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        Funktioner 
1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or OFF 

2 DAB/ FM Vælg imellem DAB eller FM 

3 ENTER Enter 

4 INFO Tryk og hold i mere end et sekund for 

at tjekke software version. Tryk kort for 

information. 

5 SCAN Under FM aflytning, tryk på SCAN 

knappen for at søge efter FM Radio 

stationer; 

Under DAB aflytning, tryk og hold 

SCAN knappen ned i mere end et 

sekund for at scanne efter DAB radio 

stationer. Et kort tryk vil udføre en 

hurtig scanning. 

6 << Bagud – Vælg den forrige station eller 

juster tiden 

7 >> Fremad – Vælg næste station eller 

juster tiden 

8 AL-SET Alarm indstilling 

9 + Lydstyrke op 

 

10 - Lydstyrke ned 

11 PRESET Forudindstillede stationer 
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Produkt beskrivelse 

1. Tilstand 

DAB (BAND III 5A-13F)  

FM (87.5MHz-108MHz) 

 

2. PRESET 

DAB: 10 presets  

FM: 10 presets 

 

3. Alarm 

Afspilning af DAB/ FM som alarm 

 

DAB Tilstand 

1. Tænd for DAB Radioen ved at fastgøre 

den medfølgende adapter eller indsæt 

4 x AA batterier. Displayet viser  

”Welcome to Digital Radio” og vil spille 

den sidste station der blev lyttet til. 

2. Tryk på DAB/FM for at vælge DAB. DAB 

RADIO vil afspille den sidste aflyttede 

station. 
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3. Full scanning. Tryk på SCAN knappen i 

mere end et sekund. Dette vil resultere i 

en komplet scanning af tilgængelige 

DAB radio stationer. Skærmen viser hvor 

langt den er kommet, og hvor mange 

DAB radio stationer den har fundet. Når 

søgningen er på 100 %, så vil radioen 

begynde at afspille den første DAB 

radio station. 

4. Vælg DAB radio station. Tryk kortvarigt 

på ‘<<’ eller ‘>>’ og skærmen vil vise 

hvilken DAB radio station du lytter til, og 

stationens nummer på listen. 

5. Tryk på ‘<<’ eller ‘>>’ for at skifte 

imellem DAB radio stationer på listen. 

6. Tryk på ENTER knappen for at vælge og 

lytte til den viste DAB radio station.  

7. Justering af lydstyrken. Tryk på VOL- eller 

VOL+ for at justere lydstyrken. 

8. INFO knappen. Tryk på INFO knappen 

for at tjekke tiden, Radio station 

information, Bitrate, BER osv. 

9. Forudindstillet DAB station: Der kan 

gemmes op til 10 DAB station til 

forudindstillet listen. For at tilføje en DAB 
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station til forudindstillet listen, så tryk på 

PRESET knappen i mere end et sekund 

og tryk på ‘<<’ eller ‘>>’ for at vælge et 

forudindstillet station nummer. Tryk på 

ENTER knappen for at bekræfte 

forudindstillet nummeret og gem 

stationen til dette forudindstillet 

nummer. 

10. Vælg forudindstillet station. Tryk kort på 

PRESET knappen og tryk på ‘<<’ eller 

‘>>’ for at vælge stationen du ønsker at 

høre. Tryk herefter kort på ENTER 

knappen for at vælge DAB stationen. 

11. INGEN SIGNAL: Når DAB radioen ikke 

kan finde nogle DAB stationer, så vil der 

blive vist NO SIGNAL i displayet. 

12. Tryk på INFO knappen i mere end et 

sekund for at se software version. 

Note: Tidsindstilling for DAB radioen sker på 

baggrund af DAB signalet. Har du radioen i et 

område, hvor DAB signalet er lidt svingende, så kan 

det have indflydelse på den automatiske 

tidsindstilling.  
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FM Tilstand 

1. Tryk på DAB/FM for at skifte imellem 

DAB og FM. 

2. I FM tilstand, tryk kortvarigt på SCAN 

knappen for at søge opad i MHz efter 

den næste FM radio station. Hvis der 

trykkes på SCAN knappen i mere end et 

sekund vil radioen søge nedad i MHz 

efter næste FM radio station. 

3. Hvis du vil vælge en bestemt FM radio 

station, og kender dens frekvens, så kan 

der trykkes på ‘<<’ eller ‘>>’, og FM 

tuneren vil and the FM tuner vil 

reducere/øge med 0.1MHz.  

4. Mens du lytter til FM radio stationer med 

RDS, så kan du få adgang til RDS 

information ved at trykke på INFO 

knappen. Der vil blive vist signal status, 

lyd for den valgte FM radio station. 

5. Forudindstillet FM: Der kan gemmes op 

til 10 FM radio stationer til forudindstillet 

listen. Hvis du ønsker at forudindstille en 

FM radio station, så tryk på PRESET 

knappen i mere end et sekund. Tryk på 

‘<<’ eller ‘>>’ for at vælge forudindstillet 
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nummer position. Tryk på ENTER 

knappen for at bekræfte og gemme 

FM radio stationen til forudindstillet 

listen.  

6. Vælg forudindstillet station. Tryk kort på 

PRESET knappen og tryk på ‘<<’ eller 

‘>>’ for at vælge stationen du ønsker at 

høre. Tryk herefter kort på ENTER 

knappen for at vælge FM stationen. 

7. LYD tilstand indstilling: I FM tilstand, tryk 

på ENTER knappen for at komme ind i 

lyd tilstand indstillingen. Tryk på ENTER 

for at vælge AUTO. Tryk på ENTER igen 

for at vælge MONO. 

8. Tryk på INFO knappen i mere end et 

sekund for at se software version.  

Alarm indstilling 

(Kan kun indstilles, mens radioen er i standby) 

1. I standby tryk på AL SET knappen for at 

indstille alarmen. ON og OFF vil blive vist 

i displayet. 

2. Tryk på ‘<<’eller’ >>’ for at vælge OFF 

eller ON. Det valgte vil blinke i displayet. 
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3. Ved at vælge OFF og trykke på ENTER 

knappen, så vil DAB radioen gå ud af 

alarmindstillingerne og alarmen vil ikke 

være sat til. 

4. For at indstille alarmen skal der vælges 

ON og tryk på ENTER knappen. Tiden 

vises i displayet. Tryk på ‘<<’ eller ‘>>’ for 

at indstille timetallet. Når du er færdig, 

skal der trykkes på ENTER knappen for 

at justere minuttallet. Når du er færdig, 

så tryk på ENTER knappen for at vælge 

imellem DAB og FM. 

5. Tryk på ENTER knappen for at indstille 

lydstyrken på alarmen. Tryk på ‘<<’eller 

‘>>’ og tryk på ENTER igen for at 

bekræfte. 

6. Når alarmen er indstillet, så vil alarm 

ikonet blive vist i displayet når radioen 

er i standby. 

 

Note: Tidsindstilling for DAB radioen sker på 

baggrund af DAB signalet. Har du radioen i et 

område, hvor DAB signalet er lidt svingende, så kan 
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det have indflydelse på den automatiske 

tidsindstilling.  

 

Standby 

1. Tryk kortvarigt på STANDBY knappen for 

at lytte til DAB- eller FM radio. 

2. I FM tilstand, tryk kortvarigt på STANDBY 

knappen, og radioen vil gå i standby. 

3. I DAB tilstand, tryk kortvarigt på 

STANDBY knappen, og radioen vil gå i 

standby. 

 


