
 
 

TECHNIKA DAB 106 
DAB/FM RÁDIÓ 

 
Használati utasítás 

 
 

 
 
 
 
 
 

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 
 

 
 

1. PRESET 1 gomb 
2. PRESET 2 gomb 
3. PRESET 3 gomb 
4. PRESET 4 gomb 
5. PRESET 5 gomb 
6. DAB/FM gomb 
7. DISPLAY INFO gomb 
8. MENU gomb 
9. SCROLL DOWN gomb 
10. SELECT gomb 
11. DISPLAY UP gomb 
12. KIJELZŐ 
13. STAND BY – Ki-/Bekapcsoló gomb 
14. VOLUME – Hangerőszabályozó 



 

 
15. Tápkábel csatlakozó 
16. Markolat 
17. Antenna 
18. Fülhallgató csatlakozó 
19. Elemtároló 

 
 
 

ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS HASZNÁLATA 
 

1. Húzza ki a tápkábelt a hálózatból 
2. Nyissa ki az elemtároló fedelét. 
3. Helyezzen be 6 db UM2 elemet. 
 
Tipp!  
Az elemeket használat után távolítsa el a készülékből és csak akkor 
tegye vissza, ha ismételten elemről kívánja működtetni. Ne használjon 
vegyesen új és régi elemet. Így hosszabb életű az elem. 
 
Figyelem! 
A kifolyt elem károsíthatja a készüléket! Idejében távolítsa 
el! 
Sose használja hálózatról a készüléket, amíg az elemeket el 
nem távolította! 

 
 
ALAPBEÁLLÍTÁSOK  
 
Kezdő lépések 
 

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez. 
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz.  

(A kijelzőn megjelenik: „WELCOME! DIGITAL RADIO”) 
3. Kapcsolja be a készüléket a STAND BY gomb 

megnyomásával. 
4. Húzza ki az Antennát és állítsa be. 

 
 

Óra beállítása 
 
Az óra beállítása automatikusan történik. Amint a készülék 
megkapja a digitális rádió jelet, kijelzi az időt. Kézi 
órabeállítás nem lehetséges. 



 
 

Hangerő szabályozása 
 
A hangerő 0-20 skálán szabályozható. 
Forgassa a hangerő szabályozót balra a halkításhoz, jobbra a 
hangosításhoz. 
Kattanásig tekerve egy fokozatot, hosszabb ideig elfordítva a 
szabályozót, több fokozatot léptet a hangerőn. 

 
FM RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSA 
 
A DAB/FM gomb segítségével válassza ki az FM rádiót 
Automata hangolás: 

1. A SCROLL DN/UP gombok segítségével keresse meg a 
kívánt csatornát. Tartsa nyomva hosszan a gombot, a 
készülék automatikusan kikeresi a legközelebbi 
állomást. 

2. A behangolt csatorna hullámhossza megjelenik a 
kijelzőn. 

Kézi hangolás: 
1. A SCROLL DN/UP gombok rövid megnyomásával 

keresse meg a kívánt csatornát. Egy gombnyomásra 50 
kHz-t ugrik a hullámhossz.  

2. Ha nem talál csatornát, csak zúgást hall. 
Mono/Stereo: 

A SELECT gomb megnyomásával válthat Mono és 
Auto hangzás között. Ha Monora állítja, minden adást 
Mono hangzásban hallgathat. Ha Autora állítja, azokat a 
csatornákat, melyek sugároznak Stereo-ban, Stereoban 
fogja hallani. 
 
 

Állomás tárolása: 
1. 10 csatornát tárolhat el (5 DAB és 5 FM) 
2. Válassza ki a kívánt csatornát. 
3. Nyomja meg hosszan a kívánt PRESET gombot. 
4. Ha a kijelzőn megjelenik a „Preset saved” felirat, a 

tárolás sikeres volt. 
 
Tárolt csatorna hallgatása: 

Nyomja meg röviden azt a PRESET gombot, amelyre 
mentette a hallgatni kívánt csatornát. 


