
Veiligheidsinforma e

Lees de veiligheidsinstruc es zorgvuldig door voordat u het product
voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instruc es voor
toekoms g gebruik.

1. Dit produc s geen speelgoed. Houd het buiten bereik
van kinderen.

2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en
huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het produc s
van 0 °C tot 40 °C. Een te lage o�e hoge temperatuur
kan de werking beïnvloeden.

4. Open het product nooit. Repara es of onderhoud
mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.

5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct
zonlicht!

6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau.
Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en
kan leiden tot gehoorverlies.

7. Het apparaa s niet waterdicht. Als er water of
vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan
dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop
onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd
voorwerp het apparaat binnendringt.

8. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-
polymeerba erijen.
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Overzicht
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11
1. Uitschuifbare antenne

2. Vol+ / Vol-

3. Toets Vorige

Display

5. Toets Select

6. Toets Volgende

7. Laadindicator

8. 5V DC-ingang

9. Toets Menu/Info

10. Toets Stand-by/Modus

11. 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang
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BEDIENING
Trek de antenne voor een optimale ontvangst volledig uit en pas de hoek
ervan aan.
Druk op de toets Standby om het apparaat in/uit te schakelen.
U kunt tijdens het afspelen het volume aanpassen met de volumeregeling
Vol+ / Vol-.

DAB-radio
Druk op Mode om de DAB-modus te selecteren.
Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, zal deze automatisch een
volledige scan uitvoeren voor DAB-stations en de gevonden stations
automatisch opslaan.
Opmerking
Als u op geen enkel moment DAB-signalen ontvangt, verplaats dan het
apparaat of pas de antenne aan.

VAN DAB-STATION VERANDEREN
Druk in de DAB-modus op de toets Vorige of Volgende om beschikbare
DAB-stations te doorlopen en druk op Select om te bevestigen.

DAB AUTOMATISCH SCANNEN
Houd de toets Menu in de DAB-modus ingedrukt en vervolgens de
toets Vorige of Volgende totdat Volledige scan verschijnt op de
display. Druk ter bevestiging op Select.

Opmerking
Nieuwe stations en diensten zullen worden toegevoegd aan de opgeslagen
DAB-stations.
Voer regelmatig een volledige scan uit om nieuwe DAB-stations en diensten
beschikbaar te maken op uw radio.

STATIONSINFORMATIE WEERGEVEN
Selecteer een DAB-station en druk tijdens het afspelen van het DAB-station
meerdere keren op Menu om de volgende informatie weer te geven (indien
beschikbaar):

• Ensemble
• Frequentie
• Signaalfrequentiefout
• Audiostatus en bitrate
• Datum

• Radiotekst
• Signaalsterkte
• Programmatype
• Voedingsstatus
(netvoeding of batterij)
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DAB-MENU
Houd Menu in de DAB-modus één seconde ingedrukt om het menu weer te
geven op de display. Gebruik de toets Vorige of Volgende om de menu-
opties te doorlopen en bevestig uw selecties met Select.
Stationslijst
Volledige scan - Zoekt naar alle beschikbare DAB-stations.
DRC - Stel de dynamische bereikregeling in om het volume van zachtere
geluiden in lawaaierige omgevingen te versterken.
Uit / laag / hoog

FM-RADIO
FM-stations selecteren
1. Druk op de toets Modus om FM-stations te selecteren. De radio zal het

laatst geselecteerde station afspelen.

FM-stationsfrequenties selecteren

DAB-/FM-STATIONS HANDMATIG OPSLAAN
U kunt tot 30 DAB-stations en 30 FM-stations als voorkeuzestation oplsaan.

Opmerking: Als er al een DAB-/FM-station is opgeslagen onder een
voorkeuzenummer, dan wordt dat station overschreven wanneer u het
nieuwe station opslaat.

1. Selecteer een FM-station.
2. Handmatige frequentieselectie

Gebruik de toets Vorige of Volgende om de frequentie in stappen van
± 0,05 MHz verfijnd af te stemmen.

3. Automatische frequentieselectie
Houd de toets Vorige of Volgende ingedrukt om achtereenvolgens
naar stations te zoeken. Het zoeken stopt zodra er een station is
gevonden. Houd de toets Vorige of Volgende nogmaals ingedrukt om
het zoeken te hervatten.

1. Selecteer het gewenst station.
2. Houd Menu één seconde ingedrukt en gebruik vervolgens de toets

Vorige of Volgende om Voorkeuze opslaan te selecteren. Druk op
Select om Voorkeuze opslaan te openen.

3. Gebruik de toets Vorige of Volgende om een voorkeuzenummer
#:<Leeg> te selecteren en bevestig vervolgens door op Select te
drukken zodat <Voorkeuze # opgeslagen> op de display verschijnt
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DAB-/FM-VOORKEUZESTATIONS SELECTEREN

Het FM-menu gebruiken
Houd de toets Menu in de FM-modus ingedrukt om een menu-optie te
selecteren.
AMS - Automatisch zoeken starten? “Ja/Nee” druk ter bevestiging op de
toets Select.
Scaninstelling - Alleen sterke stations/Alle stations bevestig met Select.
Audio-instelling - Mono/Stereo bevestig met Select.

SYSTEEMINSTELLING
Houd Menu in een willeurige modus ingedrukt en selecteer
Systeeminstelling.
De volgende menu-opties zijn beschikbaar:
Slaaptimer
Datum/tijd
Achtergrondverlichting
Taal
Herstellen naar fabrieksinstellingen
Softwareversie

TECHNISCHE GEGEVENS
Ingangsspanning: 5V 1A (MicroUSB-poort)
Stroomverbruik: 5 W
Voeding door oplaadbare batterij: ZEC 103450, 3,7V 1800mAh
Opmerking: De uitgang van de USB-voedingsbron mag niet hoger zijn dan
5V 1A.
De ingangsbron in het product is gebaseerd op de fabrikantdefinitie (5V 1A)

1. Houd Menu één seconde ingedrukt en gebruik vervolgens de toets
Vorige of Volgende om “Voorkeuze herroepen” <#:opgeslagen
stations naam> te selecteren.

2. Gebruik de toets Vorige of Volgende om een voorkeuzenummer te
selecteren en bevestig uw selectie door op Select te drukken.
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver.eu

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool
betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen
worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten
worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de
gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de
batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen
schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij
recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval
ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen
bij de technische afdeling van uw gemeente.
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Hierbij verklaar ik,�Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAH-126 conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de
bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAH-126. Ga nu naar
de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere
downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:
DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz
FM Frequency range: 87.5 -108MHZ.

Maximaal uitgangsvermogen: 1 W

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