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VIKTIG 
LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. 
denver.eu



VIKTIGE SIKRINGSTILTAK 
For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet, og ta vare på 
bruksanvisningen for fremtidig bruk. 
Studer nøye alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner på apparatet og i bruksanvisningen, og følg dem. 

Varme - plassér ikke apparatet nærme eller over 
radiator eller ovn, eller hvor det kan utsettes for 
direkte sollys. 

Vegg- eller takmontering - hvis apparatet kan 
monteres på vegg eller tak skal det kun monteres 
som anbefalt. 

Tilbehør - plassér ikke apparatet på en ustabile 
vogner, stativ, braketter eller bord. Apparatet kan 
falle ned og forårsake alvorlig skade på et barn eller 
en voksen, og betydelige skader på apparatet. Bruk 
kun anbefalte vogner, stativ, braketter eller bord. 

- Plassér aldri apparatet på et trangt sted, for ek-
sempel en bokhylle eller lukket skap, med mindre 
det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. 

Ventilasjon - åpningene i kabinettet er til stede for å gi nød-
vendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift av apparatet og 
for å beskytte mot overoppheting, må disse sporene og 
åpningene aldri blokkeres eller dekkes til. 
- Dekk aldri over sporene og åpningene med tøy eller 

andre materialer. 

- En kombinasjon av apparat og stativ bør 
flyttes med forsiktighet. Bråstopper, for stor 
kraft eller ujevne overflater kan føre til at ap-
paratet og stativet velter. 

INSTALLASJON 

BRUK 
Jording eller polarisering - dette apparatet er utstyrt med 
enten en polarisert AC-strømkabel (støpselet har ett blad 
som er bredere enn det andre), eller med jordet støpsel 
(støpselet har en ekstra leder for jord). Følg instruks-
jonene nedenfor: 
- For apparater med en polarisert AC-strømkabel: 
Støpselet vil kun passe i stikkontakten én vei. Dette er en 
sikkerhetsfunksjon. Får du ikke stukket støpslet helt inn i
stikkontakten, kan du prøve å snu det. Hvis støpselet 
fortsatt ikke passer, kontakt en elektriker for å få installert 
en passende stikkontakt. Ikke omgå sikkerhetsformålet til 
det polariserte støpselet ved å tvinge det inn. 

Overbelastning - ikke overbelast stikkontakter eller 
skjøteledninger da dette kan føre til brann eller 
elektrisk støt. 

Koble apparatet fra stikkontakten når det skal 
stå ubrukt i en lengre periode. 
For å koble fra strømledningen, grip støpselet og 
dra det ut. Dra aldri i ledningen. 

Strømkilde - dette apparatet skal kun brukes 
med den type strømkilde som er angitt på
etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type 
elektrisk kraft som leveres til hjemmet ditt, ta 
kontakt med den lokale strøm-leverandøren 
din. For apparater som drives av batteri eller 
andre kilder, se bruksanvisningen. 

Beskyttelse av strømledningen - plassér 
strømledningen slik at den ikke tråkkes på eller 
klemmes av objekter plassert på eller mot den, 
med særlig hensyn til støpselet, stikkontakten og 
punktet der ledningen kobles til apparatet. 

Lyn - For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær, eller 
når det skal stå ubrukt og uten tilsyn i lange perioder, skal 
støpslet tas ut av stikkontakten og antennen eller 
kabelsystemet kobles fra. Dette vil forhindre skade på 
apparatet på grunn av lyn og overspenning på strømnettet. 

Rengjøring - koble apparatet fra strømnettet før det 
rengjøres. Ikke bruk spray eller flytende rengjøringsmidler. 
Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre utsiden av apparatet. 
Rengjør apparatet kun som anbefalt. 

i apparatet gjennom åpninger, da de kan berøre farlige 
spenningspunkter eller kortslutte deler som kan føre 
til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væsker av noe 
slag på apparatet. 

Vann og fuktighet - bruk ikke elektriske 
apparater nært vann -for eksempel nærme 
badekar, kjøkkenvasker, vaskekummer, i en 
våt kjeller eller nærme svømmebasseng osv. 

- Blokkér aldri sporene og åpningene ved å plassere 
apparatet på en seng, sofa, gulvteppe eller annen 
lignende overflate. 



ANTENNER 
Antennejording i henhold til National Electrical Code 

NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE 

Jording av utendørs antenne - hvis en utendørs antenne eller kabelsystem er 
installert, følg forholdsreglene nedenfor. 

Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av kraftledninger, 
elektriske lys eller andre strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med 
slike kraftledninger eller kretser. 
VED INSTALLASJON AV UTENDØRS ANTENNE MÅ EKSTREM FOR-
SIKTIGHET UTVISES FOR Å UNNGÅ KONTAKT MED KRAFTLEDNINGER 
ELLER STRØMKRETSER. SLIK KONTAKT ER NESTEN ALLTID DØDELIG. 

Pass på at antennesystemet er jordet slik at det gir en viss beskyttelse mot 
overspenning og statisk elektrisitet. Avsnitt 810 i National Electrical Code gir 
informasjon med hensyn til riktig jording av mast og støttestruktur, jording av 
antennekabel, størrelsen på jordlederne, plassering av utladningsenhet for 
antenne, tilkobling til jordelektroder og krav til jordelektrode. 

- Hvis væske har blitt sølt eller gjenstander 
har falt inn i apparatet. 

- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal når 
bruksanvisningen følges, juster kun de 
kontrollene som spesifiseres i 
bruksanvisningen. Feilaktig justering kan føre 
til skader og vil ofte kreve omfattende arbeid 
av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette 
maskinen til normal drift. 

Reservedeler - når apparatet trenger nye deler, sørg for 
at teknikeren bruker godkjente reservedeler som har de 
samme egenskapene som originaldelene. Ikke godkjente 
deler kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer. 

Sikkerhetssjekk - ved gjennomføring av vedlikehold eller 
reparasjoner på apparatet, be teknikeren om å utføre 
rutinemessige sikkerhetssjekker (som spesifisert) for å 
fastslå at apparatet er i forsvarlig stand. 

- Hvis apparatet har vært utsatt for regn eller 
vann. 

- Hvis apparatet har vært utsatt for et kraftig 
støt etter et fall, eller kabinettet er skadet. 

- Apparatet ikke virker som det skal eller har 
en merkbar endring i ytelse. 

- Dette indikerer at apparatet behøver 
vedlikehold. 

Skader som krever vedlikehold - trekk ut støpse-
let fra veggkontakten og overlat vedlikehold til
kvalifisert vedlikeholdspersonell under følgende
forhold: - Når strømkabelen eller 
støpselet er skadet eller slitt. 

Vedlikehold - prøv ikke å jobbe på apparatet selv da 
åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig 
spenning eller andre farer. Overlat alt vedlikehold til 
kvalifisert vedlikeholdspersonell. 

VEDLIKEHOLD 

1. Ikke installer dette utstyret i et trangt eller lukket område slik som en bokhylle eller lignende, og sørg for at enheten har god ventilasjon. 
Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til åpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv. Minimum 10 cm avstand rundt apparatet 
for tilstrekkelig ventilasjon 

2. ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette apparatet for regn eller fukt. Apparatet skal ikke utsettes for drypp 
eller plask, og objekter fylt med væske, f.eks. vaser, skal ikke plasseres på apparatet. 

3. ADVARSEL: Ikke utsett batterier for kraftig varme, slik som sollys, åpen ild eller liknende. 
4. ADVARSEL: Nettstøpslet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpslet er lett tilgjengelig. 
5. Usynlig laserstråling når skuffen er åpen og forriglingene omgått. Unngå eksponering for laserstrålen. 6.

Korrekt avhending av dette produktet. Denne markeringen indikerer at produktet i EU-området ikke skal 
kasseres sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, resirkuler forsvarlig for å fremme bærekraftig 
gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. 
De kan resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte. 

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASERPRODUKT 

OBS: Dette symbolet indikerer at apparatet er et klasse 1 laserprodukt. 
• Prøv ikke å åpne dekselet eller se på laserstrålen. 
• Berør aldri laserlinsen inne i diskskuffen. 



ILLUSTRASJON AV PANELER FORAN OG BAK 

FRONTPANEL 

DVD-spillerens front 

1. CD-DØR 

2. ÅPNE/LUKKE 

3. SPILL AV/PAUSE 

4. STOP

DVD-spillerens bakside 

1. Scart-utgang 
2. VENSTRE utgangskontakt 
3. HØYRE utgangskontakt 

5. STRØM 

6. FJERNSENSOR 

7.    USB

4. Koaksialutgangskontakt for digitalt signal 
5. VIDEO-utgangskontakt 
6. HDMI-utgang 
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DVD PLAYER

MODEL NO.:DVH-1245
POWER SUPPLY:100-240V~50/60Hz

POWER CONSUMPTION:15W/hour

STANDBY CONSUMPTION:<0.5W/hour

SERIAL NO.:

DENVER A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382, Hinnerup
DENMARK

CAUTION

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR 

NICHT ÖFFNEN

     CLASS 1
LASER PRODUCT

LASERPRODUKT 

DER KLASSE 1



FJERNKONTROLL 

• For å bruke fjernkontrollen, pek den mot den infrarøde sensoren (i en vinkel på 45 grader). 
• Ikke legg fjernkontrollen på steder med høye temperaturer eller mye fuktighet. 
• Ikke søl vann eller sett andre gjenstander oppå fjernkontrollen. 
• Ikke bland nye og gamle batterier, eller forskjellige typer batterier. 
• Skift batteriene hvis fjernkontrollen ikke virker eller den har svakt signal. 
• Still til «FORELDRE» og trykk på «FORELDRE»-knappen for å velge ønsket kode. Tast inn koden 

«8888» og angi koden du vil bruke. Koden du har valgt er aktivert. 
Den originale koden fra fabrikken er «8888». Hvis du vil endre koden, velg «Passord» og trykk på 
«Endre». Tast inn den gamle koden «8888», før du taster inn og bekrefter den nye koden. 

1. STRØM 
2. 0-10+ TALL 
3. ANGLE 
4. SPRÅK 
5. TILBAKE 
6. OPP 
7. VENSTRE 
8. OPPSETT 
9. SPILL AV/PAUSE 
10. VIDEO 
11. FORRIGE 
12. STEG 
13. BAKOVER 
14. PROGRAM 
15. FORTSETT 
16. SLETT 
17. H/V 
18. USB 
19. ZOOM 
20. ÅPNE/LUKKE 

21. GÅ TIL 
22. TITTEL 
23. SUBTITLE 
24. MENY 
25. HØYRE 
26. BEKREFT 
27. SAKTE 
28. NED 
29. STOPP 
30. VOL+ 
31. NESTE 
32. VOL- 
33. FREMOVER 
34. DEMP 
35. GJENTA 
36. PBC 
37. OSD 
38. TILBAKESTILL 
39. A-B 
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9 0/10 10+

LANGUAGE

SLOW

ANGLE SUBTITLE TITLE

MENU

SETUP

PLAY/PAUSE STOP

RESET

OSD

VOL

+

-

PREV NEXT

REV FWD

MUTE

CLEAR

REPEAT

A-BUSB

RETURN

STEP

ZOOM

PBC

RESUMEPROG

L/R

VIDEO

38
39



• Trykk på POWER for å gå i ventemodus. 
• Trykk én gang til for å gjenoppta avspillingen fra begynnelsen. 

• For å åpne plateskuffen, trykk OPEN/CLOSE. 

FJERNKONTROLLBETJENING 

For å lukke plateskuffen, trykk OPEN/CLOSE igjen. 
• Under avspilling av DVD, trykk MENU for å vise DVD-menyen til nåværende tittel. 
Merk: Denne funksjonen avhenger av DVD-platen. 

• Under avspilling av VCD/DVD, trykk OSD for å vise gjeldende tid i avspillingen. 

DVD: Tt 01/05 ch 01/29 
0:02:21 

VCD: Spor 
01/19 00:03:49 

• Under avspilling av VCD/SVCD, trykk på PBC for å slå PBC-modus av eller på. 
Når PBC er på, kan du gå inn til rot-menyen og velge et av sporene du ønsker å spille 
av. Deretter trykk PBC igjen for å slå av, og enheten går tilbake til å spille automatisk. 

Tallknappene 
0-10 • Disse knappene brukes for å skrive inn tid, tittel-, kapittel- eller spornummer. 

• Når en CD, DVD, MP3 eller VCD spilles av (med PBC av), trykk på tallknappene for å 
velge spor direkte. 

• Når et tallelement vises på skjermen (med PBC av), trykker du på 0-10 tastene for å 
velge ønsket oppføring.  

• Under avspilling av AVI, DVD, VCD eller SVCD, trykk SLOW for avspilling i sakte film.  
• Gjentatte trykk på SLOW vil spille av med 1/2, 1/4, 1/8, og 1/16 normal hastighet. 
• Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling. 

• Trykk på PREV for å spille forrige spor under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD. 

• Trykk på NEXT for å spille neste spor under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD. 
• Hvert trykk av REPEAT-knappen vil endre gjentakelsesmodusen. 
• Under avspilling av AVI, VCD er det tre modus: gjenta spor, Alle og av. 
• Under DVD avspilling, er det tre modus: Gjenta kapittel, Gjenta tittel og Alle. 
• Under avspilling av CD, MP3 er det tre modus: enkelt, mappe og av. 
Merk: Under avspilling av VCD, må PBC-modus settes til Av. 
• Under avspilling, trykk A-B for å velge punkt A. 
• Trykk igjen for å velge punkt B. Spilleren vil automatisk gjenta delen fra A til B.  
• Trykk på A-B igjen for å avbryte gjentakelsen og slette punkt A og B.  
Merk: Under CD/VCD/SVCD-avspilling må punkt A og B være på samme spor. Under avspilling 
av AVI, DVD, kan punktene A og B velges i samme kapittel. 
• Trykk på REV for å skanne bakover under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD.  
Spilleren vil lese igjennom disken i 2, 4, 8, 16 og 32 gangers fart.  
Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling. 
• Trykk på FWD for å skanne fremover under avspilling av AVI, DVD, CD, Mp3 eller VCD.  
Spilleren vil lese igjennom disken i 2, 4, 8, 16 og 32 gangers fart.  
Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling. 

MENU

OSD

PBC

SLOW

PREV

NEXT

REPEAT

A-B

REV

FWD
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DEMP 
Trykk MUTE for å slå av lyden. 
Trykk MUTE en gang til for å gjenoppta normal lyd. 

L/R 
Under VCD/SVCD-avspilling, trykk L/R gjentatte ganger for å velge kanalen for audio-output: Mono venstre/Mono 
høyre/Blandet mono/Stereo. 

SLETT 
TrykkCLEAR for å slette numrene du har angitt. 
Trykk én gang for å slette ett siffer, trykk og hold for å slette alle sifre. 

SPILL AV/PAUSE 
Trykk PAUSE under avspilling for å sette avspillingen på pause.  
Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling. 

STOPP 
Trykk STOP en gang under avspilling for å stoppe og holde avspillingen. 
Trykk på PLAY for å fortsette avspillingen fra det punktet du har trykket på STOP. 
Trykk to ganger på STOP for å stoppe avspillingen helt. 

TILBAKE 
Når PCB er på i visningen, trykk på RETURN for å komme tilbake til hovedmeny. Trykk en gang til for å gjenoppta 
avspillingen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for VCD/DVD. 

ZOOM 
Under avspilling av VCD/SVCD/DVD/AVI, trykk ZOOM for å forstørre bildet som følger: 1/2, 1/3, 1/4, 1/1, 2X, 3X, 
4X 
Zoom funksjonen kan også forminske 

OPPSETT 
Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen for å gå inn i oppsett-menyen. Oppsett-menyen er en flernivå-meny. 
Bruk  eller knappen for å velge menyvalget du trenger. 
Bruk  og  for å gå tilbake til forrige menynivå eller for å gå inn i neste nivå-meny. 
Trykk ENTER-knappen for å bekrefte utvalget. 
Trykk SETUP-knappen for å gå ut av oppsett. 

VOL 
Trykk på VOL + for å øke volum.  
Trykk på VOL - for å redusere volum. 

VINKEL 
Under DVD-avspilling Trykk på ANGLE for å vise scener fra forskjellige kameravinkler.  
Trykk på ANGLE for å skifte fra en kamera vinkel til en annen.  
Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk. 
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FJERNKONTROLLBETJENING 

SUBTITLE 
Under DVD avspilling, 
Trykk SUBTITLE flere ganger for å velge fra opp til 32 
undertekst-språk. 
Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk (språk kan 
variere). 

SPRÅK 
Trykk LANGUAGE gjentatte ganger for å velge opp til 
11 lyd språk/formater under DVD avspilling.  
Trykk gjentatte ganger for å velge opp til 4 lyd 
språk/formater under SVCD avspilling.  
Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk LANGUAGE 

GÅ TIL 
Under AVI/DVD, VCD avspilling, trykk GOTO, og menyen vil vise som følger: 
DVD: Bruk ▼ eller ▲ for å velge menyen, trykk på «enter» og legg inn Ønsket 

tittel, tid, kapittel. 

VCD: Bruk talltastene til å angi ønsket tid på plate eller spor, ønsket spor, og 
trykk deretter ENTER for å bekrefte. 
Merk:  
1) Spor: for et eksakt spor i platen. 
2) Plate tid: for nøyaktig tid i platen. 
3) Spor tid: for nøyaktig tid i sporet. 

PROGRAM 
Trykk PROG for å få program-menyen ved avlesing av DVD og VCD, deretter programmer de ønskede sangene.  
Denne funksjonen er utilgjengelig for MP4 

HDMI funksjon 
Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen, og velg "VIDEO" alternativet. Bruker du deretter retning-knappen ned 
for å velge "Oppløsning", vil det dukke opp flere HD-oppløsning-alternativer du kan velge, trykk høyre OPP/ NED 
retningsknapp, og trykk deretter ENTER for å bekrefte. 
Flytt pekeren til «HDMI oppsett» fra «VIDEO» alternativet, så kan du velge slå av eller slå på HDMI funksjon, trykk 
ENTER for å bekrefte. 

USB funksjon 
USB 
Velg denne knappen for å sette opp DISC, USB modus  
Kun PLATE: 
Hvis du bare spiller PLATEN (men ingen USB), vil apparatet spille av PLATEN automatisk etter at du har satt inn 
platen i skuffen.  
Kun USB: 
Hvis du bare spiller USB (men ingen plate), vil apparatet spille USB automatisk når du setter inn USB til 
USB-porten.  
DISC/USB begge: 
Hvis du setter inn platen i skuffen, og i mellomtiden setter inn en USB til USB-porten, vil apparatet spille av platen 
iprioritet. 
Hvis du ønsker å bytte til å spille USB, må du trykke på knappen 'USB' på fjernkontrollen, og apparatet vil deretter
gjenkjenne og lese USB. 
Hvis du ønsker å spille platen i stedet for USB, og trykker på knappen 'USB' på fjernkontrollen igjen, vil apparatet
vende tilbake til Plate-lesing. 

Merk: I EN61000, for den elektriske utladningstesten (ESD), ble det funnet at manuell betjening (ved å trykke
strømbryteren av og på) er nødvendig for å gjenoppta normal drift etter testen. 
Ingen USB-forlengelseskabel tillatt. USB ut-data: 5V, 2000mA.  
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder 
materialer, komponenter og stoffer som kan være 
farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte 
elektriske og elektroniske produkter og batterier) 
ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket 
med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk ut-
styr og batterier ikke må kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte 
batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten 
sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til 
lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor 
elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 
sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre 
innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra 
husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos 
lokale tekniske avdelinger.

DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

FEILSØKING

FJERNKONTROLLEN ER UFØLSOM ELLER DEN VIRKER IKKE
Sjekk batteriene i fjernkontrollen og sørg for at de har energi og god ledningsevne. 
Rett fjernkontrollen mot IR-sensor på spilleren.
Sjekk om det er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensor.

ABNORMAL FUNKSJONSDRIFT
Slå av strømmen og slå på igjen.

PLATEN ER LÅST I SKUFFEN
Platen kan ikke tas ut av skuffen når spilleren leser, du må slå av strømmen og slå på igjen, og trykke på ÅPNE/
LUKKE-tasten umiddelbart for å åpne skuffen.

Type plate
DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI,
WMA, MP3
Kodak bilde CD

Frekvensrespons

CD: 4Hz 20KHz
(EIAT) DVD:
4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)

Videoformat AVI
S/N radio ≥ 92 dB
THD < 0.04%

Audio
Format

MPEG 1, LAG 1, LAG 2 , LAG 3

UT-data terminaler

HDMI utgang X1
Video utgang X1
2.0ch utgang X1

X1koaksial utgang
Signal
Utgang

Farge System: PAL/NTSC/MULTI
Lyd system: AC-3 Digital utgang

Lyd DAC 16bit/48KHz
Video utgang: 1 Vpp (ved 75 ohm)
Lydutgang: 2 Vpp

Strømtilførsel AC100-240V ~ 50/60Hz  15W

Mål Kroppsstørrelse: W320 X
D230 X H48mm
Netto vekt: 1.106KG
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre 
produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om 
eventuelle feil og mangler i denne manualen.

denver.eu


