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OBS:  
Om enheten bara visar logotypen DENVER och kan inte 
komma åt systemet, kan det hända att batteriet är nästan 
uttömt. Du måste då ansluta enheten till laddaren och slå 
sedan på enheten.  
Enheten växxxlar till standby-läge om ingen drift varar mer än 
10 minuter. Tryck på strömbrytaren för att aktivera enheten. 

Observera:
TV:n kan spela in program på ett USB-minne men kan inte 
spela in undertexter.
När du börjar spela in visas en tidslinje på skärmen. Tryck 
på REC-knappen en gång till för att ta bort tidslinjen.







‘0000’. 
Ställ in lösenord 
Ställ in eller ändra lösenordet för låsta program. Ange ditt gamla lösenord 
eller standardlösenord ‘0000’. Du uppmanas sedan att ange ditt nya 
lösenord. För att bekräfta, skriv in ditt nya lösenord igen. Då det har 
bekräftats, trycker du på EXIT för att avsluta menyn. 

Du kan Blockera utvalda program när du vill begränsa visning. 
1.Ställ in låssystemet på status “on”. 
2.Ange ett nytt lösenord.  
3.Välj [Blockera program], och tryck på ENTER. Välj önskat program, och 
tryck på GRÖ N knapp. En symbol i form av ett lås visas. Programmet är 
nu markerat som låst. 
4.Upprepa steg 3 för att välja fler program. 
5.För att öppna ett låst program, tryck på GRÖ N knapp när det låsta 
programmet har valts. 

Du kan begränsa åtkomsten till kanaler som är olämpliga för barn. OBS: 
Enheten växlar till standby-läge om ingen drift varar längre än 10 minuter. 
Du kan trycka på strömbrytaren för att starta enheten. 



Produsentens navn eller varemerke, 

registreringsnummer og adresse 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 

Techonolgy Co., Ltd 

Organisasjonsnummer: 91440300580068676U 

3 Floor, 4
th

Building, Zone A Xinfu Industrial 

Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 

District, Shenzhen, China 

Modell-identifikasjon RSF-DY077B-1201500EU

Inngangsspenning 100-240V 

Inngang AC frekvens 50/60Hz 

Utgangsspenning 12V 

Utgangsstrøm 1.5A 

Utgangseffekt 18W 

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet 88.26% at 230V 50Hz 
87.73% at 115V 60Hz 

Effektivitet ved lav ladning (10%) 85.99% at 230V 50Hz 
87.68% at 115V 60Hz 

Strømforbruk i ubelastet tilstand 0.07W at 230V 50Hz 
0.04W at 115V 60Hz 

rd



Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN 
längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: led-1032 Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Varning för litiumbatteri inuti!
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