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Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia Denver DAB-42. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 
 

 
 
 
1. Reproduktor 9. Tlačítko TUN/CH  
2. Tlačítko STANDBY 10. Tlačítko MODE 
3. Tlačítko TUN/CH  11. Tlačítko VOL- 
4. LCD Displej 12. Přípojka sluchátek 
5. Tlačítko VOL+ 13. Zdířka DC INPUT 
6. Tlačítko MENU/INFO 14. Anténa 
7. Tlačítko PRESET 15. Kryt schránky baterií 
8. Tlačítko SELECT  
 

Uvedení do provozu 
 

Provoz p ři napájení ze sít ě 
 

1. Připojte konektor napájecího kabelu adaptéru AC/DC do zdířky napájení DC INPUT na pravé 
straně rádia.  

2. Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky. 
3. Stiskněte tlačítko STANDBY , aby se rádio zapnulo. 
 
Poznámka:  Pro dosažení optimálního výkonu při napájení stejnosměrným proudem doporučujeme, 
abyste v rádiu používali alkalické baterie. 
 
Podsvícení displeje 
 

Při napájení ze sítě si podsvícení displeje udržuje stále plný jas. Pokud je rádio napájeno bateriemi, 
podsvícení se na 10 sekund zapíná při stisku libovolného tlačítka. V pohotovostním režimu se rádio  
i displej vypínají. 
 
Režim DAB 
 

Stisknutím tlačítka STANDBY zapněte rádio. Automaticky se otevře režim DAB a spustí  
se vyhledávání stanic. V průběhu vyhledávání stanic se na displeji zobrazuje „Scanning…“ spolu 
s grafem, který znázorňuje průběh vyhledávání a počet nalezených stanic (obr. 1 – 2).  
Pokud se vyhledávání stanic dokončí, začne se na rádiu přehrávat první stanice (v alfanumerickém 
pořadí). Nyní můžete stisknout tlačítko TUN/CH  nebo TUN/CH  a procházet nalezené stanice, 
resp. stisknout tlačítko SELECT pro poslech zvolené stanice.   
Poznámka:  Pokud rádio nenajde během vyhledávání žádnou stanici, otevře se menu pro výběr 
režimu ladění Tune Select, v němž můžete stisknout TUN/CH  nebo TUN/CH  a zvolit manuální 
nebo automatické vyhledávání stanic („Manual Tune“ nebo „Full scan“).  
 
Obr. 1 Obr. 2 

 
 
Automatické lad ění DAB kanál ů 
 

Při automatickém ladění se prohledává celé pásmo DAB III a po dokončení se automaticky vybere 
první stanice v alfanumerickém pořadí. 
1. Pro aktivaci automatického vyhledávání stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko 

MENU/INFO, aby se otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka TUN/CH  nebo TUN/CH  zvolte 
„Full scan“. Nakonec pro potvrzení stiskněte tlačítko SELECT. Na displeji se bude zobrazovat 
„Scanning…“ spolu s grafem, který znázorňuje průběh vyhledávání (obr. 3). 

2. Všechny nalezené stanice se automaticky ukládají. Stisknutím tlačítka TUN/CH  nebo TUN/CH 
 můžete procházet nalezené stanice a když najdete požadovanou stanici, stiskněte tlačítko 

SELECT pro poslech zvolené stanice.   
 
FM rádio   
 

1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim FM. Na displeji se ukáže FM a kmitočet. 
2. Pro aktivaci automatického ladění stiskněte tlačítko SELECT nebo stiskněte a podržte tlačítko 

TUN/CH  nebo TUN/CH , dokud se nezačne vyhledávání stanic směrem nahoru nebo dolů. 
Na displeji se bude zobrazovat „Scanning…“ a po naladění stanice s dostatečně silným signálem 
se vyhledávání zastaví (obr. 3 – 4). 

 
Obr. 3 Obr. 4 

 
 

3. Pro aktivaci manuálního ladění stiskněte tlačítko TUN/CH  nebo TUN/CH . Při každém stisku 
tlačítka se vyhledávání posune o 0,05 MHz.  



Nastavení vyhledávání 
 

1. Pro aktivaci nastavení vyhledávání stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko MENU/INFO, 
aby se otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka TUN/CH  nebo TUN/CH  zvolte „scan 
setting“. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SELECT a tlačítkem TUN/CH  nebo TUN/CH 
vyberte „All stations/strong stations“. Nakonec pro potvrzení nastavení znovu stiskněte tlačítko 
SELECT.  

 
Ukládání stanic na p ředvolby a poslech p ředvoleb  
 

Rádio umožňuje v režimu DAB i v režimu FM uložit až 10 oblíbených stanic na předvolby.  
1. Nejdříve si nalaďte požadovanou stanici. Poté stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko 

PRESET, až na displeji začne blikat pole pro výběr čísla předvolby „Preset Store Number“  
(obr. 5). 

2. Stiskněte tlačítko TUN/CH  nebo TUN/CH  a zvolte požadované číslo předvolby.  
3. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SELECT a právě poslouchaná stanice se uloží pod zvolené 

číslo předvolby. 
 

Obr. 5 Obr. 6 

 
 
4. Pokud chcete poslouchat stanici na předvolbě, stiskněte nejdříve jedenkrát tlačítko PRESET  

a poté stiskněte tlačítko TUN/CH  nebo TUN/CH  pro procházení předvolbami, které jste  
si uložili. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SELECT. Ve spodní části displeje se objeví název 
stanice, její vysílací kmitočet a číslo předvolby, kde je uložena (obr. 7). Pokud je místo  
na předvolbě prázdné, objeví se „Preset Recall #: (Empty)“ (obr. 5)  

 
Obr. 7 

 
Obnovení továrního nastavení 
 

Pokud se rádio přenese do jiné oblasti v rámci určité země, může se stát, že naladěné DAB stanice 
nebudou déle k dispozici a bude potřebné, abyste rádio resetovali na původní tovární nastavení. 
 
1. Připojte rádio pomocí AC/DC adaptéru k napájení a stiskněte tlačítko 

STANDBY , aby se zapnulo.  
2. Stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko MENU/INFO, aby se 

otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka TUN/CH  nebo TUN/CH  
zvolte „System“. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SELECT.  

3. Stisknutím znovu tlačítko TUN/CH  nebo TUN/CH  a zvolte 
<Factory Setting>. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SELECT.  

4. Na displeji se ukáže „Factory Setting <No> Yes“. Pro změnu zvýraznění No a Yes použijte tlačítko 
TUN/CH  nebo TUN/CH . Zvolenou možnost potvrďte tlačítkem SELECT.    

5. Na displeji rádia se objeví „Restarting…“ a rádio poté přejde do pohotovostního režimu.  
 
Pozor:  Po resetování dojde ke ztrátě všech stanic uložených na předvolbách. 
 

 
Recyklace 
 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky  
mohly poškodit displej a pouzdro rádia.  

 
Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 

 

 
Záruka 

 

Na DAB+ rádio Denver DAB-42 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 




