
Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før 
du tager produktet i brug første gang, og gem 
vejledningen til senere brug.

UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE DETTE APPARAT MED 
EN FORLÆNGERLEDNING, MULTISTIKDÅSE ELLER ANDEN TILSLUTNING, MED MINDRE STIKKETS BEN 
KAN TRYKKES HELT IND, SÅ DE IKKE ER BLOTTEDE. UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, 
DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
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The lightning flash with
arrowhead symbol within an
equilateral triangle is intended
to alert the user to the
presence of uninsulated
dangerous voltage within the
product's enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK
OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO
USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONEL.

The exclamation point within
an equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instructions in the
literature accompanying the
appliance.

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: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.
5.Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6.Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, 
   apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, 
   så der altid er let adgang.
7.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
8.Rengør med en tør klud.
9.Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Placér apparatet i overensstemmelse med denne vejledning.

Det trekantede symbol med
lynet er beregnet på at gøre
bruger opmærksom på, at
apparatets indre indeholder
strømførende dele, der ikke er
isolerede, og hvis strømstyrke
er tilstrækkelig til at udgøre en
fare for skade på personer ved
elektriske stød.

FORSIGTIG: NEDSÆT
RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØD. UNDLAD AT FJERNE
DÆKSLER (ELLER
BAGSTYKKE). APPARATET
INDEHOLDER INGEN DELE,
SOM BRUGER SELV KAN
SERVICERE. OVERLAD ALT
REPARATIONSARBEJDE TIL
KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.

Udråbstegnet i den
ligebenede trekant er
beregnet til at gøre bruger
opmærksom på vigtige
oplysninger i den
medfølgende
brugsvejledning vedrørende
betjening og vedligeholdelse
af apparatet.

RISIKO FOR ELEKTRISK
STØDMÅ IKKE ÅBNES



10.Placér ikke nær varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre varmegenererende 
     apparater (inkl. forstærkere).
11.Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom 
    på stikprop, evt. stikdåser samt det punkt, hvor ledningen er fæstnet på apparatet.
12.Brug kun tilbehør, der er leveret med produktet.
13.Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis apparatet ikke skal bruges i længere 
     tid.
14.Symbolet med lynet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at apparatet indeholder 
     ikke-isoleret “farlig spænding”, der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød. 
     Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder 
     ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.
15.Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale 
     kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området 
     (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
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1.Pladetallerken 
2.Singleadapter 45 o/min. 
3.Tonearm
4.Tonearmslift
5.Hastighedsvælger
6.Autostop-kontakt
7.Pickup
8.Tænd/sluk / Lydstyrke
9.Stik til hovedtelefoner
10.Jævnstrømsstik
11.RCA linjeudgang (R&L)
12.Stik til AUX IND
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Aftagelige ben

Pladespilleren leveres med ben, så den kan stå alene. Alternativt kan benene fjernes, og pladespilleren 
stå på et bord eller en hylde. Hvis du vil montere benene på pladespilleren, skal du skrue hvert enkelt 
ben til metalpladen i bunden af enheden.

Førstegangsopsætning

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Kontrollér, at forsyningsspændingen i din bolig svarer til enhedens driftsspænding. Enheden er klar til 
tilslutning til strømforsyningen med 5 V jævnstrøm.

TILSLUTNING TIL FORSTÆRKER (hvis påkrævet)

Selvom du kan lytte til din nye pladespiller med de indbyggede højttalere, vil du måske gerne slutte den 
til dit eksisterende hi-fi-anlæg. Slut lydstikkene til linjeindgangen på din mixer eller forstærker med et 
RCA-kabel (medfølger ikke).
Rødt stik i højre kanal (R).
Hvidt stik i venstre kanal (L).

Afspilning af en plade
•  Læg en plade på pladetallerkenen. Glem ikke at sætte singleadapteren på først, hvis der er behov for det.
•  Vælg den ønskede hastighed med hastighedsvælgeren, der skifter mellem 33 1/3, 45 og 78 o/min.
•  Tag beskyttelseshætten af pickupnålen.
•  Drej Tænd/sluk-knappen for at tænde. Denne knap styrer også lydstyrken.
•  Åbn tonearmslåsen.
•  Løft forsigtigt tonearmen.
•  Anbring pickupnålen lodret over første musiknummer på pladen. Pladetallerkenen begynder automatisk 
   at dreje rundt.
•  Sænk langsomt tonearmen ned på pladen for at afspille.
•  Når pladen er spillet til ende, og tonearmen føres tilbage til tonearmsholderen, holder pladetallerkenen 
    automatisk op med at dreje.
•  Løft tonearmen, og før den tilbage til holderen, når afspilningen er færdig.
•  Sæt beskyttelseshætten på pickupnålen, og lås tonearmen.

Bemærk:  Hvis pladen stopper, før den sidste skæring er spillet færdig, kan du indstille kontakten autostop 
til OFF.
Din plade spilles nu til ende, men til gengæld skal du afbryde pladespillerens rotation manuelt.

Autostop
•  Når en plade er spillet færdig, kan den styres med kontakten autostop ON/OFF.
•  Løft tonearmen, og før den tilbage til holderen, når afspilningen er færdig.
•  Sæt beskyttelseshætten på pickupnålen, og lås tonearmen.



USB, SD, Bluetooth, FM-radio eller AUX in

Tryk kort på knappen MODE for at vælge mellem FM-radio, USB, SD, BT og filoptagelse på 
USB-stick/SD-kort.

Hvis du vil optage til USD/SD, skal du først sætte et USB-stick eller SD-kort i. Når du afspiller 
en vinylplade, skal du holde knappen MODE inde i 3 sekunder, hvorefter optagelsen starter, 
og LED-kontrollampen blinker grønt. 

•  Tryk på         for at afbryde optagelsen.
•  Tryk på           for at afspille forrige skæring.
•  Tryk på           for at afspille næste skæring.
•  Tryk kort på         for at afspille eller sætte musikken på pause. Hold inde for at slette den musik, 
   der er gemt i den eksterne kilde. I optagetilstand, tryk for at afbryde optagelsen.

Søg efter “Denver VPR-250” på din Bluetooth-enhed for at oprette forbindelse (du hører en lyd til 
bekræftelse, når forbindelsen er oprettet). Du kan nu betjene enheden med knapperne spring+ eller 
spring- samt afspil/pause på din telefon. Når du vil aktivere pladespilleren og afbryde Bluetooth, 
skal du flytte tonearmen til området ved pladetallerkenen. 

Indstillinger for FM-radio

Løft tonearmen, og placér den på holderen. Tryk dernæst på knappen MODE, og vælg FM-radio. 
Hold knappen MODE inde i tre sekunder for automatisk at søge efter og gemme radiostationer. 
Tryk på knappen          eller           for at gå til forrige eller næste station.
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Vedligeholdelse 
UDSKIFTNING AF PICKUPNÅL:
- Se fig. 1-8

push the arm lock to 
release the tone arm.

  take off cap of the 
  cartridge to expose 
  the needle out.

separate the cartridge
    from the socket lightly.

take off the audio lines 
from the cartridge 
completely.

montér den nye pickupnål ved at gennemføre ovenstående i modsat rækkefølge, sæt lydkablerne på igen, 
og tryk forsigtigt nåleforparten fast i kontakten.

BEMÆRK:Vær yderst forsigtig og omhyggelig, når du udfører denne handling, så du ikke beskadiger 
tonearm og audiokontakter.

MONTERING AF NY NÅLEFORPART:
- Se fig. 5 og 6

åbn låsen, der holder
tonearmen.

Tag beskyttelseshætten
af nåleforparten for at
blotlægge nålen.

træk forsigtigt nåleforparten
ud fra kontakten.

fjern lydkablerne fra
nåleforparten.



NOTES:
 
Vi anbefaler, at du renser dine plader med en antistatisk klud inden afspilning. Derved opnår du den 
bedste afspilning, og pladerne holder længere. Vi gør også opmærksom på, at du af samme grund 
bør udskifte din pickupnål regelmæssigt (efter hver ca. 250 timers afspilning).

Fjern jævnligt støv fra nålen med en meget blød børste dyppet i pickup-rens 
(børst fra bagsiden af nålen og frem mod dig selv).

HVIS PLADESPILLEREN SKAL TRANSPORTERES, MÅ DU IKKE GLEMME AT:

•  Sætte beskyttelseshætten på pickupnålen.
•  Sætte låseclipsen på pickuparmen.
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Producentens navn eller varemærke, 
virksomhedsnummer og 
adresse

Modelidentifikator

Indgangsspænding

Indgangsfrekvens, vekselstrøm

Udgangsspænding

Udgangsstrøm

Udgangseffekt

Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand

Effektivitet ved lav belastning (10 %)

Strømforbrug i ubelastet tilstand

Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 
91440300053998927w 
2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village,  Guangming, 
Shenzhen, Guangdong, PRC. 

GKYPS0100050EU1

AC 100-240V

50/60 Hz

DC 5V 

1A

5W

73.62%

69%

0.05W



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

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

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på 
symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen VPR-250 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: VPR-250 Du kommer nu ind på produktsiden, 
hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 87.5MHz--108.0MHz
Maksimal udgangseffekt: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark



DENVER A/         S
Om ega 5A, 

SoeftenDK-8382 
Hinnerup
Denm ark
denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/      S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 51 00 
(Push 2  for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/    France

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/Portugal

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germ any

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germ any@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/           Hoverboards/
Balanceboards, Sm artphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Prem ium Service Gm bH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above, 
please write an email to
support@denver.eu

DENVER  BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

DENVER AS    SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Denver Germany Gm bH 
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

“    ”
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