
Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggran nnan du använder
produkten för första gången och behåll anvisningarna för fram da
referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för
barn.

2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även ll a
husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.

3. Produktens dri�- och förvaringstemperatur är från 0
grader Celsius ll 40 grader Celsius. Temperaturer över
och under dessa temperaturer kan påverka funk onen.

4. Öppna aldrig produkten. Repara oner och service får
endast u öras av kvalificerad personal.

5. Får inte utsä as för hög temperatur, va en, fukt eller
direkt solljus!

6. Skydda dina öron mo ör hög volym. Hög volym kan
skada öronen och riskera hörselskador.

7. Enheten är inte va entät. Om va en eller främmande
föremål tränger in i enheten kan det leda ll brand eller
elektrisk chock. Om va en eller främmande föremål
tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda
den.

8. Varning: Denna produk nnehåller
li umpolymerba erier.
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Översikt

1. Teleskopantenn

2. Vol+/Vol-

3. Knappen Föregående

Skärm

5. Knappen Select

6. Knappen Nästa

7. Laddningsindikator

8. 5 VDC inmatning

9. Knappen Menu/info

10. Knappen Standby/läge

11. 3,5 mm hörlursuttag

9

21 543 876

10 11
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ANVÄNDNING
Dra ut antennen helt och justera dess vinkel för optimal mottagning.
Tryck på knappen Standby för att slå på/stänga av enheten.
Volymen kan justeras under uppspelning med volymkontrollerna
Vol+/Vol-.

DAB-RADIO
Tryck på Läge för att välja DAB-läge.
När radion slås på första gången gör den automatiskt en fullständig
genomsökning av DAB-stationer och lagrar dem.
Obs
Om det inte finns någon DAB-mottagning bör du flytta enheten till en
annan plats eller justera antennen.

BYTA DAB-STATION
Tryck på knapparna Föregående eller Nästa i DAB-läget för att hoppa
mellan tillgängliga DAB-stationer. Tryck på Select för att bekräfta.

AUTOMATISK SKANNING FÖR DAB-STATIONER
Tryck på och håll knappen Menu nedtryckt i DAB-läget. Tryck på och
håll sedan knapparna Föregående eller Nästa nedtryckta till
Fullständig skanning visas på displayen. Tryck på Välj för att bekräfta.

Obs
Nya stationer och tjänster läggs till på de lagrade DAB-stationerna.
Utför en fullständig genomsökning med jämna mellanrum för att göra nya
DAB-stationer och -tjänster tillgängliga på radion.

VISA STATIONSINFORMATION
Välj en DAB-station och tryck på Menu upprepade gånger, under DAB-
radiouppspelning, för att visa följande information (om tillgänglig):

• Grupp
• Frekvens
• Signalfrekvensfel
• Ljudstatus och bithastighet
• Datum

• Radiotext
• Signalstyrka
• Programtyp
• Strömstatus (nätström
eller batteri)
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DAB-MENY
Displayen visar menyn om du trycker på och håller knappen Menu nedtryckt
i en sekund i, DAB-läget. Använd knapparna Föregående eller Nästa för att
bläddra bland menyalternativen och bekräfta valen med Select.
Kanallista
Fullständig skanning – söker efter alla tillgängliga DAB-stationer.
DRC – inställningen dynamisk omfångskontroll ökar volymen för tystare ljud i
bullriga miljöer.
Av/låg/hög

FM-RADIO
Välja FM-stationer
1. Tryck på knappen Läge för att välja FM-stationer. Radion spelar upp

den senast valda stationen.

Välja frekvenser för FM-stationer

SPARA DAB/FM-STATIONER MANUELLT
Spara upp till 30 förinställda DAB-stationer och FM-stationer.

Obs! Om det finns en DAB/FM-station sparad under en förinställning skrivs
den över när du sparar nya stationer.

VÄLJA FÖRINSTÄLLDA DAB/FM-STATIONER

1. Tryck på och håll knappen Menu nedtryckt i en sekund och använd
sedan knapparna Föreg eller Nästa för att välja ”Återkalla
förinställning” <#:sparat stationsnamn>.

1. Välj en FM-station.
2. Manuellt frekvensval

För fininställning kan du justera med knapparna Föregående eller
Nästa i steg om ± 0,05 MHz.

3. Automatiskt frekvensval
Tryck på och håll knapparna Föregående eller Nästa nedtryckta för att
söka efter stationer i sekvens. Om en station hittas avbryts sökningen.
Tryck på och håll knapparna Föregående eller Nästa nedtryckta igen
för att fortsätta sökningen.

1. Välj önskad station.
2. Tryck på och håll knappen Menu nedtryckt i en sekund och använd

sedan knapparna Föreg eller Nästa för att välja Sparad förinställning.
Tryck på Select för att öppna Sparad förinställning.

3. Använd knapparna Föreg eller Nästa för att välja ett förinställt nummer
#:<Tom>,. Bekräfta sedan genom att trycka på Select. <Förinställning #
sparad> visas på displayen.
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2. Använd knapparna Föregående eller Nästa för att välja ett förinställt
nummer och tryck på Select för att bekräfta ditt val.

Använda FM-menyn
Tryck på och håll knappen Menu nedtryckt i FM-läget och välj ett
menyalternativ.
AMS – Påbörja en automatisk sökning? ”Ja/nej” tryck på knappen Select för
att bekräfta.
Skanningsinställningar – endast starka stationer/alla stationer bekräftas
med Select.
Ljudinställningar – Mono/stereo bekräftas med Select.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR
Tryck på och håll Menu nedtryckt i valfritt läge och välj Systeminställningar.
Följande menyalternativ är tillgängliga:
Insomningstimer
Tid/datum
Bakgrundsbelysning
Språk
Fabriksåterställning
Programversion

TEKNISKA DATA
Inspänning: 5 V 1 A (Micro USB-port)
Strömförbrukning: 5 W
Drivs av ett uppladdningsbart batteri: ZEC 103450, 3,7 V/1800 mAh
Obs! Utmatningen från USB-strömförsörjningsenheten får inte överstiga 5 V/1
A.
Inmatningen i produkten baseras på tillverkarens definition (5 V/1 A)
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående
meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i
handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om
avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte
hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i
form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att
elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans
med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en
för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna
återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att
tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

denver.eu
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Härmed�försäkrar,�Denver�A/S�att�denna�typ�av�radioutrustning�DAH-126�
överensstämmer�med�direktiv�2014/53/EU.�Den�fullständiga�texten�till�EU-
försäkran�om�överensstämmelse�finns�på�följande�webbadress:�denver.eu�och�
klicka�sedan�på�sök�IKON�på�toppen�av�webbplatsen.�Ange�modellnumret:�
DAH-126.�Öppna�produktsidan�och�Radioutrustningsdirektivet�finns�under�
nedladdningar/andra�nedladdningar.
Driftfrekvensområde:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Max.�uteffekt:�1 W

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