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INFORMACJE OGÓLNE O PRODUKCIE 

Widok z przodu Widok od tyłu 

 

1. WYŚWIETLACZ LCD 

2. PRZYCISK GOTOWOŚĆ/TRYB 

3. PRZYCISK POPRZEDNI 

4. PRZYCISK INFO/MENU 

5. PRZYCISK SKANOWANIA 

6. POKRĘTŁO WPROWADZANIA/GŁOŚNOŚCI (potwierdzenie ustawienia/regulacja) 

7. PRZYCISK USTAWIENIE WSTĘPNE/PRZYCIEMNIANIE 

8. PRZYCISK DALEJ 

9. PRZYCISK ZASYPIANIE/DRZEMKA 

10. PRZYCISK ALARMU 

11. ANTENA 

12. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK 

13. GNIAZDO SŁUCHAWEK  

14. WEJŚCIE ZASILANIA DC 5 V 

15. ZASILACZ AC/DC 
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OBSŁUGA PODSTAWOWA — ROZPOCZĘCIE 

Urządzenie może być zasilane pędem przemiennym albo z baterii.(brak w zestawie) 

 

Zasilanie prądem przemiennym 

1. Podłączyć wtyczkę zasilania DC zasilacza AC/DC do gniazda wejścia DC, które 

znajduje się z tyłu radia. 

2. Podłączyć zasilacz AC/DC do gniazdka sieciowego. 

3. Przesunąć przełącznik ON/OFF do położenia ON i nacisnąć przycisk 

STANDBY/MODE w celu włączenia radia. 

Ostrzeżenie: Zawsze należy korzystać z dołączonego zasilacza prądu stałego. Jeżeli 

napięcie wyjściowe zasilacza jest większe niż 5 V, może dojść do uszkodzenia produktu 

lub wystąpienia zagrożenia. 

 

Zasilanie z baterii  

1. Upewnić się, że zasilacz AC/DC jest odłączony od urządzenia. 

2. Włożyć 4 baterie AA do przedziału baterii. 

3. Nacisnąć przycisk STANDBY/MODE w celu włączenia radia. 

Uwaga: W celu uzyskania najlepszego działania na bateriach zalecane jest korzystanie z 

baterii alkalicznych. 

 

Nawigacja w menu 

Następujące przyciski służą do poruszania się po drzewie menu oraz do wybierania 

żądanych opcji: 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk INFO/MENU w celu wejścia w opcje menu. Naciskać 

przyciski ◄ lub ► w celu przejścia przez opcje, a następnie nacisnąć pokrętło 

ENTER/VOLUME w celu potwierdzenia. 

 

Opis menu 
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EN PL 

Mode Tryb 

DAB DAB 

FM FM 

Menu Menu 

DAB Menu Menu DAB 

Time/Date Godzina/data 

System version Wersja systemu 

Factory reset Przywracanie ustawień fabrycznych 

FM Menu Menu FM 

Time/Date Godzina/data 

System version Wersja systemu 

Factory reset Przywracanie ustawień fabrycznych 

FM scan setting All Strong stations only Ustawienie skanowania zakresu FM (tylko 

wszystkie najsilniejsze stacje) 

Time/Date Menu Menu godzina/data 

Set time/date Hour-Min Year-Month-Date Ustawienie godziny/daty godzina-min 

rok-miesiąc-dzień 

 

OBSŁUGA RADIA 

Radio DAB 

Nacisnąć przycisk STANDY/MODE, aby włączyć urządzenie, a następnie nacisnąć 

przycisk SCAN, aby wyszukać wszystkie dostępne stacje radiowe. W czasie skanowania 

na ekranie wyświetlany jest komunikat „Full scan” wraz z suwakiem wskazującym postęp 

skanowania oraz liczba znalezionych już stacji (rys. 2). 

Po zakończeniu skanowania radio zaczyna odbierać pierwszą ze znalezionych w czasie 

skanowania stacji. Można nacisnąć przyciski ◄/►, aby wybrać inną ze znalezionych 

stacji, a następnie nacisnąć pokrętło ENTER/VOLUME celem potwierdzenia wyboru. 

Uwaga: Jeżeli w czasie automatycznego skanowania nie zostanie znaleziona żadna 

stacja, na ekranie wyświetlany jest komunikat „No Station”. W takim przypadku należy 

wyregulować położenie anteny i przestawić urządzenie, celem uzyskania lepszego 

odbioru sygnału. 

 

Rys. 1 Rys. 2 

  
 

Radio FM 
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1. W celu wybrania zakresu FM, nacisnąć przycisk STANDBY/MODE. Na ekranie 

wyświetlane jest FM i częstotliwość. 

2. W celu uruchomienia automatycznego wyszukiwania, nacisnąć i przytrzymać przycisk 

SCAN do chwili rozpoczęcia skanowania. Skanowanie zostanie przerwane 

automatycznie po znalezieniu stacji FM. 

3. W celu wyszukania ręcznego naciskać powtarzalnie przyciski ◄/► celem dostrojenia 

do stacji radiowej. Jeżeli odbiór jest słaby należy wyregulować położenie anteny i 

przestawić urządzenie celem uzyskania lepszego odbioru sygnału. 

 

Skanowanie FM za pośrednictwem menu 

W trybie FM nacisnąć i przytrzymać przycisk INFO/MENU w celu wejścia do menu, a 

następnie naciskać przyciski ◄/► do wyświetlenia komunikatu „FM scan setting” (rys. 3). 

Następnie nacisnąć pokrętło ENTER/VOLUME w celu wejścia do opcji niższego rzędu. 

Naciskać przyciski ◄/► celem wybrania opcji „Only<All>” (rys. 4), i nacisnąć pokrętło 

ENTER/VOLUME w celu potwierdzenia wybrania skanowania FM. 

 

Rys. 3 Rys. 4 

  

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK  

Urządzenie wyposażone jest w gniazdo wejściowe dla słuchawek stereofonicznych. 

Włożyć wtyczkę słuchawek dousznych lub nausznych (nie są dostarczane) do gniazda 

oznaczonego  i wyregulować głośność do odpowiedniego poziomu. Po podłączeniu 

słuchawek dousznych lub nausznych głośnik urządzenia jest odłączany. 

Ostrzeżenie: Nadmierna głośność słuchawek wkładanych do ucha lub na uszy może 

skutkować utratą słuchu.  

RESETOWANIE 

W przypadku przenoszenia urządzenia do innej lokalizacji lub innego kraju zapisane 

stacje DAB mogą nie być dostępne. W takim przypadku należy przywrócić ustawienia 

fabryczne urządzenia. 

1. Przy włączonym urządzeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk INFO/MENU w celu 

wejścia do menu, a następnie naciskać przyciski ◄/► aż do wyświetlenia komunikatu 

„Factory reset” (rys. 5), a następnie nacisnąć pokrętło ENTER/VOLUME w celu 

wejścia do opcji niższego rzędu. Następnie naciskać przyciski ◄/► do wybrania 

„<Yes>” w opcji „Factory Reset <No> Yes” (rys. 6), i nacisnąć pokrętło 

ENTER/VOLUME celem potwierdzenia. 

2. Na wyświetlaczu radia pojawia się komunikat „Restarting….” i rozpoczyna się 
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wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych. 

Uwaga: Po przywróceniu stawień fabrycznych wszystkie poprzednio zapisane stacje 

radiowe zostaną usunięte z pamięci. 

Rys. 5 Rys. 6 
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DANE TECHNICZNE 

Napięcie znamionowe (zasilacz) AC 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A 

Wyjście zasilacza DC 5 V, 1 A 

Napięcie znamionowe (radio) DC 5 V lub 1,5 V x 4 (4 baterie AA) 

Zużycie energii 5 W 

Wyjście audio 2 W RMS 

Radio DAB 174–240 MHz 

FM 87,5–108 MHz 

Warunki pracy Temperatura od 5°C do 35°C 

Wilgotność od 5% do 90% 

Wymiary urządzenia 170 (dług.) x 96 (szer.) x 101 (wys.) mm 

Masa 0,7 kg  

 

***DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA.*** 
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i 

substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi 

materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) 

nie postępuje się właściwie. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym 

symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia 

elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi 

odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. 

 

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych 

punktów. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku. 

 

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, w których można przekazać 

bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu bądź 

innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. 

Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie 

odpadów. 

 
Niniejszym Inter Sales A/S deklaruje, że urządzenie radiowe typu DAB-46 jest zgodne 
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a 
następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: 
DAB-46 
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do 
pobrania/inne do pobrania” 

 

Zakres częstotliwości pracy: DAB 174–240 MHz 

FM 87,5–108 MHz 

Maks. moc wyjściowa: 5 W 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
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DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denverelectronics 

  

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Sygnał radiowy DAB 

Proszę pamiętać, że sygnał DAB może zostać w ZNACZĄCYM stopniu osłabiony 

zależnie od rodzaju budynku. Przykładowo, może być trudno uzyskać prawidłowy sygnał 

w budynkach betonowych. 

W różnych obszarach kraju sygnał ten może być też odmienny. W celu uzyskania 

najlepszego sygnału w obszarze należy sprawdzić możliwości lokalnego nadajnika. 

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type 

bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man 

bor i beton byggeri. 

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste 

dækningskort på www.dabradio.dk under ”hvad er digital radio”. 
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