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PRODUKTOVERSIKT 

Sett forfra Sett bakfra 

 

1. LCD-DISPLAY 

2. STANDBY/MODUS-KNAPP 

3. FORRIGE KNAPP 

4. INFO/MENY KNAPP 

5. SCAN KNAPP 

6. ENTER/VOLUM KNOTT (Knott for å bekrefte/stille inn en innstilling) 

7. PRESET/DIMMER KNAPP 

8. NESTE KNAPP 

9. SOVE/SLUMRE KNAPP 

10. ALARM KNAPP 

11. ANTENNE 

12. AV/PÅ KNAPP 

13. HODETELEFONUTGANG  

14. DC 5V IN 

15. AC/DC-adapter 
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GRUNNLEGGENDE BRUK – KOMME I GANG 

Denne enheten kan enten gå på strøm eller på batterier.(ikke medlevert) 

 

Bruk med strøm 

1. Stikk strømkontakten til AC/DC-adaptere inn i strøminngangen på baksiden av 

radioen. 

2. Sett inn strømadapteren i stikkontakten. 

3. Sett ON/OFF-bryteren på ON og trykk på STANDBY/MODE knappen for å slå på 

radioen. 

Advarsel: Bruk alltid den medleverte strømadapteren. Hvis strømadapteren er sterkere 

enn 5V, er det fare for at produktet skades. 

 

Bruk med batterier  

1. Sjekk at strømadapteren er koblet fra enheten. 

2. Sett inn 4 AA-batterier i batterikammeret. 

3. Trykk på STANDBY/MODE knappen for å slå på radioen. 

Merk: For at radioen skal fungere best mulig med batterier, bør du helst velge 

alkaline-batterier. 

 

Navigering i en meny 

Følgende kontroller brukes til å flytte menytreet for å velge nødvendige innstillinger: 

Trykk på knappen INFO/MENU og hold den nede for å få fram menyens alternativer. 

Trykk på ◄ eller ► knappen for å navigere i de ulike alternativene, og trykk 

ENTER/VOLUME knappen for å bekrefte. 

 

Menybeskrivelse 

 

 

 

EN NO 
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Mode Modus 

DAB DAB 

FM FM 

Menu Meny 

DAB Menu DAB-Meny 

Time/Date Klokkeslett/Dato 

System version Systemversjon 

Factory reset Fabrikkinnstillinger 

FM Menu FM-Meny 

Time/Date Klokkeslett/Dato 

System version Systemversjon 

Factory reset Fabrikkinnstillinger 

FM scan setting All Strong stations only FM-søk innstilling Bare alle sterke stasjoner 

Time/Date Menu Tid/Dato-meny 

Set time/date Hour-Min Year-Month-Date Still inn tid/dato Time-Min År-Måned-Dag 

 

BRUK AV RADIOEN 

DAB-radio 

Trykk på STANDY/MODE-knappen for å slå på enheten, og trykk på SCAN-knappen for å 

søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner. Under søkeprosessen vil skjermen vise “Full 

scan” sammen med en glidebryter som indikerer søkefremgangen, og antall stasjoner 

som er blitt funnet så langt (Fig.2). 

Etter at søkeprosessen er ferdig, vil radioen kringkaste den første alfanumeriske 

radiostasjonen som er funnet. Nå kan du trykke på ◄/► knappene for å velge blant 

stasjonene som er funnet, og bruk ENTER/VOLUME knappen for å bekrefte valget ditt. 

Merk: Hvis radioen ikke har funnet noen stasjoner etter en automatisk scan, vil den vise 

“No Station”. Du må i så fall justere antenneposisjonen og bytte plass for enheten, slik at 

mottaket blir bedre. 

 

Fig.1 Fig.2 

  
 

FM-radio: 

1. For å velge FM, trykk på STANDBY/MODE knappen. Skjermen viser FM og 

radiofrekvensen. 

2. For å aktivere automatisk søk, trykk og hold SCAN knappen inne inntil radioen starter 

søkeprosessen. Søkeprosessen stanser automatisk når en FM-stasjon er blitt 

detektert. 
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3. For å søke manuelt, trykk gjentatte ganger på ◄/► knappen for å finjustere 

radiostasjonen. Hvis mottaket er dårlig, må du justere antenneposisjonen og bytte 

plass for enheten, slik at mottaket blir bedre. 

 

FM-scan via meny 

I FM-modus, trykk på INFO/MENU-knappen og hold den inne for å komme inn i menyen, 

og trykk på ◄/► knappene for å velge “FM scan setting” (Fig.3). Trykk så på 

ENTER/VOLUME knappen for å gå inn i undermenyen. Trykk på◄/► knappene for å 

velge “Only<All>” (Fig.4), og trykk på ENTER/VOLUME-knappen for å bekrefte 

FM-søkingen. 

 

Fig.3 Fig.4 

  

BRUK AV HODETELEFON  

Enheten er utstyrt med en utgang for hodetelefon. Sett inn dine øreplugger eller din 

hodetelefon (ikke medlevert) i utgangen som er markert med , og juster volumet til et 

forsvarlig nivå. Enhetens høyttalere vil deaktiveres i samme øyeblikk du setter inn en 

hodetelefon eller øreplugger. 

Advarsel: Overdreven lyd fra øretelefoner eller hodetelefoner kan forårsake 

hørselskader.  

TILBAKESTILL 

Hvis du flytter enheten din til et nytt sted eller til et nytt land, vil de lagrede DAB-stasjoner 

kanskje ikke mer være tilgjengelig. I dette tilfelle må du nullstille enheten med 

fabrikkinnstillingene. 

1. Mens enheten er slått på, trykk på INFO/MENU-knappen og hold den inne for å 

komme inn i menyen, og trykk på ◄/► knappene for å velge “Factory reset” (Fig.5). 

Trykk så på ENTER/VOLUME knappen for å gå inn i undermenyen. Trykk så på ◄/► 

knappen for å velge “<Yes>” fra meny-alternativet “Factory Reset <No> Yes” (Fig.6), 

og trykk på ENTER/VOLUME knappen for å bekrefte. 

2. Radioen viser da “Restarting….”, og begynner å søke etter alle tilgjengelige 

radiostasjoner. 

Merk: Etter en slik nullstilling, vil alle lagrede radiostasjoner slettes. 

Fig.5 Fig.6 
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Merkespenning (adapter) AC 100–240V~ 50/60Hz, 0,15A 

Adapterutgang DC 5V, 1A 

Merkespenning (radio) DC 5V eller 1.5V x 4 (4 AA batterier) 

Strømforbruk 5 W 

Lydutgang 2 W RMS 

Radio DAB 174-240MHz 

FM 87.5-108MHz 

Brukstemperaturer 5 °C til 35 °C 

Fuktighet 5 % til 90 % 

Enhetens mål 170 (L) × 96(B) × 101 (H) mm 

Vekt 0.7kg 

 

***SPESIFIKASJONENE KAN ENDRES UTEN VARSEL.*** 
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MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og 

stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet 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, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier 

ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 

 

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt 

avfallsordning. På denne måten sikrer du 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. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyret, type DAB-46 er i samsvar med 

direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne 

på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet 

øverst på nettsiden. Angi modellnummer: DAB-46. Deretter går du til produktsiden, du finner det  

direktivet under downloads/other downloads 

 

Operativt frekvensområde: DAB 174-240MHz 

FM 87.5-108MHz 

Maks. utgangseffekt: 5 W 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

  

http://www.facebook.com/denverelectronics
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DAB radiosignal 

Merk at et DAB-signal kan reduseres STERKT, alt etter hvilken type bygning du bor i. Du 

kan for eksempel streve med å få inn et godt signal hvis du bor i et bygg som er laget av 

betong. 

Signalet kan også være annerledes i ulike deler av landet. Sjekk med den lokale senderen 

for å få inn best mulig signal. 

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type 

bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man 

bor i beton byggeri. 

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste 

dækningskort på www.dabradio.dk under ”hvad er digital radio”. 
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