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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. 
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Lär känna din MP3-/CD-spelare 
 
KONTROLLERNAS PLACERING 

 
 

1. Knapp för POWER 
ON/OFF  

2. DC-ingång 
3. Batterifack 
4. Knapp för PLAY 
5. Knapp för PAUSE  
6. Öppningsomkoppla

re 
7. Vred för VOLYM 
8. Hörlursuttag  
9. Knapp för STOP 

10. Knapp för 
SKIP/SEARCH 
FORWARD 

11. Knapp för 
SKIP/SEARCH 
REVERSE 

12. Knapp för MODE 
13. Knapp för PROG 
14. Omkopplare för 

basförstärkning 
(BBS) 

15. LCD-display 



SWE 3

Så använder du den bärbara CD-spelaren 
 
Strömförsörjning av den bärbara CD-spelaren  
CD-spelaren kan strömförsörjas med antingen två AA-batterier 
(UM-3) eller en nätadapter. 
Obs! varken batterier eller nätadapter medföljer. 
 
Batteridrift (MEDFÖLJER EJ) 

1. Öppna batterifacket (3) på enhetens baksida genom 
att skjuta upp och dra batterifackets lucka försiktigt 
uppåt. 

2. Kontrollera polariteten (+/-) inuti batterifacket. 
3. Sätt i två AA-batterier (UM-3) enligt korrekt polaritet. 
4. Stäng batterifackets lucka. 
5. Tryck på POWER ON/OFF (1). 

 
 
Använda en nätadapter (MEDFÖLJER INTE SOM STANDARD) 

1. Sätt i DC-kontakten (i änden av nätadapterns kabel) i 
DC-ingången (2). 

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag med 220/230 VAC, 
50 Hz.  

3. Enheten kommer automatiskt att koppla från 
batteridriften och använda nätadaptern istället. 

4. Tryck på POWER ON/OFF (1). 

VIKTIGT! 
Använd endast en adapter med en utspänning på DC 4,5 V 
800 mA, och en kontakt med minus i mitten. 

 

VIKTIGT! 
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Om det inte finns någon CD i enheten, kommer "NoCd" att 
visas på LCD-displayen (15). 

 
Spela upp en CD-skiva eller MP3-CD-skiva 

1. Skjut försiktigt upp OPEN-omkopplaren (6) för att 
öppna CD-luckan. 

2. Sätt i CD-skivan eller MP3-CD-skivan i enheten, med 
etiketten uppåt. 

3. Stäng CD-luckan försiktigt. 
4. Anti-stötfunktionen (ESP) aktiveras automatiskt. "ESP" 

visas i LCD-displayen (15). 
5. Enheten kommer automatiskt att läsa av CD-skivan 

eller MP3-CD-skivan. 
(För en CD-skiva, visas det totala antalet låtar och 
den förflutna tiden i LCD-displayen.) 
(För en MP3-CD-skiva, visas det totala antalet 
mappar och det totala antalet låtar i LCD-displayen.) 

6. Tryck på PLAY (4) för att spela upp den första låten på 
CD-skivan eller MP3-CD-skivan. 

7. Om du vill lyssna privat, kan du ansluta dina hörlurar 
till hörlursutgången (8) 

8. Justera volymen genom att vrida på VOLYM (7) till din 
önskade ljudnivå. 

9. Tryck på PAUSE (5) för att när som helst pausa 
uppspelningen. 

10. Tryck på PAUSE (5) igen för att återuppta 
uppspelningen. 

11. Tryck på SKIP/SEARCH FORWARD (10) för att hoppa 
framåt till det önskade spåret. 

12. Tryck på SKIP/SEARCH Bakåt (11) för att hoppa vidare 
bakåt till det önskade spåret. 
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13. Tryck på STOP (9) när som helst, för att stoppa 
uppspelningen. 

14. Tryck på och håll POWER ON/OFF intryckt (1) för att slå 
av enheten. 

 
VIKTIGT! 

Om du inte kan höra något ljud men disken spelas upp, 
bör du kontrollera så att vredet för VOLUME (7) är 
uppskruvat och att omkopplaren för BBS ON/OFF (14) är 
inställd på OFF. 

 
Uppspelning av en CD-skiva eller MP3-CD-skiva i 
programmerad ordningsföljd  

1. Programmering kan endast ske när enheten är i läge 
STOP. 

2. Tryck på PROG (13) "MEM" och "P01" så visas "00" i 
LCD-displayen (15). 
(För MP3-CD-skivor, visas "000" på LCD-displayen.) 

3. Tryck på de två knapparna för SKIP/SEARCH (10, 11) för 
att välja den låt du vill programmera. 

4. Tryck på PROG (13) för att spara den valda låten till 
plats "P01". 

5. Sedan visas "P02" och "00" på LCD-displayen (15). 
6. Upprepa steg tre och fyra för att lagra andra spår i din 

programmering. 
7. Du kan lagra upp till 20 låtar för en CD-skiva och 99 

låtar för en MP3-CD-skiva. 
8. Tryck på PLAY (4) för att starta uppspelningen av de 

programmerade låtarna. 
 

Andra uppspelningslägen 
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1. Tryck på MODE (12) en gång, "REP 1" kommer att visas 
i LCD-displayen (15), och enheten upprepar 
uppspelningen av det nuvarande spåret kontinuerligt. 

2. Tryck på MODE button (12) ännu en gång, "REP DIR" 
kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten 
upprepar uppspelningen av den aktuella mappen 
kontinuerligt. (endast för MP3-CD-skivor.) 

3. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "REP ALL" kommer 
att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar 
uppspelningen av hela CD-skivan eller MP3-CD-skivan 
kontinuerligt.  

4. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "INTRO" kommer 
att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar de 
första tio sekunderna av varje låt på CD-skivan eller 
MP3-CD-skivan. 

5. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "RAND" kommer 
att visas i LCD-displayen (15), och enheten spelar 
slumpmässigt upp alla låtar på CD-skivan eller MP3-
CD-skivan. 

6. Tryck på MODE (12) ännu en gång, så återgår enheten 
till 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. Återuppta automatiskt fungerar 
också om du stänger av CD-spelaren och vill fortsätta 
lyssna vid ett senare tillfälle. 

 
Funktionen BBS 
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1. Du kan använda BBS-omkopplaren (14) för att slå på 
eller av systemet för basförstärkning. 

2. Skjut BBS-omkopplare (14) till läge "ON", så förstärks 
ljudets låga frekvenser (basen). 

 
VARNING! 

Använd inte hörlurar när du kör, cyklar eller använder 
något motorfordon.  
Ha inte hög volym i hörlurarna när du promenerar, i 
synnerhet inte om du ska korsa gator då detta kan vara 
farligt. 
Undvik att använda hörlurarna på hög volym. 
Hörselexperter avråder från kontinuerlig eller långvarig 
lyssning på hög volym. Om du upplever ett ringande ljud i 
öronen, bör du minska volymen eller sluta lyssna. 
Ha alltid volymen på en lagom nivå så att du kan höra ljud 
utifrån och ta dessa i beaktande. 
Rengör enheten med en mjuk trasa. 
Sänk aldrig ner enheten i vatten. 

 
Skötsel och underhåll 

Rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten eller ett milt 
diskmedel. 
Kemiska rengöringsmedel såsom alkohol, bensen eller 
thinner får inte användas. 
CD-spelaren får aldrig lämnas i direkt solljus eller på varma, 
fuktiga eller dammiga platser. 
Håll CD-spelaren på avstånd från värmeelement och källor 
till elektriska störningar såsom lysrör och motorer. 
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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 


