Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3.
Gjelder DAB modulen på modell DPR 45
Hvordan bruke din digitale mottaker – DAB

1. Trykk på knappen for ”Standby” for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale
mottakeren har vært i bruk tidligere, vil det sist valgte modus vil valgt.
2. Trykk ned og slipp knappen merket med ”Band” som påkrevd slik at DAB er valgt på
skjermen.
3. Dersom dette er første gangen den digitale mottakeren er i bruk vil den starte et
fullstendig søk etter DAB kanaler som er tilgjengelig i det landet du befinner deg. På
skjermen vil det stå ”DAB” i noen få sekunder. (Dersom den digitale mottakeren har vært
i bruk tidligere, vil den sist benyttede stasjonen bli valgt.)
4. Den første stasjonen som blir funnet under søket, vil bli avspilt. På skjermen vil
stasjonens navn komme frem.
5. Dersom ingen signaler blir funnet, vil den digitale mottaker vise ”OFF AIR” i skjermen og
det kan være nødvendig å flytte din digitale mottaker til en plassering med bedre forhold
for å motta signaler, og deretter repetere søket ved å følge tidligere angitte prosedyrer.

Hvordan velge en DAB radio stasjon
1. Trykk på knappen merket med ”Standby” for å slå på din digitale mottaker. På skjermen
vil det stå ”DAB” i noen få sekunder.
2. Trykk på knappen merket med ”Band” for å velge modus for DAB radio. På skjermen vil
det nå normalt stå navnet på nåværende valgte stasjon.
3. Vri på knappen for søk (”Tuning”) for å få opp listen over tilgjengelige stasjoner på
radioen, og bla deg gjennom listen. Slutt å vri på knappen for søk når du kommer til den
stasjonen du ønsker å lytte til.
4. Trykk og slipp knappen for søk slik at den digitale mottakeren søker seg inn til valgte
stasjon. På skjermen vil det kunne stå ”TUNING” mens din digitale mottaker søker inn
den nye stasjonen.
5. Juster volum til ønsket lydstyrke.

Sekundære tjenester
1. Noen radio stasjoner kan ha en eller flere sekundære tjenester tilknyttet seg. Dersom en
stasjon har sekundære tjenester tilknyttet, vil dette komme frem på skjermen umiddelbart
etter primær informasjon når du vrir på knappen for søk.
2. De fleste sekundære tjenester kringkastes ikke kontinuerlig og dersom de ikke er
tilgjengelig, vil radioen vise primær informasjon.

Modus på skjerm – DAB
Din digitale mottaker har en rekke alternativer for skjerm når den er i modus for
DAB:
1. Trykk og slipp gjentatte ganger knappen merket med ”Info” for å bla deg
gjennom de forskjellige alternativer.
a. Stasjonens navn
Viser navnet på stasjonen som du lytter til.
b. Rulletekst
Rulletekst som viser informasjon som for eksempel
navnet på artisten eller sporet som spilles av,
telefonnummer til stasjonen, adresse til webside
eller lignende.
c. Program type
Viser hvilken type stasjon som lyttes til, for
eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende.
d. Multiplex navn
Viser navnet på DAB Multiplex som gjeldende
stasjon tilhører.
e. Tid
Viser tiden.
f. Dato
Viser datoen.
g. Frekvens og kanal
Viser kanal frekvens og kanal nummer til gjeldende
DAB radio stasjon.
h. Hastighet
Viser digital bit hastighet for den stasjonen som det
blir lyttet til.
Viser signalstyrken for den stasjonen som det blir
i. Signalstyrke
lyttet til.
Visningen på skjermen vil gå tilbake til normal visning av tid 10 sekunder etter
siste trykk på en vilkårlig knapp bortsett fra når det er visning av rulletekst.
En indikator for styrke på signaler vil alltid være synlig i det øvre, høyre hjørne
på skjermen.
Dersom den stasjonen som blir lyttet til, er forhåndslagret, vil også nummeret
denne er lagret på, også bli vist på skjermen.

Hvordan finne nye stasjoner – DAB
Dersom du skulle ønske å bruke din digitale mottaker på et nytt sted, eller dersom det ikke kommer
opp noen stasjoner ved innledende søk, kan du fullføre følgende prosedyre som lar din digitale
mottaker finne alle tilgjengelige DAB radio stasjoner.
1.

Når enheten er i modus for DAB, trykk og slipp knappen merket med ”Auto-tune”. Den digitale
mottakeren vil sette i gang ett fullstendig søk etter alle DAB frekvenser i det landet du befinner
deg i.

2.

Etter hvert som din digitale mottaker finner stasjoner, vil teller på høyre side av skjermen vise
det totale antall stasjoner som er funnet og disse vil bli lagt til din liste.

Manuelt søk – DAB
Manuelt søk lar deg søke inn direkte på de forskjellige DAB band III kanaler som er tilgjengelig innen
rekkevidde 5A til 13F.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Trykk og hold inne knappen merket med ”Info” for å komne inn i modus for avansert informasjon
og slik at skjermen viser ”MANUAL”.
Trykk og slipp knappen for søk for å komme inn i meny for manuelt søk.
Vri på knappen for søk for å velge ønsket DAB kanal.
Trykk og slipp knappen for søk for å velge kanal. Dersom et signal er til stede, vil dette bli
indikert på en visning av styrke på signal. Minimum styrke på signal (0) viser det minste som
trengs av styrke for et godt DAB mottak. Indikatoren for signal går opp eller ned variabelt med
styrken på signaler som mottas når du justerer din antenne eller din digitale mottaker.
Alle nye stasjoner som blir funnet, blir automatisk lagt til den lagrede listen over kanaler.
Trykk og slipp knappen for søk for å gå tilbake til normal modus for søk.

Innstillinger av ”Dynamic Range Control” (DRC) – DAB
”Dynamic Range Control” (også kjent som ”DRC”) kan gjøre svake lyder lettere å høre når din radio
er i bruk i støyende omgivelser.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i DAB.
1.

Trykk på knappen merket med ”Standby” for å slå på din digitale mottaker.

2.

Trykk på knappen merket med ”Band” for å velge modus for DAB radio.

3.

Trykk og hold inne knappen merket med ”Info” for å komme inn i modus for avansert
informasjon og slik at skjermen viser ”MANUAL”.

4.

Vri på knappen for søk til du får frem ”DRC VAL” på skjermen.

5.

Trykk og slipp knappen for søk for å komme inn i modus for å betjene DRC.

6.

Vri på knappen for søk for å velge ønsket innstilling for DRC (standard er 0).
DRC 0 : DRC er slått av, kringkastet DRC vil bli ignorert
DRC ½ : DRC nivå er satt til ½ av det som kringkastes
DRC 1 : DRC er satt til det som kringkastes

7.

Trykk og slipp knappen for søk for å bekrefte din innstilling. Skjermen vil gå tilbake til forrige
skjermbilde og siste kanal du lyttet til.

Merk:
Ikke alle DAB kringkastninger kan benytte seg av DRC funksjonen. Dersom sendingen ikke støtter
denne funksjonen, vil innstillinger du gjør på din radio, være uten noe effekt.

Forhåndsinnstilling av stasjoner i DAB / FM / AM modus
Det er muligheter for å forhåndsinnstille 10 kanaler hver for DAB, FM og AM radio. I tillegg til de
10 forhåndsinnstilte, kan du ha 5 kanaler stillet inn som favoritter. De brukes likt på hvert bånd.
1.

Trykk på knappen merket med ”Standby” for å slå på din digitale mottaker.

2.

Trykk på knappen merket med ”Band” for å velge ønsket bånd. Søk inn ønsket radio stasjon
som beskrevet tidligere.

3.

Trykk og hold inne ønsket nummer på din favoritt stasjon (1 - 5) til det står ” m1 saved” på
skjermen. Stasjonen er nå lagret på ønsket nummer. Repeter denne prosedyren til du har
lagret de gjenstående favoritt stasjoner du ønsker.

4.

For å lagre stasjoner på en av de 10 minneplassene, trykk og hold inne knappen merket med
”PRESET” til det blinker ”EMPTY 01” på skjermen.

5.

Vri på knapp for søk for å velge ønsket nummer for din forhåndsinnstilling. Trykk og slipp
knappen for søk til skjermen viser for eksempel ”06 SAVED”.

6.

Forhåndsinnstilte kanaler som allerede har blitt lagret, vil bli sletter dersom ny kanal lagres
som beskrevet over.

Hente opp en forhåndslagret kanal i modus for DAB / FM / AM
1.

Trykk på knappen for ”Standby” for å slå på din digitale mottaker.

2.

Velg ønsket bånd ved å trykke på knappen merket med ”Band”.

3.

For å slå på en av dine 5 favoritt kanaler, trykker og slipper du knappen med ønsket nummer på.

4.

Trykk i samme øyeblikk på den ønskede forhåndsinnstilte knappen slik at din digitale mottaker kan søke seg inn på en av de
stasjoner som er forhåndslagret på de 10 tilgjengelige plassene.

5.

Vri på knappen for søk for å bla deg gjennom listen over forhåndsinnstilte kanaler, trykk og slipp knappen for søk for å velge
ønsket forhåndsinnstilt stasjon. Din digitale mottaker vil så søke inn den valgte kanalen som er forhåndslagret.

Blokkering av kanal
DAB (BAND III) 5A – 13F

