
Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første
gang. Behold instruksjonene for frem dig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares u lgjengelig
for barn.

2. Hold produktet utenfor rekkevidden l barn og dyr, for
å unngå tygging og svelging.

3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er
fra 0 grader celsius l 40 grader celsius. Bruk under og
over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

4. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må
kun u�øres av kvalifisert personell.

5. Ikke utse produkte�or varme, vann, fuk ghet eller
direkte sollys!

6. Besky ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan
skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.

7. Enheten er ikke vannte . Dersom vann eller
fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan de e
forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter
kommer inn i enheten.

8. Advarsel: De e produktet har Li um-ba erier inkludert
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Oversikt

1. Teleskopisk antenne

2. Vol+ / vol-

3. Forrige-knapp

Skjerm

5. Select-knapp

6. Neste-knapp

7. Ladeindikator

8. DC 5 V-inngang

9. Menu / infoknapp

10. Standby-/modusknapp

11. 3,5 mm øretelefonutgang.

9

21 543 876

10 11
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BETJENING
For optimal mottak, trekkes antennen helt ut og vinkelen justeres.
Trykk på Standby-knappen for å slå på/av enheten.
Volumet kan justeres under avspilling med volumkontrollene vol+ / vol-.

DAB-radio
Trykk på Modus for å velge DAB-modus.
Når radioen slås på for første gang, gjør den automatisk en full skanning av
DAB-stasjoner og lagrer stasjonene.
Merk
Hvis det ikke er DAB-mottak til enhver tid, flyttes enheten til et annet
sted eller antennen justeres.

BYTTE DAB-STASJONER
Trykk på knappene Forrige eller Neste i DAB modus for å navigere
tilgjengelige DAB-stasjoner, og trykk på Select for å bekrefte.

DAB-AUTOSKAN
Trykk og hold inne knappen Menu i DAB-modus og deretter knappene
Forrige eller Neste inntil Full skanning vises på skjermen. Trykk på
Select for å bekrefte.

Merk
Nye stasjoner og tjenester legges til de lagrede DAB-stasjonene.
For å gjøre nye DAB-stasjoner og tjenester tilgjengelig på radioen din, kjøres
en full skanning med jevne mellomrom.

VISE STASJONSINFORMASJON
Velg en DAB-stasjon og trykk på Menu gjentatte ganger under DAB-
radioavspilling, for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

• Ensemble
• Frekvens
• Signalfrekvensfeil
• Lydtilstand og bithastighet
• Dato

• Radiotekst
• Signalstyrke
• Programtype
• Strømstatus (strøm eller
batteri)
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DAB-MENY
Trykk og hold inne Menu i ett sekund i DAB-modus, og skjermen viser
menyen. Bruk knappene Forrige eller Neste for å bla gjennom
menyalternativene, og bekreft valgene med Select.
Stasjonliste
Full skanning – søker etter alle tilgjengelige DAB-stasjoner.
DRC – Innstilling for dynamisk områdekontroll øker volumet til roligere lyder i
støyende omgivelser.
Av/lav/høy

FM-RADIO
Velge FM-stasjoner
1. Trykk på Modus-knappen for å velge FM-stasjoner. Radioen spiller av

den sist valgte stasjonen.

Velge FM-stasjonsfrekvenser

LAGRE DAB/FM-STASJONER MANUELT
Lagre opptil 30 forhåndsinnstilte DAB- og 30 forhåndsinnstilte FM-stasjoner.

Merk: Hvis det allerede er en DAB/FM-stasjon lagret under en
forhåndsinnstilling, overskrives den når du lagrer den nye stasjonen.

1. Velge en FM-stasjon
2. Manuelt frekvensvalg

For finjustering benyttes knappene med Forrige eller Neste i intervall
på ± 0,05 MHz.

3. Automatisk frekvensvalg
Trykk og hold inne knappene med Forrige eller Neste for å søke etter
stasjoner etter hverandre. Søket stoppes hvis en stasjon mottas. For å
fortsette å søke, trykker du på og holder nede knappene med Forrige
eller Neste igjen.

1. Velg ønsket stasjon.
2. Trykk og hold inne Menu i ett sekund for å bruke knappene med

Forrige eller Neste for å velge Forhåndsinnstilt lagring. Trykk på
Select for å åpne Forhåndsinnstilt lagring.

3. Bruk knappene med Forrige eller Neste for å velge
forhåndsinnstillingsnummer #:<Empty>, bekreft deretter med Select
slik at <Forhåndsinnstilling # lagret> vises på skjermen.
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VELGE FORHÅNDSINNSTILLING AV DAB/FM-STASJONER

Bruk av FM-menyen
Trykk og hold på Menu-knappen i FM-modus for å velge et menyalternativ.
AMS – Starte autosøk? "Ja/nei" trykk på Select-knappen for å bekrefte.
Skanneinnstillinger – kun sterke stasjoner / alle stasjoner bekreft med
Select.
Lydinnstilling – mono/stereo bekreft med Select.

SYSTEMINNSTILLING
Trykk og hold inne Menu i en vilkårlig modus og velg Systeminnstilling.
Følgende menyalternativer er tilgjengelige:
Søvntidtaker
Klokkeslett/dato
Bakgrunnsbelysning
Språk
Fabrikkinnstillinger
Programvareversjon

TEKNISKE DATA
Inngangsspenning: 5 V 1 A (Micro USB-port)
Strømforbruk: 5 W
Drevet av oppladbart batteri ZEC 103450, 3,7 V 1 800 mAh
Merk: Utgangen til USB-strømforsyningsenheten skal ikke overstige 5 V 1 A.
Inndatakilde for produktet baseres på produsentens definisjon (5 V 1 A)

1. Trykk og hold inne Menu i ett sekund, før du bruker knappene med
Forrige eller Neste for å velge "Hent forhåndsinnstilling" <#:navn på
lagret stasjon>.

2. Bruk knappene med Forrige eller Neste for å velge et
forhåndsinnstillingsnummer, og bekrefte valget ved å trykke på Select.
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter
og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte
elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med
kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk
utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men
skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en
korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir
resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk
utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og
andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få
mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

denver.eu
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Hermed�erklærer�Denver�A/S�at�radioutstyrstypen�DAH-126�er�i
overenstemmelse�med�direktiv�2014/53/EU.�EU-
overensstemmelseserklæringens�fulle�tekst�kan�man�finne�på�følgende�
internettadresse:�denver.eu,�og�klikk�deretter�på�søkeikonet�øverst�på�nettsiden.�
Tast�inn�modellnummeret:�DAH-126.�Gå�deretter�til�produktsiden,�så�finner�du�
RED-direktivet�under�nedlastinger/andre�nedlastinger.
Operativt�frekvensområde:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Maks.�utgangseffekt:�1 W

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