
Turvallisuus�edot

Lue turvallisuusohjeet huolellises� ennen tuo een ensimmäistä
käy ökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulo uvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulo uvilta,

jo a vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuo een käy ö- ja varastoin�lämpö�la on 0

celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän
lämpö�la-alueen ali aminen tai yli äminen voi
vaiku aa toimintaan.

4. Älä koskaan avaa tuote a. Vain pätevät henkilöt saavat
korjata tai huoltaa laite a.

5. Älä al�sta lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle
auringonpaisteelle!

6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova
äänenvoimakkuus voi vahingoi aa korviasi ja vaarana
on kuulonmenetys.

7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos lai eeseen pääsee ve ä
tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku. Jos lai eeseen pääsee ve ä tai vieraita
esineitä, lopeta käy ö väli ömäs�.

8. Varoitus: Tämän tuo een sisällä on
li�umpolymeeriakkuja
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Yleiskuvaus

1. Teleskooppiantenni

2. Ään.voim.+ / Ään.voim.-

3. Edellinen-painike

Näyttö

5. Select-painike

6. Seuraava-painike

7. Latauksen merkkivalo

8. DC 5 V tulo

9. Menu/info-painike

10. Valmiustila/tila-painike

11. 3,5 mm kuulokeliitäntä

9

21 543 876

10 11
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KÄYTTÖ
Optimaalista vastaanottoa varten vedä antenni ulos ja säädä sen kulmaa.
Kytke laite päälle/pois päältä painamalla valmiustila-painiketta.
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää toiston aikana äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeilla Ään.voim.+ /Ään.voim.-.

DAB-radio
Valitse DAB-tila painamalla Tila.
Kun radio kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se tekee automaattisesti
DAB-kanavien täyden skannauksen ja tallentaa kanavat.
Huomautus
Jos DAB-vastaanottoa ei ole, siirrä laite toiseen paikkaan tai säädä
antennia.

DAB-KANAVIEN VAIHTAMINEN
Paina painikkeita Ed. tai Seur. DAB-tilassa liikkumaan saatavana olevissa
DAB-kanavissa ja vahvista valinta painamallaSelect.

DAB-AUTOMAATTISKANNAUS
Paina ja pidä painiketta Menu painettuna DAB-tilassa ja paina sitten Ed.
tai Seur., kunnes näytössä lukee Täysi skannaus. Vahvista painamalla
Select.

Huomautus
Uudet kanavat ja palvelut lisätään tallennettuihin DAB-kanaviin.
Saadaksesi uusia DAB-kanavia ja -palveluja käyttöön radiossasi suorita täysi
skannaus säännöllisesti.

KANAVATIETOJEN ESITTÄMINEN
Valitse DAB-kanava ja DAB-radion toiston aikana paina toistuvasti Menu
nähdäksesi seuraavat tiedot (jos ne ovat saatavina):

• Ensemble-ryhmä
• Taajuus
• Signaalin taajuusvirhe
• Äänen tila ja bittinopeus
• Päivämäärä

• Radioteksti
• Signaalin vahvuus
• Ohjelman tyyppi
• Virran tila (verkko tai akku)
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DAB-VALIKKO
DAB-tilassa paina ja pidä painettunaMenu yhden sekunnin ajan, jolloin
näyttöön tulee valikko. Selaa valikkovaihtoehdot käyttämällä painikkeita Ed.
tai Seur. ja vahvista valinnat painamalla Select.
Asemaluettelo
Täysi skannaus – Hakee kaikkia saatavana olevia DAB-kanavia.
DRC – dynaamisen alueen hallinnan asetus tehostaa hiljaisempien äänien
äänenvoimakkuutta meluisissa ympäristöissä.
Pois / matala / korkea

FM-radio
FM-kanavien valinta
1. Valitse FM-kanavia painamalla Tila-painiketta. Radio soittaa viimeksi

valittua kanavaa.

FM-kanavataajuuksien valinta

DAB/FM-KANAVIEN TALLENNUS MANUAALISESTI
Tallenna enintään 30 esiasetettua DAB- ja 30 esiasetettua FM-kanavaa.

Huomautus: Jos esiasetuksessa on jo tallennettuna DAB/FM-kanava, sen yli
kirjoitetaan, kun tallennat uuden kanavan.

1. Valitse FM-kanava.
2. Manuaalinen taajuuden valinta

Hienosäädä Ed.- tai Seur.-painikkeiden avulla ± 0,05 MHz askelin.
3. Automaattinen taajuuden valinta

Paina ja pidä painettuna Ed.- tai Seur.-painiketta hakemaan kanavia
yksi toisensa jälkeen. Jos kanava vastaanotetaan, haku päättyy. Jatka
hakua painamalla ja pitämällä painettuna Ed.- tai Seur.-painiketta
uudestaan.

1. Valitse haluttu kanava.
2. Paina ja pidä painettuna Menu yhden sekunnin ajan, käytä sitten

painikkeita Ed. tai Seur. valitaksesi Esiasetuksen tallennus. Paina
Select siirtyäksesi Esiasetuksen tallennukseen.

3. Käytä painikkeita Ed. tai Seur. valitsemaan esiasetuksen numero
#:<tyhjä>, vahvista sitten painamalla Select, niin että <Esiasetus #
tallennettu> ilmestyy näyttöön.
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ESIASETETTUJEN DAB/FM-KANAVIEN VALINTA

FM-valikon käyttö
Paina ja pidä painettuna Menu FM-tilassa ja valitse valikon vaihtoehto.
AMS – Käynnistä automaattihaku? ”Kyllä/ei” vahvista painamalla Select.
Skannausasetus – vain voimakkaat kanavat / kaikki kanavat vahvista
painamalla Select.
Ääniasetus – mono/stereo vahvista painamalla Select.

JÄRJESTELMÄASETUS
Paina ja pidä painettuna Menu missä tahansa tilassa ja valitse
Järjestelmäasetus.
Seuraavat valikkovaihtoehdot ovat käytettävissä:
Uniajastin
Aika/Pvm
Taustavalo
Kieli
Tehdasasetusten palautus
Ohjelmistoversio

TEKNISET TIEDOT
Tulojännite: 5 V 1 A (Micro USB -portti)
Virrankulutus: 5 W
Ladattava akkuvirta: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh
Huomautus: USB-virtalähdelaitteen antoteho ei saa olla yli 5 V 1 A.
Tuotteen tulolähde perustuu valmistajan määritelmään (5 V 1 A)

1. Paina ja pidä painettuna Menu yhden sekunnin ajan, käytä sitten
painikkeita Ed. tai Seur. valitsemaan ”Esiasetuksen palautus”
<#:tallennetun kanavan nimi>.

2. Käytä painikkeita Ed. tai Seur. valitsemaan esiasetuksen numero ja
vahvista valintasi painamalla Select.
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle
ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on
piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä
erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan.
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne
vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen
toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä
suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

denver.eu
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Denver�A/S�vakuuttaa,�että�radiolaitetyyppi�DAH-126�on�direktiivin�2014/53/EU�
mukainen.�EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen�täysimittainen�teksti�on�
saatavilla�seuraavassa�osoitteessa:�denver.eu,�napsauta�hakukuvaketta�
verkkosivuston�yläreunassa.�Kirjoita�mallinumero:�DAH-126.�Siirry�nyt�
tuotesivulle,�RED-direktiivi�näkyy�latausten/muiden�latausten�alla.
Käyttötaajuusalue:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Maks.�lähtöteho:�1 W

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