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Sikkerhedsoplysninger
Læs omhyggeligt sikkerhedsanvis
-ningerne, før du tager produktet
ibrugførstegang,oggemvejledningen
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.

5.Produktet må aldrig åbnes. Reparation og
   servicebøraltidudføresafkvalificeret fagmand.

3.Undlad at stirre direkte ind i LED-lygten.
   Undlad ligeledes atpege LED-lygtendirekte
   mod andres ansigter/øjne. Hvis du stirrer
   ind i stærkt LED-lys i længere tid, kan det
beskadige dit syn.

4.Produktet kan benyttes og opbevares
    indenforet temperaturområde-10°Ctil60°C.
    Udenfor dette område kan funktionaliteten
blive påvirket.



6.Må ikkeudsættes for varme, vand eller fugt!

7.Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj
   lydstyrkekanbeskadigedineørerogmedføre
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 originalt tilbehør sammenmed
   produktet, da produktet ellers vil kunne
fungere unormalt.
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Drej lydstyrkeknappen for at tænde radioen
og indstille lydstyrken.

• 

Vælg FM/AM med båndvælgeren. Stræk
antennen ud for at få et bedre signal.

• 

Drej tuningknappen for at vælge en station.
Den grønne kanalviser tænder, når du har
stillet korrekt ind på en station.

• 

Trykpålygteknappenforattænde/slukkelygten.• 

Tryktogangepåknappen"SOS" forataktivere
funktionen. Tryk på knappen "SOS" igen
for at deaktivere funktionen.

• 

Før du tænder din radio, skal du læse
SIKKERHEDSANVISNINGERNE.

• 

Placér solpanelet i direkte sollys.• 



Ladeindikatoren lyser rødt, mens batteriet
oplades.

• 

Det er svært at oplade enheden helt med
solpanelet,dermestanvendestilvedligeholdelse
af batteriet.

• 

Undlad at oplade radioen på et varmt sted,
som fx i en bil. Det anbefales desuden at
slukke radioen under opladning.

• 

Drejhåndsvinget i 3-5minutter forataktivere
det interne batteri til indledende brug.

• 

Drej håndsvinget ved en hastighed på 130
-150 o/min. for at generere strøm.

• 

Fold håndsvinget på bagsiden af radioen
ud, og drej det. Retningen er uden betydning.

• 



Ladeindikatorenblinker blåt,mensbatteriet
oplades. Ladeindikatoren lyser konstant
blåt, når batteriet er fuldt opladet.

• 

Det tager ca. 4 timer at oplade 2000 mAh
li-ion-batteriet fuldt ud.

• 

Sæt USB-kablet i USB-udgangen på siden
afradioen,ogslutkablettildeneksterneenhed.

• 

Radioen aktiverer opladningstilstand og
hjælper med at oplade dine enheder.

• 

Denne radio med solpanel og håndsving
kan oplade USB-enheder fra radioens
li-ion-batteri eller ved at dreje håndsvinget
ved en hastighed af 130-150 o/min.

• 

Hvis du vil oplade radioen, skal du sætte
det medfølgende USB-kabel i USB-porten
på siden af radioen.

• 



Denneenhedhar4blå strømindikatorlamper
til visningafden resterendebatterikapacitet.
(C = Kapacitet)

• 

Detmedfølgende ladekabel er udelukkende
til opladning afMicroUSB-enheder/iPhones
(med adapter). Andre USB-enheder skal
oplades via deres originale ladekabler.

• 

4 lamper lyser: C > 75 %• 
3 lamper lyser: 50 % < C < 75 %• 
2 lamper lyser: 25 % < C < 50 %• 
1 lampe lyser: 3 % < C < 25 %• 
Den første lampe blinker: C < 3 %• 



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

Frekvensområde

Mål 14,5 x 6 x 7,5 cm

Vægt 300 g

AM 522-1620 KHz
FM 87-108 MHz

Driftsspænding 2,7 V - 4,2 V

Vandtæthedsniveau IPX3

LED-lygte 1 W/80 lm

Strømforsyning 3,7 V/2000 mAh
18650 li-ion

Ladetid (USB) Ca. 4 timer

Efter fuld opladning
understøtter enheden

Radioafspilning 
(middel lydstyrke):
15-18 timer.
Lygte: 10-12 timer

Efteretminutsdrejningaf
håndsvingetunderstøtter
enheden

Radioafspilning 
(middel lydstyrke): 5-8 min.
Lygte: 10-15 min.

Udgangsspænding/strøm 5 V/900 mA



Elektriskogelektroniskudstyrsamtmedfølgende
batterier indeholdermaterialer, komponenter
ogstoffer,derkanværeskadeligeformenneskers
sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier)
ikke håndteres korrekt.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET
COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier
er mærket med ovenstående symbol med
en affaldsspand overstreget med et kryds.
Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk 
udstyrogbatterier ikkemåbortskaffessammen
med almindeligt husholdningsaffald men
skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer
dine brugte batterier på de hertil beregnede
indsamlingssteder. På denne måde er du
med til at sikre, at batterierne genanvendes 
i overensstemmelse med lovgivningen og 
ikke belaster miljøet.
Allekommunerharetableretindsamlingsordninger,
hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
samt batterier gratis kan afleveres på
genbrugsstationerogandre indsamlingssteder
eller blive afhentet direkte fra boligerne.
Nærmere informationkanfåshoskommunens
tekniske forvaltning.

DenverA/Serklærerherved,atradioudstyrstypen
SCR-2000er i overensstemmelsemeddirektiv
2014/53/EU.EU-overensstemmelseserklæringens
fuldetekstkanfindespåfølgendeinternetadresse:



Driftsfrekvensområde: AM 522-1620 KHz,
FM 87-108 MHz
Maksimal udgangseffekt: 8W
DENVERA/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

• 
• 
• 

• 

Indeholder lithium-batteri!

Produktet må ikke åbnes!

Må ikke udsættes for varme, vand, fugt
eller direkte sollys!

Må kunopladesmedden originale oplader,
der blev leveret med produktet!

denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på
hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SCR
-2000. Du kommer nu ind på produktsiden, 
hvor RED-direktivet kan findes under
downloads/andre downloads. 


