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

4. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør
altid udføres af kvalificeret fagmand.

5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte
sollys!

6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan
beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.

7. 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.

8. Advarsel: Dette produkt indeholder lithium polymer
batterier
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Oversigt
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

1. Teleskopantenne

2. Vol+ / Vol-

3. Knappen Forrige

Display

5. Knappen Select

6. Knappe n Næste

7. Kontrollamp e fo r opladning

8. D C  5  V strømindtag

9. Knappe n Menu/Info

10. Knappe n Standby/Mode

11. 3, 5 m m sti k til øretelefoner
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BETJENING
Den bedst mulige modtagelse opnår du ved at strække antennen helt ud og
justere vinklen.
Tryk på knappen Standby for at tænde/slukke enheden.
Lydstyrken kan justeres under afspilningen med lydstyrkeknapperne
Vol+ / Vol-.

DAB-RADIO
Tryk på knappen Mode, og vælg DAB-tilstand.
Når du tænder radioen første gang, gennemfører den automatisk en fuld
kanalsøgning efter DAB-stationer og gemmer stationerne.
Bemærk
Hvis du ikke kan modtage DAB-signaler, skal du flytte enheden til en
anden placering eller justere antennen.

SKIFT AF DAB-STATION
Tryk på knapperne Forrige eller Næste i DAB-tilstand for at bladre
gennem de tilgængelige DAB-stationer, og tryk på knappen Select for at
bekræfte.

AUTOMATISK SØGNING EFTER DAB-STATIONER
Hold knappen Menu inde i DAB-tilstand, og tryk dernæst på knappen
Forrige eller Næste, indtil Fuld kanalsøgning vises på displayet. Tryk
på Select for at bekræfte.

Bemærk
Nye stationer og tjenester føjes til de lagrede DAB-stationer.
For at få adgang til nye DAB-stationer og tjenester, der bliver tilgængelige på
din radio, skal du gennemføre en fuld kanalsøgning med jævne mellemrum.

VISNING AF STATIONSOPLYSNINGER
Vælg en DAB-station, og tryk gentagne gange på knappen Menu under
afspilning af DAB-radio for at vise følgende oplysninger (hvis de er
tilgængelige):

• Ensemble
• Frekvens
• Signalfrekvensfejl
• Lydtilstand og bithastighed
• Dato

• Radiotekst
• Signalstyrke
• Programtype
• Strømstatus (lysnet eller
batteri)
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DAB-MENU
Hold knappen Menu inde i ét sekund i DAB-tilstand for at kalde menuen frem
på displayet. Brug knapperne Forrige eller Næste til at bladre gennem
punkterne i menuen, og bekræft dit valg med knappen Select.
Stationsliste
Fuld kanalsøgning - Søger efter alle tilgængelige DAB-stationer.
DRC - Komprimering af dynamisk område skruer op for lydstyrken i de mere
stille passager ved afspilning i støjende omgivelser.Fra / lav / høj

FM-RADIO
Valg af FM-stationer
1. Tryk på knappen Mode for at vælge FM-stationer. Radioen afspiller den

sidst valgte station.

Valg af frekvens for en FM-station

MANUEL LAGRING AF DAB-/FM-STATIONER
Du kan gemme op til 30 faste DAB-stationer og 30 faste FM-stationer.

Bemærk: Hvis der allerede er lagret en DAB-/FM-station på en fast
programplads, vil den blive overskrevet, når du gemmer en ny station.

VALG AF FASTE DAB-/FM-STATIONER

1. Vælg en FM-station.
2. Manuelt valg af frekvens

Finindstilling kan foretages med knapperne Forrige eller Næste i trin à
± 0,05 MHz.

3. Automatisk valg af frekvens
Hold knappen Forrige eller Næste inde for at søge efter stationer én
efter én. Søgningen stopper, når der findes en station. Hvis du vil
fortsætte søgningen, skal du igen holde knappen Forrige eller Næste
inde.

1. Vælg den ønskede station.
2. Hold knappen Menu inde i ét sekund, og brug dernæst knapperne

Forrige eller Næste til at vælge Gem fast station. Tryk på knappen
Select for at åbne Lagring af fast station.

3. Brug knapperne Forrige eller Næste til at vælge nummeret på en fast
station #:<Tom>, og bekræft ved at trykke på knappen Select, hvorefter
<Fast station # gemt> vises på displayet.

1. Hold knappen Menu inde i ét sekund, og brug knapperne Forrige eller
Næste til at vælge “Genkald fast station” <#:navn på lagret station>.

2. Brug knapperne Forrige eller Næste til at vælge nummeret på en fast
station, og bekræft dit valg ved at trykke på knappen Select.
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Sådan anvendes FM-menuen
Hold knappen Menu inde i FM-tilstand, og vælg et punkt i menuen.
AMS - Start autosøgning? “Ja/Nej” tryk på knappen Select for at bekræfte.
Søgeindstillinger - Kun stærke stationer/ Alle stationer bekræft med
knappen Select.
Lydindstillinger - Mono/Stereo , bekræft med knappen Select.

SYSTEMINDSTILLINGER
Hold knappen Menu inde i enhver tilstand, og vælg Systemindstillinger.
Menuen indeholder følgende punkter:
Autosluktimer
Tid/Dato
Baggrundslys
Sprog
Gendan fabriksindstillinger
Softwareversion

TEKNISKE DATA
Indgangsspænding: 5 V 1 A (Micro USB-port)
Strømforbrug: 5 W
Genopladeligt batteri: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh
Bemærk: USB-strømforsyningens udgangseffekt må ikke overstige 5 V 1 A.
Produktets indgangskilde er baseret på producentens definition (5 V 1 A)
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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

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder
materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers
sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og
batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol
med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk
og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen 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.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
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Hermed�erklærer�Denver�A/S,�at�radioudstyrstypen�DAH-126�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:�DAH-126.�Du�kommer�nu�ind�på�produktsiden,�hvor�
RED-direktivet�kan�findes�under�downloads/andre�downloads.�
Driftsfrekvensområde:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ.

Maksimal�udgangseffekt:�1 W

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