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Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første 
gang, og gem vejledningen til senere brug.

1.   Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2.   Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver 

tygget på eller slugt.
3.   Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper 

sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. 
Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte 
batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke. 

4.   Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. 
Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.

5.   Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan 
du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret 
fagmand.

6.   Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
7.   Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og 

medføre risiko for tab af hørelse.
8.   Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i 

enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller 
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde 
brugen.

9.   Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer 
som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, 
apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring 
stikkontakten, så der altid er let adgang.

10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil 
kunne fungere unormalt.
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KNAPPER OG KONTRO

1.   KNAPPEN TÆND/SLUK
2.   KNAPPEN AFSPIL/SØG
3.   KNAPPEN VÆLG/SNOOZE
4.   LYDSTYRKEKNAP
5.   KANAL-
6.   KANAL+
7.   KNAPPEN MENU/INFO
8.   LCD-DISPLAY

9.   KNAPPEN TILSTAND
10. KNAPPEN FAST STATION
11. HØJTTALER
12. STIK TIL 6 V JÆVNSTRØM
13. STIK TIL HOVEDTELEFONER
14. FM-TELESKOPANTENNE
15. DÆKSEL TIL BATTERIRUM
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STRØMFORSYNING
LYSNETDRIFT
Slut det ene stik på det medfølgende strømkabel til stikket 6V DC på enhedens 
bagpanel, og sæt det andet stik i en stikkontakt.

BATTERIDRIFT
1.   Hvis din enhed skal køre på batterier, skal du koble strømkablet fra enheden.
2.   Fjern strømkablet fra enheden, og læg 4 stk batterier str. “AA” (tilkøb) i 

batterirummet.

DAB-radiotilstand
Tryk på knappen TILSTAND, indtil displayet viser DAB.
Første gang, du tænder radioen, eller hvis stationslisten er tom, starter din radio 
automatisk en søgning efter DAB-radiostationer. En søgebjælke viser, hvor langt 
søgningen er kommet, ligesom antallet af fundne stationer også vises.

Skift af DAB-station
Tryk på knappen KANAL +/ KANAL - for at bladre gennem de tilgængelige 
stationer.
Når den ønskede station vises, skal du trykke på knappen VÆLG/SNOOZE for at 
vælge den. 

Manuel søgning i DAB-tilstand:
Tryk på knappen AFSPIL/SØG for at starte søgning efter stationer. Displayet viser 
‘Søger...’ En søgebjælke viser, hvor langt søgningen er kommet, ligesom antallet 
af fundne stationer også vises.

FM-radiotilstand
Tryk på knappen TILSTAND, og vælg FM-tilstand.
Sådan stiller du ind på en FM-station
Hold knappen KANAL + inde i 2 sekunder for at søge op ad frekvensbåndet.
Hold knappen KANAL - inde i 2 sekunder for at søge ned ad frekvensbåndet. 
Tryk på knappen KANAL +/ KANAL - for at finindstille hver enkelt frekvens i trin à 
0,05 MHz.

Lagring af en fast DAB- eller FM-station
Din radio kan gemme op til 20 DAB- og 20 FM-radiostationer. 
1.   Stil ind på den radiostation, du vil gemme på en fast programplads.
2.   Hold knappen FAST STATION inde i ca. 2 sekunder, indtil displayet viser 

<Gem fast station>. 
3.   Tryk på knapperne KANAL +/ KANAL -, og vælg den faste programplads, hvor 

du vil gemme radiostationen (1-20).
4.   Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE, hvorefter displayet bekræfter med "Fast 

station X gemt", hvor ‘X’ står for programpladsens nummer (1-20).
Bemærk: Hvis du allerede har gemt en station på den valgte programplads, vil 
den blive overskrevet af den nye station.

Sådan afspiller du en fast DAB- eller FM-station
1.   Tryk på knappen FAST STATION, indtil displayet viser <Liste over faste 

stationer>.
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2.   Brug knapperne KANAL +/ KANAL - til at flytte markeringen til den station, 
du vil lytte til (1-20).

3.   Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE. Radioen stiller ind på den valgte station og 
begynder afspilningen.

Bemærk: Hvis der ingen stationer er gemt i MENUEN, stiller radioen i stedet ind 
på den sidst afspillede radiostation.

Bluetooth-tilstand
Tryk på knappen TILSTAND, indtil displayet viser Bluetooth. Radioen er 
automatisk klar til parring.
Brug din mobiltelefon til at søge efter en Bluetooth-enhed med navnet “Denver 
DAB-60”.
Opret forbindelse med adgangskoden “0000” (hvis du bliver bedt om en kode). 

Klokkeslæt og dato
Første gang, du lytter til din DAB-radio, vil klokkeslæt og dato automatisk blive 
synkroniseret med DAB-tjenesten.

indstillingerne for:

automatisk opdatering.

Indstilling af alarm
1.   Tryk på knappen MENU/INFO i DAB-tilstand for at åbne menuen.
      Gå til hovedmenuen, vælg <Alarmer>, og vælg dernæst Alarm 1 eller 2.
2.   Oplysningerne til alarm 1 (eller 2) vises. Gå til punktet <Aktivér>. 
3.   Alarmhyppighed. Du kan vælge mellem Fra, Dagligt, Én gang, Hverdage eller 

Weekend. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE for at vælge.  
4.   Gå til punktet <Tid>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE, hvorefter timetallet for 

alarmen begynder at blinke. Indstil alarmen.
5.   Gå til punktet <Tilstand>, og tryk for at vælge. Vælg den ønskede lydkilde for 

alarmen. Du kan vælge mellem Buzzer, DAB eller FM. Tryk på knappen for at 
vælge. 

6.   Gå til punktet <Lydstyrke>. Tryk på knappen for at vælge, og indstil lydstyrken 
for alarmen til det ønskede niveau. Tryk for at bekræfte.

7.   Gå til punktet <Gem>. Tryk på knappen for at bekræfte.
Bemærk: Et alarmsymbol nederst på radioens display vises sammen med tallet 
“1” eller “2” som bekræftelse på, at en alarm er blevet indstillet. 
Bemærk: Hvis tidsindstillingerne ikke er blevet foretaget, eller ikke er blevet 
opdateret fra radiosignalet, vil intet klokkeslæt blive vist, når du prøver at 
indstille alarmen. Radioen beder dig indstille tidsoplysningerne. Du kan kun 
indstille en alarm, når tidsangivelserne er indstillet.

Sådan afbrydes alarmen
Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen Tænd/sluk, hvorefter displayet 
viser ‘Alarm fra’.
Bemærk: Hvis du afbryder alarmen ved at trykke på knappen Tænd/sluk, 
forbliver alarmsymbolet på displayet, og alarmen lyder igen samme tid næste 
dag, med mindre du har valgt indstillingen ‘Én gang’.
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Autosluktimer
Du kan indstille enheden til at slukke automatisk ved hjælp af autosluktimeren. 
1.   Hold knappen MENU/INFO inde for at åbne menuen.
2.   Gå til punktet <Hovedmenu>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE for at 

bekræfte. 
3.   Gå til punktet <Autosluk>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE for at bekræfte. 

Brug knapperne KANAL +/ KANAL - til at bladre gennem de forskellige 
valgmuligheder for autosluk, som er Autosluk fra, 15, 30, 45, 60 og 90 
minutter.

Bemærk: Hvis du vil annullere autosluktimeren, skal du følge vejledningen for 
indstilling af timeren og vælge ‘Fra’.

FUNKTIONEN SNOOZE
Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen VÆLG/SNOOZE, hvis du vil afbryde 
alarmen midlertidigt. Alarmen slår fra og lyder igen 9 minutter senere.

Lysstyrke for displayets baggrundslys
Du kan justere lysstyrken for displayets baggrundslys. 
1.   Hold knappen MENU/INFO inde for at åbne menuen.
2.   Gå til punktet <Hovedmenu>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE.
3.   Gå til punktet <Baggrundslys>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE.
4.   Brug knapperne KANAL +/ KANAL - til at bladre gennem de forskellige 

valgmuligheder for lysstyrke, som er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Stop, når den 
ønskede lysstyrke for baggrundslyset vises, og tryk på knappen 
VÆLG/SNOOZE. 

Displaysprog
Du kan vælge sprog til radioens display, der er 4 valgmuligheder: Engelsk, fransk, 
tysk og italiensk.
1.   Hold knappen MENU/INFO inde for at åbne menuen.
2.   Gå til punktet <Hovedmenu>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE for at 

bekræfte.
3.   Gå til punktet <Sprog>. Tryk på knappen VÆLG/SNOOZE for at bekræfte.
4.   Vælg det ønskede sprog. Tryk på knappen for at bekræfte.

Nulstilling
Du kan nulstille din radio og gendanne dens oprindelige indstillinger.
Bemærk: Nulstilling kan bruges til at slette stationslisten, de faste stationer og 
indstillingerne for autosluk. Dette er nyttigt, hvis du flytter radioen til et nyt sted, 
da visse stationer muligvis ikke er tilgængelige i det nye område. 
1.   Hold knappen MENU/INFO inde for at åbne menuen.
2.   Gå til punktet <Hovedmenu>, og tryk dernæst på knappen VÆLG/SNOOZE 

for at bekræfte.
3.   Gå til punktet <Nulstilling>, og tryk dernæst på knappen VÆLG/SNOOZE.
4.   Gå til punktet <Ja>, og tryk på knappen VÆLG/SNOOZE igen. 
5.   Efter nogle få sekunder går displayet på standby. Næste gang, du tænder din 

radio, begynder den automatisk at søge efter DAB-stationer.
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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.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-60 er i overensstemmelse 
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan 
findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på 
hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAB-60. Du kommer nu ind på 
produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: DAB: 174-239MHz

 FM: 87.5-108MHz
Maksimal udgangseffekt: 10W / 1W RMS

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

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 
for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com 

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00  
(Push “2” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085
E-Mail denver@lurfservice.at


