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Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det
pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du
skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at
forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå,
hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på
kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet.
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Oversigtsdiagrammer
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1. Løkke til håndledsbånd (medfølger).
2. Låseknap.
3. Afbryderknap (Hold nede i ca. 3
sekunder).
4. Strømnulstilling – I tilfælde af
problemer – tryk med en pen eller
lignende for at udføre en nulstilling.
5. Stik til 5V jævnstrømsadapter
(medfølger).
6. Ændrer de oplysninger, der vises på
nederste linje på skærmen.
7. Få adgang til forudindstillede
stationer.
8. 5-vejs navigeringsfunktion, som
du kan dreje til venstre eller højre
for at rulle og presse på midten
for at vælge radiostationer og
menuindstillinger. Drej op eller ned
for at øge eller mindske lydstyrken.
Tryk her for at bruge textSCAN™
9. Skifter mellem DAB og FM-radio.

10. Indstillingsmenu, se side 6.
11. Stående – fold ud for at hjælpe
enheden med at stå op.
12. Hovedtelefonsokkel (3,5 mm).
13. Analog stereoindgang (3.5 mm).
14. Tilslutning til en pc med henblik på
produktopgraderinger.
15. EQ på indikator.
16. Lydstyrkeniveau (maks.=6 bar).
17. Ikon for stereo-output (kræver
hovedtelefoner)
18. Indikator for batteriniveau (maks.=4
bar). Animeres ved opladning.
Forsvinder ved tilslutning til
jævnstrøm og ved fuld opladning.
19. DAB- eller FM-indikator.
20. Tiden fra den DAB- eller FM-station
(RDS), der senest er valgt.
21. Indikator for signalstyrke (maks.=6
bar).

Kom godt i gang
1. Frigør og træk teleskopantennen helt ud.

2. Du kan også tilslutte strømadapteren og tilslutte den til strømforsyningen.
Første gang du tilslutter Move til netstrømforsyningen, tændes den
automatisk og starter en automatisk indstilling, se trin 4.
Når du oplader enheden første gang eller efter lang tids inaktivitet,
anbefales det, at enheden oplades i ca. 24 timer for at sikre fuld
batteristyrke.
3. Kontroller, at låseknappen er indstillet til oplåst position.
58,4

4. Tryk på afbryderknappen (PWR) for at tænde enheden.

<^eT
På søjlen angives status for den automatiske indstilling under søgning
efter DAB-stationerne i dit område.
5. Drej navigationsknappen opad eller nedad for at justere lydstyrken.
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Brug af Move
Skift mellem stationer
DAB

1Xtra - BBC
Virgin
FM

96.80 MHz
Searching...

CHILTERN FM
erts Beds and Bu

Ændring af oplysningerne, der vises på skærmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kun indstilling 1 og 4 er tilgængelige i FM.
Rulletekst, der udsendes af de fleste DAB-stationer og FM-stationer med RDS.
Typen af DAB-indhold, der udsendes, f.eks. sport, popmusik.
Den DAB-Multiplex, den aktuelle tjeneste udsendes i.
Klokkeslæt og dato, der opdateres jævnligt fra den DAB- eller FM-station
(RDS), der senest er valgt.
DAB-kanal og frekvens for den aktuelle station.
Den datahastighed, DAB-signalet overføres med, og en stereo- eller
mono-indikator.
DAB-signalkvalitet: 85 til 100 God, 70 til 84 I orden, 0 til 69 Ringe.
DAB-signalstyrke: maks. 16 bar, alt under den tomme blok kan give
lydforvrængning.

textSCAN™ - midlertidig afbrydelse og styring af
rulletekst
Virgin Radio
oday's best musi

Brug af ChargePAK™
Det genopladelige PURE ChargePAK™-batteri, der følger med Move, er
beregnet til placering i batteriet og genoplader automatisk ved nettilslutning,
så det er altid klar til brug.
En komplet opladning tager op til 10 timer, når enheden er slukket, og giver
over 40 timers batteriydeevne ved lytning til DAB.
Kontakt den lokale forhandler eller PURE Digital direkte på nummer +44 (0)
1923 277477, når batteripakken skal udskiftes.

Lagring og genkaldelse af forudindstillinger
Tryk på forud preset knappen for at lagre op til 10 DAB- og 10 FM-radiostationer
for nem adgang. Hvis du gemmer en DAB-station til en forudindstilling, har
stationsnavnet forudindstillingsnummeret ud for sig på stationslisten.
Sådan lagres en station

Sådan genkaldes en tidligere gemt station

Brug af ekstra enhed
Du kan lytte til en ekstra enhed som f.eks. en
MP3-afspiller gennem højttaleren på din Move
Auxiliary input
ved at slutte den til AUX-stikket på siden.
Når den er tilsluttet:
vil displayet kun vise inputtet for den ekstra enhed foruden ur og
batterioplysninger
styres lydstyrken af den ekstra enhed
er valgmuligheder for indstilling af radio begrænsede
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Ændring af radioopsætningen
Tryk på menuknappen for at få adgang til følgende indstillinger hvilket
gør det muligt for dig at tilpasse Move.

Indstillinger udelukkende for DAB
Autotune (Automatisk indstilling)
Scanner hele området af digitale frekvenser i Band III og tilføjer nye stationer
på listen med stationer. Du kan standse den automatiske indstilling ved at
trykke på menuknappen.
Station Order (Stationsrækkefølge)
Ændrer den rækkefølge, stationer vises i på listen med stationer.
Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge.
Fav station
Viser de ti stationer, der oftest lyttes til, øverst på listen
med stationer i alfanumerisk rækkefølge og resten
nedenunder. Foretrukne stationer vises med et hjerte ud
for navnet, når du får vist listen med stationer.
Active station Viser aktive stationer øverst på listen med stationer.
Multiplex
Viser stationer i grupper, afhængigt af multiplex.
Trim stn. list
Fjerner inaktive stationer på listen med stationer.
♥ → presets Kun tilgængelige, når Fav station order (ovenfor) er
blevet valgt. Lagrer de ti foretrukne stationer som
forudindstillinger.
DRC value
DRC-værdi (Dynamic Range Control) gør de lave lyde i en udsendelse
nemmere at høre ved lav lydstyrke eller i et støjfuldt miljø. Kontroller hos
udsenderne for at finde ud af, om de bruger DRC på deres stationer.
DRC full
Anvender det DRC-niveau, der transmitteres med
udsendelsen.
DRC off
Enhver udsendelse med DRC-niveau ignoreres.
DRC half
DRC angives til halvdelen af det, der sendes sammen
med udsendelsen.

Indstillinger udelukkende for FM
FM tuning mode
Seek
Søger efter den næste FM-station med et stærkt signal.
Manual
Går manuelt gennem frekvensområdet i trin på 0,05 MHz.
FM stereo mode
Stereo
Bruger stereo, hvor det er muligt.
Mono
Gennemtvinger monomodtagelse – mono kan være
tydeligere for stationer med svage signaler.

Generelle indstillinger
EQ setting
Anvend en af equaliser-forudindstillinger på den lyd, der modtages.
Contrast
Juster kontrasten på LCD-displayet fra 1 (lyst) til 5 (mørkt).
Backlight
Timed off

Baggrundslyset tændes, når der trykkes på en knap, og
slukkes igen, hvis der ikke trykkes på en knap i ca. 7
sekunder.
Baggrundslyset slås fra.
Baggrundslyset slås til.

Off
On
Upgrade
Du kan opgradere softwaren i Move ved hjælp af en pc, der sluttes til
USB-porten bag på radioen. Du opgraderer ved at vælge Upgrade og
følge instruktionerne, der leveres med softwaren. Der udgives muligvis
opgraderinger til forbedring af funktioner eller radioens ydelse. Registrer
produktet, og oplys en e-mail-adresse, hvor du kan få besked om
softwareopdateringer, eller besøg vores websted på adressen www.pure.
com/support.
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
Displayet viser ’No stations available’
Forsøg at justere antennen eller radioens position. Brug Autotune til at søge
efter stationer.
(<</>>) DAB Sekundære tjenester
Sekundære tjenester ledsager visse stationer med ekstra oplysninger eller
alternativt indhold og kan kun udsendes på bestemte tidspunkter. Hvis en
station har en sekundær tjeneste til rådighed, viser stationen “>>” ud for navnet
på stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for stationen på listen.
En sekundær tjeneste har et “<<” foran navnet på listen med stationer.
(?) Inaktive eller ikke-tilgængelige DAB-stationer
Inaktive eller ikke-tilgængelige stationer er stationer, der vises på listen med
stationer, men ikke aktuelt er tilgængelige, enten fordi du befinder dig uden for
udsendelsesområdet, ikke kan modtage signalerne, eller stationen ikke aktuelt
udsender. Der vises et “?” foran navnet på ikke-tilgængelige stationer på listen
med stationer. Hvis du vælger en station, der har dette symbol, forsøger radioen
at indstille stationen eller vender tilbage til den forrige station.
Batteriindikatoren blinker
Dette kan forekomme, hvis der er et problem med opladning med ChargePAK.
Kontroller tilslutningerne til ChargePAK samt strømforsyningen. Det kan blive
aktuelt at udskifte ChargePAK, hvis dette ikke løser problemet.
Ik kan het toestel niet uitzetten
Zorg dat u de PWR-knop ingedrukt houdt tot het ‘Stroom uit...’-bericht wordt
vertoond. Als dit om welke reden dan ook niet werkt, druk dan op de knop
‘opnieuw instellen’ met de punt van een pen of een vergelijkbaar voorwerp om
het toestel uit en weer aan te zetten zonder dat u uw instellingen kwijtraakt.
Nulstilling af Move
Denne nulstillingsindstilling fjerner alle forudindstillinger, lagrede stationer og
foretrukne stationsindstillinger og nulstiller alle indstillinger til standard.
1. Tryk på menuknappen, og hold den nede i ca. tre sekunder. På displayet
vises “Hold PWR to confirm reset...” (Tryk på afbryderknappen for at
bekræfte nulstilling...”)
2. Tryk afbryderknappen, og hold den nede for at bekræfte nulstillingen,
eller tryk ikke på nogen knapper for at annullere nulstillingen.

Sikkerhedsoplysninger
Hold enheden væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeapparater og andre
enheder, der afgiver varme.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys.
Brug ikke enheden i nærheden af vand.
Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med enheden.
Fjern ikke skruer fra enheden, og åbn ikke enhedens indfatning.
Tilslut netadapteren til et lettilgængeligt stik tæt på radioen, og brug KUN den
medfølgende strømadapter.
Det kan føre til høreskade at anvende meget høj lydstyrke under brug af
hovedtelefoner. Kontroller altid lydstyrken, før hovedtelefonerne sættes i ørerne.
Brug af hovedtelefoner under betjening af et køretøj anbefales ikke og er ulovligt
i visse områder. Afbryd lytning til Move, hvis det virker distraherende under
betjening af et køretøj eller under udførelse af en aktivitet, der kræver din fulde
opmærksomhed.
Advarsel: Hvis batteriet udskiftes med et forkert batteri, er der risiko for at det
eksploderer. Batteriet bør kun udskiftes med et ægte PURE ChargePAK batteri.
Udskiftning af ChargePAK bør kun udføres af PURE Digital eller autoriserede
forhandlere. Kontakt den lokale forhandler eller PURE Digital direkte på nummer
+44 (0) 1923 277477, når batteripakken skal udskiftes.
Bortskaf ChargePAK som almindelige genopladelige Lithium ion-batterier i
overensstemmelse med de lokale regler og bestemmelser, der er gældende i dit
område. Visse batterier kan muligvis bortskaffes på din lokale genbrugsstation.
Undlad at afrive eller aftage plastikomslag af nogen art af ChargePAK. Undlad at
stikke hul på, modificere, tabe, smide eller udsætte ChargePAK for unødvendige
rystelser. Batterier kan udgøre risici for brand, eksplosion eller kemisk
forbrænding ved forkert behandling.
Undlad at bortskaffe ChargePAK i ild eller en destruktionsovn eller efterlade
den på varme steder som i en bil i direkte sollys. Undlad at opbevare batterier
i nærheden af en ovn, på et komfur eller tæt på andre varmekilder.
Undlad at tilslutte ChargePAK direkte i en strømkilde, f.eks. en stikkontakt i en
bygning eller en tilslutning til en bils strømforsyning. Undlad at placere batterier
i en mikrobølgeovn eller i en anden højtryksbeholder.
Nedsænk ikke ChargePAK i vand eller lignende, og undlad at enheden bliver våd.
Undgå kortslutning af ChargePAK.
Undlad at bruge eller oplade ChargePAK, hvis den ser utæt ud, har en forkert
farve, er rusten, udsender lugte eller på andre måder virker unormal.
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Tekniske specifikationer og garanti
Generelt

Håndholdt personlig DAB- og FM-digitalradio i stereo
(kræver hovedtelefoner/aux-out-tilslutning) med fuld
DAB Band III-modtagelse. Fuldt kompatibel med ETS
300 401 og mulighed for afkodning af alle DABtransmissionstilstandene 1-4, op til 192 kb/sek.
Frekvensområde DAB – Band III (174-240 MHz). FM – 87,5-108 MHz
Højttaler
5 cm fuldtonehøjttaler, 8 Ohms
Indgangsstik
5V stik til jævnstrømsadapter.
3.5 mm analog stereoindgang for tilbehør.
Mini USB-port til opgraderinger.
Udgangsstik
3,5 mm stik til stereohovedtelefoner
LCD-display
LCD-display med orange baggrundslys 16 x 2 tegn,
funktionsikoner og ur.
Strømforsyning
Genopladeligt PURE ChargePAK Li-ion-batteri
(medfølger) eller 230V vekselstrøm til 5V (0,6A)
jævnstrømsadapter til ekstern strømkilde (medfølger).
Temperaturområde Opladning anbefales kun i omgivelsestemperaturer på 0
til højst +45°C.
Godkendelser
CE-mærket. I overensstemmelse med EMC- og Low
Voltage-direktiverne (lavspænding) (89/336/EEC og
73/23/EEC).
Mål
150 mm (b) x 85 mm (h) x 27 mm (d).
Vægt
280g

Garantioplysninger
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 (en år for ChargePAK) 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. 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.

Disclaimer
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.
Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it
from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such
revisions or changes.

Ausschlusshinweis
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.

Avis de non-responsabilité
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.

Dichiarazione di non responsabilità
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.

Ansvarsfraskrivelse
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.

Vrijwaring
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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