Brugsvejledning

Safety instructions

Keep the unit away from heat sources and do not place
sources of naked flames (such as candles) on the unit.
Unit ventilation should not be impeded by covering the
ventilation openings with newspapers, curtains etc.
Do not place any objects containing liquids on the unit,
such as vases.
When plugged in, DMX-50 remains connected to mains
power, even in standby with the display backlight off.
Ensure that the mains plug is readily accessible in case
isolation from the mains is required.
Do not remove screws from or open the radio casing.
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Handelsmerken

Das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen positionieren
und keine Vorrichtungen mit offenen Flammen (z. B.
brennende Kerzen) auf dem Gerät abstellen.
Die Ventilatorlüftung des Geräts nicht durch das Abdecken der
Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Vorhängen usw. beeinträchtigen.
Keine Gefäße mit Flüssigkeit (z.B. Blumenvasen) auf das
Gerät stellen.
Das an eine Stromsteckdose angeschlossene System
DMX-50 steht auch im Standby-Modus und bei deaktivierter
Hintergrundbeleuchtung des Displays unter Netzstrom.
Sicherstellen, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist, um
das Gerät problemlos vom Netz trennen zu können.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen
Sie dieses nicht.
Tenir l’appareil éloigné de toute source de chaleur et ne pas
poser d’objets susceptibles de provoquer des flammes nues
(par exemple des bougies) sur l’appareil.
La ventilation de l’appareil ne doit pas être bloquée en
couvrant les aérations de journaux, rideaux, etc.
Ne pas poser d’objets contenant des substances liquides sur
l’appareil (par exemple, des vases).
Lorsqu’elle est branchée, la chaîne DMX-50 reste
connectée à l’alimentation du secteur, même si elle est en
mode veille et que le rétroéclairage de l’écran est éteint.
Veiller à ce que la prise secteur soit facilement accessible
pour pouvoir la débrancher, si nécessaire.
Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.
Tenere la radio lontana da fonti di calore e non collocare
sull’unità fiamme vive (come candele).
Non ostruire le aperture di ventilazione dell’unità con
giornali, tende, ecc.
Non posizionare sull’unità oggetti contenenti liquidi come vasi.
Quando collegato, DMX-50 rimane connesso alla rete
d’alimentazione persino in modalità di standby con la
retroilluminazione del display spenta. Assicurarsi che la
presa d’alimentazione sia facilmente accessibile in caso
sia necessario isolare l’unità.
Non rimuovere le viti né aprire l’involucro della radio.
Hold enheden væk fra varmekilder, og anbring ikke åben
ild (som f.eks. stearinlys) oven på enheden.
Ventilation til enheden må ikke forhindres ved at dække
ventilationsåbningerne med aviser, gardiner osv.
Anbring ikke beholdere med vand som f.eks. vaser på
oven på enheden.
Når DMX-50 er tilsluttet, forbliver apparatet tilsluttet
strømforsyningen også i standby-tilstand, hvor displayets
baggrundslys er slukket. Sørg for, at der er nem adgang
til stikkontakten, hvis det bliver nødvendigt at afbryde
tilslutningen.
Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

Veiligheidsinstructies

Houd het toestel uit de buurt van hittebronnen en plaats
geen open vuur (zoals kaarsen) op het toestel.
De ventilatie van het toestel mag niet worden geblokkeerd
door de de ventilatie-openingen te bedekken met kranten,
gordijnen etc.
Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten op het
toestel zoals vazen.
Als de stekker van de DMX-50 is aangesloten op
de stroomvoorziening, dan is het toestel met het
elektriciteitsnet verbonden, zelfs als het in stand-by staat
en het lichtje van het display uit is. Zorg ervoor dat de
hoofdstekker makkelijk bereikbaar is in geval het apparaat
moet worden afgesloten van de elektriciteit.
Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio
en open het niet.
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Oversigt over betjeningsknapper og stik
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Seks genvejsknapper giver hurtig adgang til forudindstillede radiostationer, cd/SD-kontrol og
menuindstillinger.
Drej for gennemsyn, og tryk for at vælge stationer, lydspor og menuindstillinger.
Guiden åbner/afslutter EPG-guiden i DAB.
Adgangsalarmer/timere, Intellitext og konfigurationsindstillinger.
Ændrer de oplysninger, der vises på nederste linje på skærmen.
Lydstyrke.
3,5 mm hovedtelefonsokkel
Slår lyden fra højttalere/hovedtelefoner fra.
Cd-skuffe
Udskyd/indsæt cd.
Stop cd- eller SD-afspilning.
Stik til SD-kort.
Lampe lyser under optagelse eller anvendelse af SD-kort via USB.
Tryk for at gå til næste/foregående fil/spor på cd/SD’en
Hold nede for at spole frem eller tilbage på cd/SD’en.
Play/pause for cd- eller SD-afspilning.
Skifte mellem de forskellige tilstande ( DAB/FM/CD/SD/AUX 1/AUX 2).
Tryk for at skifte mellem tændt og standby.
ReVu – til DAB rewind, pause/play og fast forward.
Starter og stopper optagelse af DAB-radio på SD-kort.
Modtager signal fra fjernbetjeningen.
Stik til (F-type) DAB/FM-antenne Skru plastichætten af for at få adgang.
Fjederstik til højttaler. Slut det røde stik til den røde klemme på højttaleren, og det sorte stik
til den sorte klemme på højttaleren.
Konfigurerbart phono-output, der giver fast lydstyrke-output for tilslutning til en ekstern
forstærker eller optager eller et variabelt output for en tilsluttet subwoofer.
2 x dobbelte phono-stereo-inputs fra iPod/Minidisc osv.
S/PDIF optisk digital udgang (DAB/FM/CD/SD). Fjern prop før ibrugtagning.
Tilslut til en pc for programopdateringer eller for at anvende et SD-kort.
Tryk på Save + ciffer, eller hold _ ciffer nede for at gemme en forudindstilling. Tryk på cifferet for at
hente frem Tryk først på -/-- i forbindelse med forudindstillinger, der består af dobbelte cifre.
Tryk for hurtig adgang til cd-lydspor.
Vælg, og brug
til at vælge stationer/lydspor og menuindstillinger.
Tryk på Select for at få adgang til DAB EPG, og brug pilene til at navigere med.
CD/SD-kontrol, der også bruges til FM-indstilling og ReVu. og ændring af dag i DAB EPG.
Fjernelse af adapter til strømforsyning i UK.



Oversigt over skærmen
DAB

FM
09:40

D AB
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FM

J o W h i l e y Ch a n g i n g
Tracks - go online to
nominate the tunes

CD
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BBC Radio 1
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Rulle gennem tekst til DAB eller FM (RDS).
EPG aktiv.
Lydkilde.
Lyd slået fra.
Alarm(klokke) /timer (ur) indstillet.
Ur opdateret af DAB eller FM (RDS).
Stereosignal.
Signalstyrke.
Stationsnavn eller frekvens (FM).
Navn/nummer på lydspor.
Genvejsknap til afspilning/pause.
Genvejsknap til tilbagespoling.
Genvejsknap til baglæns overspring.
Forløbet tid i lydspor.
Genvejsknap til forlæns overspring.
Genvejsknap til fremadspoling.
Genvejsknap til stop.
Gentag alle.
Shuffle valgt.

09/08
13 :0 0
16 :0 0
17 :4 5
18 :0 0
19 :0 0

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

We d

Radio 1

Co l in a n d E d i t h
S c o t t M ills
Newsbeat
S c o t t M ills
Za n e Lo w e

Anvendt afspilningsliste.
Gentag lydspor.
Genvejsknap til forrige dag.
Genvejsknap til næste dag.
Programmér starttidspunkter og navne.
Genvejsknap til næste station.
Genvejsknap til forrige station.
DAB-stationsnavn.
Visning af dag.
Visning af dato.

Sådan kommer du i gang
1.

Tilslut højttalerne ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de blottede ender af
kablerne sidder godt fast i fjederklemmerne.

2.

Frigør og træk teleskopantennen helt ud og sæt den i stikkontakten.

3.

Tryk om nødvendigt på POWER-knappen for at tænde for radioen.
På søjlen angives status for den automatiske indstilling under søgning efter DABstationerne i dit område. Automatisk indstilling starter og stiller ind på en station, når
den er færdig.
Du skifter kanal ved at dreje på TUNE/SELECT-knappen for at rulle gennem kanaloversigten,
hvorefter du trykker på den for at stille ind på den fremhævede kanal.

4.

Navigering i menuerne
Du kan dreje på Tune-knappen for at rulle gennem menuer, kanal- og nummeroversigter og
trykke på knappen for at foretage et valg. Hvis ikke du foretager et valg, returneres du i de
fleste menuer til det forrige skærmbillede. Alternativ kan du bruge de tilsvarende knapper
(
+ Select) på fjernbetjeningen. I mange tilfælde kan du også trykke på en
genvejsknap for at vælge den indstilling, der vises på skærmen ved siden af knappen.



Brug af DAB
Skift mellem stationer
D A B Station List
1 X t r a - BBC

DAB

BBC L o n d o n
BBC R a d i o 1
BBC R a d i o 2

09:40
BBC Radio 1

J o W h i l e y 'Cs h a n g i n g
Tracks - go online
nominate the tunes

Ændring af oplysningerne, der vises på skærmen
1.
2.
3.
4.
5.

Rulletekst, der udsendes af de fleste DAB-stationer.
Kanal og frekvens for den aktuelle station.
Signalstyrke: maks. 16 bar, alt under den tomme blok kan give lydforvrængning.
Signalkvalitet: 85 til 100 God, 70 til 84 I orden, 0 til 69 Ringe.
Den Multiplex, den aktuelle tjeneste udsendes i.
Typen af indhold, der udsendes, f.eks. sport, popmusik.
Den datahastighed, signalet overføres med, og en stereo- eller mono-indikator.
Forudindstillinger af dine foretrukne stationer ved hjælp af de seks genvejsknapper, så du
har hurtig adgang.
Klokkeslæt og dato, der opdateres jævnligt fra den DAB-station, der senest er valgt.

ReVu™ - Pause og tilbagespoling i radioprogram
I ReVu-tilstand er det muligt at sætte ‘live’ digitalradio på pause og på tilbagespoling.
DMX-50 lagrer hele tiden lyden fra den kanal, du lytter til, i hukommelsen. De kan lytte til
optaget lyd eller sætte udsendelsen på pause eller spole tilbage i op til 20 minutters radio,
alt afhængig af optagelsen. Når ReVu er fyldt op, begynder den at overskrive de ældste
opbevarede radiooptagelser først.

Pause				
DAB

Tilbage/Hurtigt fremad		
DAB

Spil

09:40
Paused

BBC

09:42
Radio 1

DAB

BBC

09:40
Radio 1

BBC

09:42
Radio 1

Forla
DAB

Timeren viser, hvor langt bagud du er i forhold til den egentlige udsendelse.



Intellitext™ - nyheder, sport og andet
Intellitext* leverer tekstinformation på anfordring som for eksempel sportsoverskrifter og
nyheder Teksten lagres på din radio, mens du lytter til stationer, og opdateres af de sendende
stationer. Intellitext opgives efter station og opdeles i kategorier. For eksempel kan stationen
vælge at sende information om fodbold, cricket, rugby, vejr, osv.
Når der er tændt for radioen, vises Intellitext kun for stationer, som sender den, og som du har
været stillet ind på i et stykke tid. Mens radioen er i standby, vil den også indsamle opdateringer
(fra den sidste station, du så Intellitext fra), så de er parat til at blive set, næste gang du tænder.

Adgang til Intellitext

MENU > DAB > Intellitext
View Intellitext (Vis Intellitext)
Vælg en station, og brug drejeknappen til at gennemse og vælge Intellitext-kategorier for den
station f.eks. talkSPORT > Football > Premiership. De valgte oplysninger vil rulle hen over skærmen.
Tryk på MENUknappen for at gå tilbage i menuen eller på enhver anden tast for at afslutte.
Clear all
Sletter alt lagret Intellitext øjeblikkeligt.
Set timeout
Vælg for automatisk at slette den lagrede Intellitext efter 1 uge (standard) eller 1 dag.

Lagring og genkaldelse af forudindstillinger
Du kan lagre op til 99 stationer DAB i en kombineret forvalgsliste for let at få adgang til
stationerne.

Sådan lagres en station
D AB

09:40
BBC Radio 1

J o W h i l e y ' s Ch a n g i n g
Tracks - go online to
nominate the tunes

D AB
E
P
G

09:40
BBC Radio 1

Pln t R o c k

Virgin
Cla s s i c

Pr e s e t s 01-04

D AB
E
P
G

09:40
BBC Radio 1

Radio 1
Pln t R o c k

Virgin
Cla s s i c

Pr e s e t s 01-04

Sådan genkaldes en tidligere gemt station
D AB

09:40
BBC Radio 1

J o W h i l e y ' s Ch a n g i n g
Tracks - go online to
nominate the tunes

* fra deltagende sendende stationer

D AB
E
P
G

09:40
BBC Radio 1

Pln t R o c k

Virgin
Cla s s i c

Pr e s e t s 01-04

D AB
E
P
G

09:40
BBC Radio 1

Radio 1
Pln t R o c k

Virgin
Cla s s i c

Pr e s e t s 01-04



Betjening af EPG (Elektronisk ProgramGuide)
Med EPG får du vist programoversigter og andre informationer fra de DAB-kanaler, der
udsender EPG.
Hvis en station er knyttet til en multipleks, der har EPG aktiveret, vises et ikon for EPG ved
siden af navnet på stationen. Programoversigter vises først, når der er modtaget tilstrækkeligt
med informationer.
Hvis oversigterne er ved at blive opdateret, eller du tuner frem til en radiokanal i et andet
multipleks med EPG, vil oversigterne skulle ajourføres, hvilket kan betyde, at de vises med lidt
forsinkelse.
Det er muligt at gemme EPG-informationer på et SD-kort og derved skifte mellem radiokanaler
i forskellige multiplekser, uden at guiden forsvinder undervejs.
Hvis du ikke har installeret et SD-kort, vil informationerne gå tabt, når du skifter multipleks, og
du vil være nødt til at vente, indtil informationerne er ajourført.
Bemærk Med mellemrum gemmes opdateringer på kortet, og mens de gemmes, vises en
meddelelse, samtidig med at tasterne ikke kan benyttes. Disse opdateringer kan annulleres, ved
at du holder MENU-tasten nede.

Adgang til EPG

Tryk på TUNE/SELECT-knappen eller MENU > Guide.
Dagens programoversigt for den valgte radiokanal vises med programmernes starttidspunkter
og titler. Bemærk: Der kan være en forsinkelse i oversigter for bestemte dage.

Navigering i EPG

Du kan navigere i EPG ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller genvejsknapperne, der
angives på skærmen. Tryk på Info for at se yderligere oplysninger om et fremhævet program.

Brug af EPG til at programmere en tidsbestemt aktivitet

Drej på TUNE/SELECT-knappen for at rulle gennem programlisten og tryk på den, eller tryk på
knappen RECORD for at vælge et program og en af de følgende indstillinger:
Save to SD card
Tuner ind og gemmer det valgte program på SD-kortet.
Send to digital out Tuner ind og sender programmet til OPTICAL OUT-stikket
Tune in
Stiller ind på programmet. Dette vil stille ind på programmet, hvis det
aktuelt sendes.
Cancel
Vender tilbage til guiden, uden at der foretages noget.



* Optage-funktionen må kun benyttes til personligt brug

Diverse DAB-funktioner
MENU > DAB

Guide settings

Du kan ændre den måde, informationerne fra programguiden håndteres på, med denne funktion.
Current multiplex only viser udelukkende de seneste programguide-informationer fra det
nuværende multipleks
Store guide to SD card viser de seneste programguide-informationer blandt dem, der er
gemt på SD-kort, hvis disse er tilgængelige. Hvis du vælger denne
valgmulighed, gemmes alle programguide-informationer fra alle
multiplekser i en mappe kaldet ‘GUIDE’ på SD-kortet, hvorefter de
automatisk bliver opdateret, når der udsendes nye informationer.
Disse bliver også opdateret, når radioen er i standby.

Autotune

Scanner DAB frekvenser for stationer og tilføjer evt. nye til stationslisten.

Station order

Alphanumeric
Favourite

Active
Multiplex
Trim stn list
Favs  presets

Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge.
Viser de otte stationer, som du hører mest, øverst på listen med
stationer, og derefter resten i alfanumerisk rækkefølge. Dine
yndlingsstationer vises med et
ved siden af navnet.
Viser aktive stationer øverst på listen med stationer.
Viser stationer i grupper, afhængigt af multiplex.
Fjerner inaktive stationer på listen med stationer.
Kun tilgængelig, når yndlingsstationsordenen (ovenfor) er valgt. Overfør
dine yndlingsstationer til de otte forvalgsknapper.

♥

Manual tune (Tuningshjælp)

Viser et signalniveau, som du kan bruge til at finde den bedste position for radioen og antennen.
1. Vælg den ønskede kanal fra listen.
Navnet på multiplekset vises øverst på skærmen, hvis et godt signal modtages, og
stationerne i det multipleks vises nedenunder og føjes til stationslisten.
2. Flyt antennen, mens du ser på signalniveauet, og forsøg at hæve det aktuelle niveau til
den tomme blok eller højere. Når du har fået et godt signal, vises multiplex-navnet, og
stationerne føjes til listen med stationer.
3. Vælg en station, eller tryk på INFO eller MENU for at afslutte manuel indstilling.

DRC (DRC-værdi)

DRC-værdien (Dynamic Range Control) gør lavere lyde i en udsendelse lettere at høre ved lav
lydstyrke eller i et støjfyldt miljø. Forhør dig hos de sendende stationer for at finde ud af, om
de benytter DRC på deres DAB stationer.
DRC OFF
DRC slås fra. Ethvert DRC-niveau i udsendelsen ignoreres.
DRC HALF
DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen.
DRC FULL
Benytter det DRC-niveau, der sendes med udsendelsen.



Brug af FM
Den første gang du skifter til FM eller efter nulstilling af enheden skal du vælge type indstilling for FM:
Autotune
Finder alle tilgængelige stationer i dit område og viser dem i alfabetisk rækkefølge
ved hjælp af RDS-stationsnavne (Radio Data System), når de er til rådighed.
Manual tuning
Indstil manuelt gennem trin på 0,05 MHz, eller søg for at finde den næste station.

Skift mellem stationer
Du kan vælge en station på forskellige måder afhængigt af type indstilling:
Autotune
Drej på TUNE/SELECT-knappen for at rulle gennem stationslisten, og tryk så på
knappen for at stille ind på en station, eller brug genvejsknapperne på skærmen.
Manual tuning Drej på TUNE/SELECT-knappen for at gå et trin op eller ned i
frekvensintervallet, eller brug genvejsknapperne på skærmen til at navigere
trinvis eller scanne til den næste station.

Ændring af oplysningerne, der vises på skærmen
1.
2.
3.
4.

Rulletekst, der udsendes af de fleste FM (RDS) -stationer.
Typen af indhold, der udsendes, f.eks. sport, popmusik. (RDS)
Signalstyrke: maks. 16 bar
Indikator for frekvens og mono/stereo
Forudindstillinger af dine foretrukne stationer ved hjælp af de seks genvejsknapper, så du
har hurtig adgang.
Klokkeslæt og dato, der opdateres jævnligt fra den FM-station (RDS), der senest er valgt.

Lagring og genkaldelse af forudindstillinger
Brug den samme metode som til DAB-stationer til at indstille og vælge FM-stationer (se side 7).

Diverse FM-funktioner
MENU > FM

Tune

Vælg blandt [BYNAME], der viser stationer i en stationsliste (i lig med DAB-stationslisten) ved hjælp
af RDS-stationsnavne eller [MANUaL] for at navigere trinvis eller scanne gennem FM-frekvenserne.

Station order

Alphanumeric
Named stations

Stereo mode

Auto
Mono

Autotune

Viser navngivne stationer øverst i stationslisten
Viser kun stationer med et RDS-navn
Anvender som standard stereosignal, hvis det er tilgængeligt.
Anvender kun monosignal. Derved kan der opnås en mere klar lyd for
stereoradiokanaler, hvor modtagelsen er dårlig.

Udfører en scanning for at finde alle tilgængelige stationer i dit område og viser dem i
alfabetisk rækkefølge med RDS-stationsnavne, når disse er tilgængelige.
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Afspilning af en cd
Indsæt en cd med mærkaten opad i cd-skuffen. DMX-50 kontrollerer cd-typen og indlæser en liste over
lydsporene. Hvis du indsætter en cd med MP3-filer, detekterer DMX-50 dette og viser ikonet for MP3 på
skærmen. MP3-filer kan være placeret i mapper på cd’en, og afspilningslister, der normalt har filtypen
.M3U, understøttes også. De følgende ikoner hjælper dig med at skelne mellem filer og mapper:
MP3-filer
Fil fra afspilningsliste
Lukket mappe
Åben mappe

Valg af lydspor
Hvis du vil skifte lydspor på en cd, skal du enten:
•
drej på TUNE/SELECT-knappen for at rulle gennem lydspor og trykke igen for at afspille
det fremhævede lydspor
•
bruge knapperne til hurtigt overspring frem eller tilbage eller genvejsknapperne på skærmen
•
vælge et lydspor ved hjælp af nummertasterne på fjernbetjeningen. MP3-lydspor
nummereres i den rækkefølge, som de vises i afspilningslisten på.

Ændring af oplysningerne, der vises på skærmen
Vælg mellem de følgende indstillinger afhængigt af, om det drejer sig om en almindelig cd
eller en cd med MP3.
1. Det tidsrum, som det aktuelle cd/MP3-lydspor har spillet og ved en normal cd kan du
trykke på Stop for at vise den samlede tid og samlet antal lydspor på cd’en.
2. Den resterende tid i det aktuelle lydspor.
3. Den resterende tid på den aktuelle cd.
4. ID3-tekst – albumnavn, oplysninger om lydspor, kunstner osv., hvis disse leveres
sammen med filen
5. Albumnavn, oplysninger om lydspor, kunstner osv., hvis disse leveres sammen med cd’en.
6. Opdateres af DAB- eller FM-signalet (RDS).

Ændring af indstillinger for cd
MENU > CD (or MP3)

Play (ikke MP3-cd)

ALL afspiller alle lydspor på cd’en, og LIST afspiller lydspor på en afspilningsliste, som du har oprettet.

Shuffle

OFF afspiller lydspor i den rækkefølge, de findes på disken, ON afspiller lydspor i vilkårlig rækkefølge.

Repeat

OFF ingen gentagelse, TRACK gentager det aktuelle lydspor, ALL gentager hele cd’en eller
mappen (MP3-cd).

Set playlist (Indstilling af afspilningsliste)

Hvis du vil oprette en afspilningsliste med rækkefølgen for afspilning af op til 20 lydspor på
den aktuelle cd:
1. Drej på TUNE/SELECT-knappen, og tryk for at indstille det første lydspor på afspilningslisten.
2. Gentag dette, indtil du har fuldført afspilningslisten, og vælg en af de følgende indstillinger:
OK
Indstil din afspilningsliste, og afslut. Dette indstiller automatisk
afspilningsfunktionen til [LIST].
Clear Slet den aktuelle afspilningsliste.
Cancel Afslut skærmbilledet uden at gemme ændringer
En afspilningsliste er kun tilgængelig så længe, at den aktuelle cd er indsat.
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Brug af SD-hukommelseskortet
Et SD-kort kan anvendes i DMX-50 til at optage*, afspille DAB-digitalradio eller afspille MP2/
MP3-filer, der er optaget andetsteds. En tommelfingerregel – et 2 GB kort giver omkring 30 timers
optagelsestid ved en transmissionsdatahastighed på 128 kbps.
Bemærk DMX-50 optager DAB-radio på SD-kort i MP2-format. Det kan være nødvendigt at bruge
en PC for at konvertere disse filer til et andet format, hvis de skal bruges i andet udstyr, der også
benytter SD-kort.

Isætning og udtagning af kort
For at sætte et SD-hukommelseskort i DMX-50 skal du skubbe kortet med
mærkatet opad og guldtrådene forrest ind i kortåbningen på frontpanelet,
indtil der lyder et klik. Kortet fjernes, ved at du trykker det en smule ind,
hvorefter det selv hopper ud og kan fjernes.
Bemærk Du bør ikke fjerne kortet, så længe SD-aktivitetslyset er tændt, da
det kan skade kortet og forårsage, at filerne på kortet bliver ødelagt.

Optagelse af DAB-radio
Du kan optage DAB-radio* på SD-kort.
1. Tryk på RECORD-tasten for at starte optagelsen. Optage-ikonet ( ) begynder at blinke.
3. Tryk på RECORD-tasten igen for at stoppe optagelsen. En meddelelse vises herefter, der
angiver klokkeslæt, dato og det filnavn, hvorunder optagelsen er gemt. Filnavnet er sammensat
af måned, dato og klokkeslæt. F.eks. betyder 10141020.mp2, at optagelsen gik i gang kl.
10.20, den 14. oktober. Optagelsen gemmer ligeledes kanalens og multipleksets navn. DABoptagelser gemmes i en særlig TRACKS-mappe på SD-kortet, hvilket gør dem let at finde.
Bemærk: Du kan også optage radio ved hjælp af en tidsindstillet hændelse, se 14.

Afspilning af et lydspor eller en afspilningsliste
Hvis du vil vælge lydspor på et SD-kort, skal du enten:
•
drej på TUNE/SELECT-knappen for at rulle gennem listen over lydspor og derefter trykke for
at afspille det fremhævede lydspor eller den fremhævede afspilningsliste eller åbne eller
lukke en mappe
•
under afspilning bruge genvejsknapperne til forlæns eller baglæns overspring
•
vælge et lydspor i den aktuelle mappe ved hjælp af nummertasterne på fjernbetjeningen.
Lydspor nummereres i den rækkefølge, som de vises i listen over lydspor på.

Ændring af oplysningerne, der vises på skærmen
1.
2.
3.

Det tidsrum som det aktuelle lydspor har spillet
ID3-tekst – albummets navn, oplysninger, kunstner osv., hvis disse findes i filen
Dato og klokkeslæt opdateres af DAB- eller FM-signalet (RDS).

Ændring af indstillinger for SD-kort
MENU > SD Card

Status

Viser den samlede, den anvendte og den tilgængelige plads på SD-kortet.

Shuffle
12

OFF afspiller lydspor i den rækkefølge, de findes i den aktuelle mappe
ON afspiller dem i en tilfældig rækkefølge

* Optage-funktionen må kun benyttes til personligt brug

Repeat (Gentag)
TRACK
ALL		
OFF		

gentager det aktuelle lydspor
gentager alle lydspor i den aktuelle mappe
ingen gentagelse

Delete (Slet)

Drej på TUNE/SELECT-knappen for at gennemse en liste over lydspor og mapper på SD-kortet,
og tryk for at slette det fremhævede lydspor eller åbne/lukke en mappe. Alternativt kan du
bruge genvejsknapperne eller venstre/højre-pilene på fjernbetjeningen.

Format

Sletter alle filer (inklusive eventuelle ikke-lydfiler) og rydder kortet. Det kan anbefales at
formatere kortet, hvis du tidligere har brugt det i et andet apparat.

USB

Giver adgang til et SD-kort, der er placeret i DMX-50 ved hjælp af en USB-forbindelse til en
PC. Det sætter dig i stand til at håndtere filerne på SD-kortet via Windows Explorer på PC’en,
og f.eks. flytte filer til og fra SD-kortet, slette filer osv.
Når USB-adgang er aktiveret, har du kun adgang til filerne på SD-kortet gennem en pc.

Indstilling af alarmer/timere
Med menupunktet Alarm/timer kan du indstille op til 20 alarmer eller tidsbestemte aktiviteter.
Alarmer tænder for DMX-50 og stiller i overensstemmelse med dit valg ind på en radiokanal eller et
musiknummer på et SD-kort, eller lader en tone lyde. Tidsbestemte aktiviteter kan optage DAB på
SD-kort, sende til Digital out-stikket eller stille ind på en radiokanal. Endvidere har du mulighed for at
indstille en ’sleep timer’, hvorefter DMX-50 vil slå over i standby.

Indstilling af en alarm
MENU > Alarm/timer >Alarms> Add an alarm
Drej på TUNE/SELECT-knappen, og tryk for at acceptere en indstilling, og navigere til den næste.
Indstil klokkeslættet, dagen og en af de følgende tilstande: Tone, DAB-station (vælg en station), FMstation (sidst indstillet til), lydspor på SD-kort (fra først fundne lydspor) eller cd (fra første lydspor).
Du vil se et klokkesymbol på skærmen, som angiver, at alarmen er indstillet. Klokkeikonet er
udfyldt, hvis en alarm udløses inden for de næste 24 timer.
Bemærk: Når DMX-50 tændes, viser enheden enten en alarm eller et timer-ikon på den
øverste linje i displayet afhængigt af, hvilken der indtræffer først, og i standby vises både et
ikon og et klokkeslæt for den næste alarm og timer-indstillingen.

Ændring af en alarm

MENU > Alarm/timer >Alarms
1. Vælg den alarm, der skal ændres.
2. Vælg ‘Set’ for at ændre alarmindstillingerne. ‘Turn off’ for at afbryde alarmen (alarmen
markeres ’Disabled’), eller ‘Remove from list’ for at slette alarmen fra listen.

Indstilling af lydstyrken på en alarm

MENU > Alarm/timer >Alarm volume
Bemærk Indstillingen af alarmens lydstyrke vil gælde for alle DAB-, FM-, CD- eller SDkortalarmer.
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Ændring af alarmens ’snooze’ funktion

MENU > Alarm/timer >Snooze period
Vælg en slumreperiode på mellem 5 og 59 minutter. Slumreperioden gælder for alle alarmer.

Annullering af alarmer
Når en alarm afbrydes, blinker alarmikonet, og du har flere muligheder:
Snooze
Tryk på den nederste, venstre genvejsknap eller pil ned på fjernbetjeningen for
at indstille slumrefunktionen til en bestemt periode (standard er 8 minutter).
Cancel
Tryk på den øverste, venstre genvejsknap eller venstre pil på
fjernbetjeningen for at annullere alarmen og returnere enheden til den
tidligere tilstand (tændt/standby).
Annuller og fra
Tryk på POWERknappen for at slukke enheden og annullere alarmen.
Annuller og tændt Tryk på øverste, højre genvejsknap, tryk på TUNE/SELECT-knappen eller højre
pil eller Select på fjernbetjeningen. Tryk på andre knapper end de ovenfor
nævnte vil også annullere alarmen og udføre deres normale funktioner.

Indstilling af en tidsbestemt aktivitet
Du kan benytte tidsbestemte aktiviteter til at indstille en radioudsendelse til at blive optaget* eller
til at indstille en timer til automatisk at slå over på det pågældende program. På side 8 findes der
flere oplysninger om, hvordan du ved hjælp af EPG kan indstille en tidsbestemt aktivitet.
MENU > Alarm/timer > Timers > Add an event
Drej på TUNE/SELECT-knappen, og tryk for at acceptere en indstilling, og navigere til den
næste. Indstil klokkeslættet, varigheden, stationen og en af de følgende handlinger: Save
to SD card (Gem til SD-kort), Send to digital out (Send til digital out), Tune in (Indstil), eller
Annuller for at returnere til listen uden at indstille en hændelse.
Du vil se et ursymbol på skærmen, hvis en optagelseshændelse er indstillet, eller et
musiknodesymbol hvis en indstillingshændelse er indstillet. Et overstreget ur vises, hvis en
hændelse ikke skal udløses inden for de næste 24 timer.
Bemærk: Når DMX-50 tændes, viser enheden enten en alarm eller et timer-ikon på den
øverste linje i displayet afhængigt af, hvilken der indtræffer først, og i standby vises både et
ikon og et klokkeslæt for den næste alarm og timer-indstillingen.

Ændring af en tidsbestemt aktivitet

MENU > Alarm/timer > Timers
1. Vælg den aktivitet, der skal ændres.
2. Vælg ‘Set’ for at ændre hændelsesindstillingerne. ‘Turn off’ at afbryde den tidsindstillede
hændelse (hændelsen markeres ’Disabled’), eller ‘Remove from list’ for at slette den
tidsindstillede hændelse fra listen.

Annullering af en tidsbestemt aktivetet
Hvis en ’Tune in’ aktivitet er ved at gå i gang, kan du annullere sluttidspunktet for aktiviteten,
f.eks. for at forhindre, at radioen slukker efter det tidsrum, den er indstillet til, ved at trykke på
en vilkårlig tast. En optagelsesaktivitet kan annulleres ved at trykke på RECORD-tasten.

Brug af Sleep timer
Sleep timeren får din radio til at gå i standby efter et vist antal minutter.
MENU > Alarm/timer > Sleep
Vælg et dvaletidsrum. Indstil til nul, eller tryk på genvejsknappen Clear for at annullere dvaletilstanden.
Returner til Sleepmenuen igen for at vise den resterende tid eller ændre tidsrummet igen.

14

* Optage-funktionen må kun benyttes til personligt brug

Indstilling af ur
MENU > Alarm/timer > Set clock
I de fleste tilfælde kommer og opdateres klokkeslæt og dato på din DMX-50 fra DAB- eller
FM-signalet (RDS). Hvis der ikke er et godt DAB- eller FM-signal til rådighed, eller hvis du vil
indstille klokkeslæt/dato manuelt, kan du bruge denne indstillingsmulighed.

Generelle indstillinger
Tryk på MENUknappen for at få adgang til de følgende indstillinger:

Audio
Tone

Indstil niveau for bas. Tryk på drejeknappen for at indstille niveau for diskant.

Balance

Indstil balancen mellem venstre og højre kanal.

Subwoofer

Angiv, om du har en aktiv subwoofer tilsluttet LINE/SUB OUT:
YES variabelt niveau-output og lyd fra, hvis hovedtelefoner tilsluttes.
NO fast niveau-output og lyd slås ikke fra, hvis hovedtelefoner tilsluttes.

Digital out
On

Off/Timer

Slår udgangen til hele tiden. Vælg dette punkt, hvis Digital out-stikket
forbindes til den digitale indgang på en ekstern forstærker eller en optager
uden synkronoptagelsesfunktion.
Slår udgangen fra, indtil en tidsbestemt aktivitet, hvori udgangen indgår, vælges.
Dette er standardindstillingen. Nogle eksterne optagere kan indstilles til at
registrere, når et digitalt S/PDIF-signal er til stede (synkronoptagelse) og starte en
optagelse. Hvis synkronoptagelsesmetoden anvendes, bør du vælge dette punkt,
sådan at optageren kan finde ud af, hvornår optagelsen skal gå i gang.

Screen
Active settings (Aktive indstillinger)

Indstil lysstyrken i baggrundsbelysningen på skærmen. Tryk på drejeknappen for at indstille
kontrasten.

Standby settings (Indstillinger for standby)
Indstil niveau for lysstyrke i standby.

Upgrade (Opgrader)

Viser den aktuelle version af din enhed og et 16-cifret serienummer.
Registrer dit produkt online for at modtage automatisk besked pr. e-mail om
programopdateringer, eller besøg vores websted på www.pure.com/support. Hvis du vil
opgradere programmet, skal du trykke på genvejsknappen Upgrade og følge instruktionerne
på skærmen.
Bemærk: USB-opgradering kræver en pc (ikke Mac) med Windows XP og et korrekt USB-kabel
(medfølger ikke).
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Gode råd og tip
Jeg kan ikke se nogen Intellitext
Det kan være fordi, du ikke har indstillet på en deltagende station, eller også har stationen ikke
sendt nogen Intellitext, siden du begyndte at lytte. Vælg en deltagende station og lyt til stationen
et stykke tid, og kig så efter Intellitext igen.
(>>/<<) DAB Sekundære tjenester
Nogle radiokanaler leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra
informationer eller et alternativt indhold, og som eventuelt kun sendes på bestemte tidspunkter.
Hvis en kanal tilbyder sekundære tjenester, er det vist i kanaloversigten med ‘>>’ ud for kanalens
navn, og den sekundære tjeneste er vist ud for den pågældende kanal i oversigten. En sekundær
tjeneste har et ‘<<’ ud for sit navn i kanaloversigten.
(?) Inaktive eller utilgængelige DAB-stationer
Inaktive eller utilgængelige stationer, er dem, der vises på stationslisten, men ikke er til rådighed i
øjeblikket. Utilgængelige stationer har et ’?’ før deres navn på stationslisten. Hvis du vælger en station,
der har dette symbol, forsøger din radio at stille ind på stationen eller vender tilbage til den forrige station.
Displayet viser ’No stations available’
Forsøg at justere antennen eller radioens position. Brug Autotune til at søge efter stationer.
Ikonet for alarmklokke er overstreget
Dette sker, hvis du indstiller en alarm, og der endnu ikke er hentet et DAB- eller FM-klokkeslæt.
Kontroller, at din antenne er trukket ud, returner til DAB/FM eller standby, og vent nogle korte øjeblikke.
Nulstilling af radio
Nulstilling af DMX-50 sletter forudindstillinger, gemte stationer og foretrukne stationer, Intellitext og
indstillinger for alarm/timer og nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne. Sådan nulstilles:
1. Tryk på, og hold MENUknappen nede i tre sekunder. Skærmbilledet viser ‘Do you want to reset?’.
2. Bekræft nulstillingen, eller undlad at trykke på en knap, så nulstillingen annulleres.

Tekniske specifikationer
Generelt
Frekvensområde
Forstærker
Cd-afspiller
SD-kort
Højttalere
Stik

Strømforsyning
Godkendelser
Mål (mm)
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Overholder ETS 300 401 fuldt ud og kan afkode alle DAB-transmissioner
1-4 til og med 192 kb/sek.
DAB bånd III 174-240 MHz, FM 87,5-108 MHz
40W RMS pr. kanal-output (i 8 Ohm @10% THD+N, A-vægtet).
Afspilning af CD-R og CD-RW. Understøttelse af cd-tekst. MP3-afspilning
inkl. understøttelse af ID3 og M3U-afspilningslister.
Optag DAB-radio, og afspil MP2/MP3. Rød advarselsdiode for SD-optagelse.
8 Ohm (nominel) impedans. 40W RMS strømstyring. Polypropylene mellembasdrivere. Tovejs port på bagside. Tilpasset overkrydsning til anden rækkefølge.
3,5 mm hovedtelefon-output. RF F-stik 75 Ohm DAB/FMantenneforbindelse. To dobbelte, linjeniveau-inputs. Dobbelt phono til
stereo, analogt linjeniveau eller output med variabelt niveau. Optisk
Toslink-stik til digitalt S/PDIF-output (IEC958 @ 48 kHz). USB (B-type)-stik
til fremtidige programopdateringer og adgang via SD-kort. Terminaler med
fjederklemmer til højttalere.
240V 60W med aftagelig stikadapter (Euro/UK).
CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (89/336/
EØF og 73/23/EØF)
Hovedenhed 166 (b) x 240 (h) x 252 (d); højttaler 150 (b) x 240 (h) x 255 (d).

Warranty information

Disclaimer

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will
be free from defects in materials and workmanship in the course of normal
use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers
breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases
such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence,
adjustment, modification or repair not authorised by us. Please return your
warranty card or visit www.pure.com/register to register your product with
us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier
or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties
with respect to the content of this document and specifically disclaims
any implied warranties of merchantability or fitness for any particular
purpose. Fur ther, Imagination Technologies Limited reser ves the
right to revise this publication and to make changes in it from time
to time without obligation of Imagination Technologies Limited to
notif y any person or organization of such revisions or changes.

Garantie-Informationen

Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses
Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch
frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst
Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht
für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit
und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen.
Senden Sie Ihre Garantiekarte ein oder registrieren Sie Ihr Produkt bei uns
unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem
haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support.
Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt
dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die
allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab.
Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese
Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus
eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine
Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Garantie

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Ltd. garantit à l’utilisateur que le présent produit est
exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d’œuvre, dans le cadre
d’une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date
d’achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception
ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle
que soit leur cause, l’usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la
négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l’appareil
sans notre autorisation. Veuillez renvoyer votre carte de garantie ou visiter le site
www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services.
En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou
le centre d’assistance PURE, à l’adresse indiquée au dos du présent manuel.

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie
vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement
toute garantie implicite de valeur marchande ou d’adéquation à un
usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se
réserve le droit de réviser la présente publication et d’y apporter des
modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier
toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

Informazioni sulla garanzia

Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Ltd. garantisce all’utente finale che il presente
prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni
normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto.
La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o
progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi
modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o
riparazione non autorizzate. Restituire la scheda della garanzia oppure
visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di
problemi relativi all’unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il
Supporto tecnico PURE all’indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità
rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce
nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo
specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di
revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche
senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

Garantioplysninger

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette
produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig
udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker
sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke
i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset
hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller
reparation, som ikke er godkendt af os. Du bedes returnere garantikortet eller
besøge www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der
skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller
PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer
med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed
eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt
formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret
til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden,
uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette
nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Informatie over de waarborg

Vrijwaring

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product
vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor
een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt
defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing
in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage,
onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd
goedgekeurd. Gelieve uw garantiekaart terug te sturen of bezoek www.
pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem
hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer
PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties
met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifiek elke
verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken
garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel.
Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor
om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen
zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen
of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.
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