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Slut både USB-stikket og 3,5 mm minijack-stikket til en PC. USB-
forbindelsen leverer strøm til forstærkeren og lyset, mens minijack-
forbindelsen overfører lyden. Justér dernæst lydstyrken til det ønskede 
niveau. 
 
1. Kontrolboks til 

regulering af 
lydstyrke 

2. Knap til regulering 
af lydstyrke 

3. Lydindgangsstik 
4. USB-

strømforsyning 
5. Venstre højttaler 
6. Højre højttaler 

 
 
Bemærk: Oversigten over højttalerne er udelukkende vejledende, se det 
faktiske produkt. 

 
Væsentlige parametre 
Indgangsspænding: USB-strømforsyning (5 V, 0,5-1 A)  
Højttalerspecifikationer: 2" x2 
SNR: ≥85 dB 
Højttalerenhed: 4 Ω 
Ladespænding: USB -- 5 V  
Forvrængning: ≤0,5 % 
Højttalermateriale: Højglansplast 
Forstærkerens udgangseffekt: RMS 3 W x2 (THD=10 %) 
Indgangspanel: 3,5 mm stereoindgang. 

  

1. Kontrolboks til regulering af 

lydstyrke 

2. Knap til regulering af lydstyrke 

3. Lydindgangsstik 

5. Venstre højttaler 
6. Højre højttaler 

4. USB-
strømforsyning 
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Bemærk 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 være 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 
særskilt. 

 
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. 

 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
  

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Vi anbefaler, at du kontakter os pr. e-mail: (skriv på engelsk eller dansk), da det 
er meget lettere for os at yde dig den nødvendige service på denne måde. 
 

 
Husk at medsende: 
En nøjagtig beskrivelse af fejlen. Om muligt med billeder. Modelnummer  
Hvis der er problemer med appen, bedes du desuden oplyse mærke og 
modelnummer på din telefon sammen med din e-mailadresse og dit 
telefonnummer, så vi kan kontakte dig. 

 
Ved tekniske spørgsmål, skriv til:  
support@denver-electronics.com 
Ved alle andre spørgsmål, skriv til:  
intersales@intersales.eu 

 
Du kan også ringe til os (engelsk eller dansk), men vi anbefaler, at du sender en 
e-mail. 
Tlf. nr. : +45 86 22 61 00 - Tryk 2 for "support" i velkomstmenuen. (ma-to 8.00-
16.00 + fr 8.00-14.30) 
Fax nr. : +45 86 22 81 00 

 
Denver Electronics A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup  
denver-electronics.com  
Fremstillet i Kina 
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