
BRUGERVEJLEDNING 
PFF-1017BLACK

Inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, bør du læse denne brugervejledning 
grundigt igennem. 

Hvis brugervejledningen ikke findes i trykt version på dit sprog, bedes du gå ind på vores 
hjemmeside for at se, om der findes en vejledning til din model online. Hjemmesidens 
adresse er: www.denver-electronics.com 

DANSK 
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1. TÆ ND/SLUK 

Efter tilslutning af strømforsyningen skal du trykke og holde tæ nd/slukknappen i ca. 5 sekunder (indtil skæ rmen 
tæ nder). 

Når skæ rmen er tæ ndt, skal du trykke og holde tæ nd/slukknappen i ca. 3 sekunder for at genstarte eller få 
adgang til nedlukningsmenuen. Tryk kort på tæ nd/slukknappen for at tæ nde/slukke skæ rmen (men lade 
billedrammen forblive tæ ndt). 

2. USB 

Tilslut et USB-flashdrev. USB er udelukkende til service. 

3. NULSTILLING 

Brug en spids genstand til nulstilling af enheden. 

4. MicroSD-kort 

Her kan isæ ttes et eksternt microSD-hukommelseskort på maks. 32 GB. 

5. DC 

Tilslut strømforsyningen for at tænde enheden. 
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Brugervejledning 
Version: 1.5.1
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Support 
Gå ind på http://frameo.net/helpcenter for oplysninger om OSS, support samt hvis du vil give 
feedback. 

Oplysninger om garanti, overensstemmelse, support og 
sikkerhed 
Yderligere oplysninger om garanti, hardwareoverensstemmelse, support og sikkerhed finder 
du i dokumentationen, der fulgte med i pakken. 

Producentens navn eller varemærke, 
virksomhedsnummer og adresse 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 
Techonolgy Co., Ltd 

3rd Floor, 4th Building, Zone A Xinfu Industrial 
Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 
District, Shenzhen, China 

Modelidentifikator RSF-DY080-0502000EU
Indgangsspænding 100-240V 
Indgangsfrekvens, vekselstrøm 50/60Hz 
Udgangsspænding 5V 
Udgangsstrøm 2A 
Udgangseffekt 10W 
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand 78.79% at 115V 60Hz 

79.09% at 230V 50Hz 
Effektivitet ved lav belastning (10 %) 79.37% at 115V 60Hz 

76.55% at 230V 50Hz 
Strømforbrug i ubelastet tilstand 0.037W at 115V 60Hz 

0.056W at 230V 50Hz 

Kommercielt registreringsnummer: 
91440300580068676U
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Bemæ rk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for 
fejl og udeladelser i denne manual. 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan væ re 
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. 

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på 
symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles sæ rskilt. 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning. 

Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at denne model DENVER PFF-1017BLACK er i 
overensstemmelse med de væ sentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæ ringen kan findes her: www.denver- 
electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden Skriv modelnummeret: 
PFF-1017BLACK. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes 
under downloads/andre downloads 

Driftsfrekvensområde: 2412 Hz-2472 Hz  

Maximal udgangseffekt: 17dbm 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

www.denver-electronics.com


