instruksjon

DPR-36

3A81VJ17000N0

N

DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio

Viktige instrukser for sikkerhet
1. Les denne instruksjonen nøye.
2. Ta godt vare på denne instruksjonen.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
6. Ved rengjøring skal kun en ren tørr klut benyttes.
7. Ikke blokker åpninger for ventilasjon. Installer i henhold til produsentens instrukser.
8. Plasser ikke enheten i nærheten av varmekilder som for eksempel radiatorer, panelovner,
stekeovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme.



9. Ikke ødelegg sikringen til den polariserte eller jordede støpselet. Et polarisert støpsel har to
pinner, hvorav en er bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to pinner og en tredje
jordingspinne. Den brede pinnen eller den tredje jordingspinnen er der for din sikkerhet.
Dersom støpselet ikke passer i din stikkontakt, ta kontakt med en elektriker for å skifte ut
stikkontakten.

10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller gjennomhullet, spesielt i nærheten av
støpselet, stikkontakten eller der ledningen kommer ut av enheten.
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11. Bruk kun tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
12. Bruk enheten bare sammen med vogn, stativ, brakett eller bord spesifisert av produsenten,
eller som er levert sammen med produktet. Dersom du bruker enheten på en vogn, vær
forsiktig når du flytter denne slik at ikke det ikke oppstår skader som følge av fall.
13. Trekk ut støpselet ved tordenvær, eller dersom apparatet ikke skal brukes over en lengre
periode.
14. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har
blitt skadet på noe måte, for eksempel dersom strømledningen eller støpselet er skadet,
væske har blitt sølt eller at gjenstander har falt inn i apparatet, det har blitt utsatt for regn
eller fuktighet, apparatet ikke fungerer normalt eller det har blitt utsatt for slag eller ytre skader.
15. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må ikke dette apparatet utsettes for regn
eller fuktighet.
16. Varsel om elektrisk støt og andre grafiske symboler er plassert på bunnen av enheten.
17. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og det må ikke plasseres objekter med
væske på eller i nærheten av apparatet.





Kontroller
1. Bryter for lås (Merk: Din radio virker ikke dersom denne er aktivert).
2. Inngang for hodetelefon.
3. Inngang for Micro SD kort.
4. Teleskop antenne.
5. LCD skjerm.
6. Høyttaler.
7. Av / på knapp.
8. Knapp for volum.
9. Knapp for valg av band.
10. Knapp for Opptak / spole tilbake
11. Meny / Søk
12. Inngang for strøm
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Ladning av batteri
DPR 36 har ett innebygd 1800mHh oppladbart Litium batteri som alternativstrømkilde til din
radio. Før du bruker din radio for første gang, må du lade dette batteriet.
DPR 36 er utstyrt med en 5V / 500 mAh strømforsyning.
1. Plugg strømforsyningen inn i en standard stikkontakt slik at din radio begynner å lade det
innebygde batteriet. Tiden det tar å lade er ca. 4 timer når radioen står av, og 10 timer
dersom radioen står på. Symbolet for batteri på LCD skjermen vil blinke ved ladning og
stopper å blinke når din radio er fulladet.
Batteriets driftstid er ca. 15 timer dersom du lytter i høyttaler, og ca. 18 timer dersom du
bruker hodetelefoner. Redusert kraft, forvrengning, "hakkete" lyd eller at indikatoren for batteri
viser "low", er alle tegn på at batteriet må lades.
Merk:
Dersom ladningen av din radio foregår når denne er slått av, vises ikke ikonet for batteri
på LCD skjermen.



Hodetelefoner
En 3,5 mm inngang for stereo hodetelefoner er plassert på toppen av din radio, og denne kan
brukes til stereo hodetelefoner eller øreplugger. Tilkobling av hodetelefoner eller øreplugg vil
automatisk dempe den innbygde høyttaleren.
Viktig:
Overdrevet lydnivå fra hodetelefoner eller øreplugger kan forårsake skade på hørselen.

Innstilling av klokke
Klokken på din DPR-36 vil automatisk oppdatere seg her gang du slår på radioen og søker inn
en DAB+ kanal eller til en FM stasjon som kringkaster signaler for tid via RDS. Klokkeslettet
vil blinke 00:00 i noen sekunder, for deretter å vise klokkeslettet dersom den mottar DAB+
eller FM sending med RDS signal for klokke.
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DAB modus
Førstegangs oppsett – DAB (Digital Radio)
Disse trinnene er kun nødvendig ved oppsett for første gang.
1. Forsikre deg om at batteriet er fulladet.
2. Trekk den uttrekkbare antennen helt ut.
3. Trykk på Av / På knappen på venstre side av din radio.
4. Skjermen vil vise "WELCOME to Digital Radio", og begynne å søke på hele området for DAB
kanaler og stopper når den finner første kanal. Dersom radioen har vært brukt før, vil den
sist brukte stasjonen velges. Trykk på knapp for Meny / Søk for å høre på stasjonen.
5. Trykk knapper for Meny / Søk opp eller ned for å vise kanallister og velg ønsket stasjon.
Radioen søker automatisk opp kanalen og viser navnet på denne.
6. Juster knapp for volum til ett komfortabelt nivå.



Service Informasjon – DAB
På skjermen vises service informasjon, som er en teknisk informasjon om gjeldene stasjon
som kringkastes.
Mens du lytter på en DAB+ kanal, kan du trykke kontinuerlig på knapper for Meny /søk for å få
informasjon om:
a. Rullende tekst
b. Program type (PTY)
c. Multiplex navn
d. Dato
e. Kanal og frekvens
f. Lyd format
g. Signal styrke
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Meny i DAB modus
Trykk og hold knapp for Meny / Søk inne i 2 sekunder for å åpne menylisten. Trykk på knapper
for opp / ned for å velge blant følgende valg, og trykk så på knapp for Meny / Søk for å velge
ønsket funksjon. Dersom du ønsker å gå tilbake til å lytte på radioen, kan du i uansett nivå i
menyen trykke på knapp for Meny / Søk:
Funksjon
Favourites
(Favoritter)
Station List (Stasjonsliste)
Manual Tune (Manuelt Søk)



Handling
For å lagre og hente tilbake favoritt stasjoner. Du kan lagre
maksimalt 10 stasjoner i DAB+ bandet.
Viser alle nåværende tilgjengelige stasjoner.
Trykk inn og vri knapp for Meny / Søk for å bla i gjennom hele
kanallisten. Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge ønsket
kanal.
Full Scan (Fullt Søk)
Trykk inn knapp for Meny / Søk for å søke i gjennom hele
DAB+ bandet i ditt område. Radioen går tilbake til første funnet
stasjon etter at søket er fullført.
Station Order (Stasjons Din radio har 3 muligheter for sortering som du kan velge i mellom.
sortering)
De 3 mulighetene er som følger:
Alfanumerisk: Sorterer kanallisten alfanumerisk 0…9, A...Z
Ensemble: Sorterer kanalene som DAB Multiplex
Valid: Viser kun de stasjonene som blir funnet.
Gjeldene innstilling er merket med en stjerne

DRC Value
(DRC Verdi)

Dynamic Range Control (DRC) (Dynamisk område
kontroll) kan gjøre lavere lyder enklere å høre i et støyende miljø. Denne
funksjonen fungerer kun på DAB+ bandet.
DRC 0: DRC er slått av, kringkastet DRC blir ignorert.
DRC 1/2: DRC nivået settes til halvparten av det som blir sendt av
kringkaster.
DRC 1: DRC nivå er satt likt som hos kringkaster.
System Setup
Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge i mellom følgende system
(System Oppsett) oppsett:
Sleep: (Innsovningsfunksjon) Radioen kan stilles inn slik at den slår seg av
etter at en forhåndsinnstilt tid er gått. Innsovningstiden kan justeres i fra 15
til 120 minutter i 15 minutters intervaller.
Contrast: (Kontrast) Vri og trykk på knapp for Meny / Søk for å velge ønsket
kontrast for LCD skjerm. Skjermens kontrast endres i henhold til dette.
Factory Reset: (Fabrikkinnstilling) Trykk inn og hold knapp for Meny /
Søk for å velge YES (JA) eller NO (NEI). Velg YES for å slette alle lagrede
innstillinger, kanallister og favoritter.
Alle innstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillinger.
SD Service
Record Saved (Lagre Opptak) Lar deg velge lengden på opptaket pr.
(SD Tjenester)
spor. For eksempel dersom det ønskede opptakssporet er på 1 time, og
standard lengden for lagring er satt til 30 minutter, vil ditt 1 times opptak
bli delt opp i 2 segmenter av 30 minutter.
SD Information: (SD Informasjon) Viser den totale plassen på ditt Micro
SD kort, samt totalt tilgjengelig plass på ditt Micro SD kort.
SW Version
Trykk og hold knapp for Meny / Søk for å vise programvare versjonen
(SW Versjon)
som er installert i radioen.
Merk: Trykk og hold inne av / på knapp i 6 sekunder for å nullstille radioen.
Back (Tilbake)
Trykk på knapp for Meny / Søk for å gå tilbake til forrige side i menyen.
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FM modus
Bruke din radio – FM
1. Slå på radioen ved å trykke på knappen for Av / På. Trykk på knappen for BAND på venstre
side av din radio for å velge FM modus.

Service Informasjon
Når du lytter til en FM radiostasjon med RDS kringkasting, trykk inn knapp for Meny / Søk for
å bla deg gjennom Radiotekst, Program Type, Dato, frekvens og type lyd.

Søke etter kanaler – FM
1. Trykk på knapp for Meny / Søk opp eller ned i 2 sekunder og slipp så knappen.
2. Din radio vil søke i oppover eller nedover retning inntil den finner en stasjon med tilstrekkelig
signalstyrke.

Manuelt søk - FM
Vri og slipp knapper enten opp eller ned for å endre frekvensen i steg på 50 KHz inntil du
finner den ønskede stasjonen.
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Meny i FM Modus
Trykk og hold knapp for Meny / Søk inne i 2 sekunder for å åpne menylisten. Trykk opp eller
ned for å markere følgende alternativer og trykk på knapp for Meny / Søk for å velge ønsket
funksjon. Dersom du ønsker å gå tilbake til å lytte på radioen, kan du i uansett nivå i menyen
trykke på knapp for Meny / Søk:

N

Funksjon
Handling
Favourite Stations Menyen for favoritter brukes til å lagre og hente opp favoritt stasjoner.
(Favoritt stasjoner) Du kan lagre maksimalt 10 stasjoner i FM bandet.
Preset (Forhåndsinnstilte)
Søk inn en stasjon som forklart tidligere. Trykk på knapp for Meny / Søk
for å velge menyen for favoritter. Trykk så på knappen en gang til og velg
"Preset". Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge det forhåndsinnstilte
nummeret du ønsker å bruke (1 – 10). Trykk så på Meny / Søk knapp og
skjermen viser "Preset X saved" (Forhåndsinnstilte nr. X lagret). Gjenta
dette trinnet for å lagre så mange forhåndsstilte kanaler som ønskelig.
Recall (Hente opp)
Trykk på knapp for Meny / Søk og velg "Recall". Vri på knapp for Meny
/ Søk til du finner den ønskede forhåndslagrede stasjonen. Trykk på
Meny / Søk knapp for å velge.
12

FM Scan Zone
(Sone for FM søk)

Når du bruker modus for FM, kan din radio settes til å søke opp enten
lokale stasjoner eller alle stasjoner, inkludert de som befinner seg
lengre unna.
FM Audio
Dersom FM stasjonen du lytter til har et svakt signal, kan en svak
susing høres. Det er mulig å redusere denne susingen ved å velge
mono i stedet for stereo som er standard.
S y s t e m S e t u p Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge mellom følgende system
(System oppsett) oppsett:
Sleep: (Innsovningsfunksjon) Radioen kan stilles inn til å slå seg av
etter at en forhåndsinnstilt tid er gått. Innsovningstiden kan justeres i
fra 15 til 120 minutter i 15 minutters intervaller.
Contrast: (Kontrast) Vri og trykk på knapp for Meny / Søk for å velge
ønsket kontrast for LCD skjermen. Skjermens kontrast endres i
henhold til dette.
Factory Reset: (Fabrikkinnstilling) Trykk og hold inne knapp for Meny
/ Søk for å velge YES (JA) eller NO (NEI). Velg YES for å slette alle
lagrede innstillinger, kanallister og favoritter.
Alle innstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillinger.
SD Service
Record Saved (Lagre Opptak) Lar deg velge lengden på opptaket pr.
(SD Tjenester)
spor. For eksempel dersom det ønskede opptakssporet er på 1 time,
og standard lengden for lagring er satt til 30 minutter, vil ditt 1 times
opptak bli delt opp i 2 segmenter av 30 minutter.
SD Information: (SD Informasjon) Viser den totale plassen på ditt
Micro SD kort, samt totalt tilgjengelig plass på ditt Micro SD kort.
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SW Version (SW Trykk og hold knapp for Meny / Søk for å vise versjonen av
Versjon)
programvaren som er installert i radioen.
Merk: Trykk og hold inne av / på knapp i 6 sekunder for å nullstille
radioen.
Back (Tilbake)
Trykk på knapp for Meny / Søk for å gå tilbake til forrige side i menyen.

N
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Modus for MP3
Bruk av Micro SD kort på din radio
Du kan benytte et Micro SD i din radio for opptak og avspilling av tidligere opptak av radio
programmer, eller for avspilling av WMA og Mp3 filer som er overført fra en PC.
Dersom du benytter deg av et nytt Micro SD kort, sørg da for at dette er korrekt formatert før
du tar det i bruk.
Det er mange forskjellige merker og størrelser (kapasitet ved lagring) tilgjengelig når det
gjelder Micro SD kort. Din DPR-36 har blitt testet ved bruk av en rekke forskjellige kort opp til
16 GB og støtter alle kort med ”Secure Digital High Capacity” (SDHC) som standard.

Sette inn og ta ut kort
For å sette inn et Micro SD kort i din radio, løft opp luken merket Micro SD som er plassert på
toppen av din radio og sett inn ditt Micro SD kort i åpningen. Trykk fast luken.
For å ta ut kortet åpner du luken og trykker kortet forsiktig litt inn og det vil komme ut slik at du
kan ta det.
Merk:
Du må ikke ta ut ditt Micro SD kort under opptak da dette kan føre til skader eller forstyrrelser
på filene på kortet.
15

Opptak av programmer på radio (DAB & FM)
1. Sørg for at ditt Micro SD kort er satt inn korrekt og at din radio har synkronisert klokken.

N

2. Trykk først på knappen for Band for å velge enten DAB eller FM etter ønske. Søk deg inn
på den stasjonen du ønsker å ta opp fra.
3. Trykk og hold inne knappen for REC for å starte opptaket. Ikonet for opptak og tiden for
opptaket vil komme frem på skjermen.
4. Trykk og hold inne knappen for søk for å stoppe opptaket. Opptak av program i modus for
FM vil bli lagret i mappen for FM filer på ditt Micro SD kort. Opptak av program i modus for
DAB vil bli lagret i mappen for DAB filer. Det siste opptaket vil alltid ligge i mappen merket
LAST (siste).
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Dersom din radio ikke utfører opptak på en riktig måte, kontroller følgende:
- Er kortet formatert korrekt?
- Er det nok plass på kortet til å ta opp?
- At kortet ikke er blitt ødelagt (dette kan skje dersom kortet blir fjernet under opptak)
Formater kortet på nytt dersom det skulle være nødvendig.
Merk:
Filene som tas opp i modus for FM, vil bli lagret på ditt Micro SD kort som .WAV format, og
filene som tas opp i modus for DAB vil bli lagret som .MP2 format. Opptak av programmer i
modus for DAB+, vil bli lagret som .M4A format.
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Meny i DAB Modus
Trykk og hold knapp for Meny / Søk inne i 2 sekunder for å åpne menylisten. Trykk opp eller
ned for å markere følgende alternativer og trykk på knapp for Meny / Søk for å velge ønsket
funksjon. Dersom du ønsker å gå tilbake til å lytte på radioen, kan du i uansett nivå i menyen
trykke på knapp for Meny / Søk:

N

Funksjon
Repeat mode
(Modus for
repetisjon)

Handling
Din DPR-36 gir deg flere alternativer for avspilling av filer som visst nedenfor:
Normal
Repeat One: Repeterer en enkelt lyd fil
Repeat Folder: Repeterer alle filer i en enkel mappe
Repeat All: Repeterer alle lyd filene på ditt SD kort
Random: Spiller av alle lyd filene på ditt SD kort, men i tilfeldig rekkefølge
Introduction: Spiller av de 10 første sekundene av alle lyd filene på ditt SD kort.
System Setup Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge mellom følgende system oppsett:
(Oppsett for Sleep: (Innsovningsfunksjon) Radioen kan stilles inn til å slå seg av etter at
system)
en forhåndsinnstilt tid er gått. Innsovningstiden kan justeres i fra 15 til 120
minutter i 15 minutters intervaller.
Contrast: (Kontrast) Vri og trykk på knapp for Meny / Søk for å velge ønsket
kontrast for LCD skjermen. Skjermens kontrast endres i henhold til dette.
Factory Reset: (Fabrikkinnstilling) Trykk og hold inne knapp for Meny / Søk for
å velge YES (JA) eller NO (NEI). Velg YES for å slette alle lagrede innstillinger,
kanallister og favoritter.
Alle innstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillinger.
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SD Service
SD Browse: Lar deg se over listen over spor og lagrede filer som er på ditt
(SD Tjenester) SD kort.
Track Information: (SD Informasjon) Sørger for all informasjon som gjelder
spor, slik som for eksempel tittel, artist, album, sjanger, bit hastighet og type.
Record Saved: Lar deg velge lengden på opptak pr spor. For eksempel,
sett at du ønsker å ta opp 1 time og standard innstilling er 30 minutter, noe
som betyr at ditt opptak på en time, vil bli delt i to sekvenser på 30 minutter
hver.
Delete file: Gir deg forskjellige alternativer for å slette filer. Bruk knappen
for Meny / Søk for å markere ønsket alternativ (for eksempel ”delete a file”
(slett en fil), ”delete a folder” (slett en mappe) eller ”delete all files” (slett alle
filer).
Trykk på knappen for Meny / Søk for å bekrefte ditt valg.
* Når en fil er blitt slettet er det ikke mulig å hente den tilbake!
SD Information: Her ser du det totale antall lagrede mapper / spor som er
på ditt Micro SD kort.
SW Version
Trykk og hold knapp for Meny / Søk for å vise versjonen av programvaren
(SW Versjon) som er installert i radioen.
Merk: Trykk og hold inne av / på knapp i 6 sekunder for å nullstille radioen.
Back (Tilbake) Trykk på knapp for Meny / Søk for å gå tilbake til forrige side i menyen.
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Spille av filer
1. Trykk på knapp for Meny / Søk for å velge det sporet du ønsker å spille av.
N

2. Spillelisten du har tatt opp, vil bli avspilt i rekkefølge fra den første valgte filen.
3. Dersom du ønsker å pause avspillingen, trykk på knapp for Meny / Søk. Trykk en gang til
for å gjenoppta avspillingen.

Spole forover i filer
1. Trykk på knapp for Meny / Søk opp til du får symbolet for spole forover frem på skjermen.
2. Trykk på knapp for Meny / Søk når du når ønsket del av sporet.

Spole bakover i filer
1. Trykk på knapp for Meny / Søk ned til du får symbolet for spole bakover frem på skjermen.
2. Trykk på knapp for Meny / Søk når du når ønsket del av sporet.
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Pause avspilling av filer
1. Trykk på knapp for Meny / Søk og avspilling av filer blir satt på pause.

Bryter for låsing av radio
Bryter for låsing av radio er praktisk å bruke for å unngå utilsiktet bruk av radioen.
1. Bryter for låsing av radio er plassert på toppen av radioen ved siden av inngang for hodetelefoner.
Når bryteren er satt i posisjon for ”Lock” (låst), er både knappene for Av / På og volum, satt
ut av funksjon.
På skjermen vil det da stå ”Button Locked”.
2. For å slå av låsing av radio, settes knappen i posisjon for av. Radioen er nå ikke lengre låst.
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Funksjon for spole tilbake i kringkasting - DAB og FM
Å gå glipp av en stor del av din favoritt stasjons kringkasting på grunn av en telefonsamtale
eller andre forstyrrelser er sikkert kjent for deg. Funksjonen for å spole tilbake i kringkastingen
er designet for å unngå dette problemet. Ved hjelp av et enkelt trykk på knappen for
opptak, kan du pause kringkastingen av din favoritt stasjon dersom du blir forstyrret av en
telefonsamtale eller noe annet. Når du er klar til å gå tilbake å lytte på radioen, trykker du
enkelt og greit på knappen for opptak / spole tilbake, og kringkastingen av din favoritt stasjon
fortsetter der du måtte forlate sendingen. På denne måten går du ikke glipp av noen ting.
1. Sørg for at ditt Micro SD kort er satt inn på korrekt måte.
2. Først slår du på strømmen på din radio. Deretter trykker du på knappen for valg av Band
for å velge ønsket sending.
3. For å spole tilbake på ønsket kanal, trykk på knappen for opptak / spole tilbake, og lyden
fra høyttaleren vil dempe seg ned. På skjermen kommer symbolet for pause frem, samt en
oversikt over tiden (sekunder) du forsinker sendingen med.
4. For å returnere til sendingen du lyttet til, trykk ganske enkelt på knappen for opptak / spole
tilbake en gang til og kringkastingen av din favoritt stasjon fortsetter der du måtte forlate
sendingen.
22
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5. For å komme tilbake til nåværende tid på kringkastingen, trykk og hold inne knappen for
opptak / spole tilbake og du vil se på skjermen at du returnerer til normal radio lytting.
Straks du har kansellert funksjonen for opptak / spole tilbake, vil det ikke være mulig å gå
tilbake til en tidligere lagret del av sendingen.
Radioen vil ikke bruke ditt Micro SD kort nå som du har gått tilbake til normal radio lytting.
Merk:
For at radioen skal kunne fortsette funksjonen for opptak / spole tilbake, kreves det minst 30
MB tilgjengelig plass på ditt Micro SD kort.
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Når du kommer til ønsket punkt i programmet du har tatt opp / spolet
tilbake - DAB og FM
1. Trykk på knappen for opptak / spole tilbake for å finne ønsket punkt i programmet du har
tatt opp. På skjermen får du opp tiden du har spolet tilbake i opptaket med visning av
maksimum tid du kan spole tilbake til.

N

2. For å returnere til nåværende kringkasting, trykk og hold inne knappen for opptak / spole
tilbake.
3. Kapasiteten for funksjonen opptak / spole tilbake er omtrent 60 minutter.
Merk:
Du må stoppe funksjonen for opptak / spole tilbake, før du kan ta i bruk andre funksjoner ved
å trykke og holde inne knappen for opptak / spole tilbake. Dersom du forsøker å bruke andre
funksjoner på din radio under bruk av funksjon for opptak / spole tilbake, vil en beskjed med
advarsel komme frem på skjermen ”Hold REWIND to stop rewinding”. ”REWIND” henviser til
knappen for opptak / spole tilbake på din radio.
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Spesifikasjoner
Krav til strøm:
Strømtilførsel (via medfølgende AC adapter)
AC 100-240 50/60 Hz
DC5V 500 mA
Batterier: 3.7V / 1850 mAh
Batterienes levetid:
Omtrent 15 timers lytting via høyttalere i 4 timer per dag med normalt volum.
Omtrent 18 timers lytting via hodetelefoner i 4 timer per dag med normalt volum.
Dekning av frekvens:
FM 87.50 – 180 MHz
DAB+ Band III 5 A – 13 F
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Miljøinformasjon
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da
elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i
EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland
kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man
kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du
ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)
Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om
reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering
eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved
næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet
ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk,
slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av
garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside
www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).
Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Postboks 73
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 35 44 00
Telefax: 69 35 44 50
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