden og ta hensyn til de rundt deg.
Hold den ren med en myk klut.
Senk aldri ned i vann.
Pleie og vedlikehold
Rengjør med en myk, fuktig klut som er lett fuktet med
vann eller et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler som alkohol, benzen
eller tynnere.
La aldri CD-spilleren stå i direkte sollys eller på varme,
fuktige eller støvete steder.
Hold CD-spilleren borte fra varmeapparater og kilder til
elektrisk støy, for eksempel lysrør og motorer.
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre
produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle
feil og mangler i denne manualen.
ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og
stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet
(kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss
over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk
utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal
avhendes separat.
Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk
utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og
innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer
informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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