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PRODUCTOVERZICHT 

Vooraanzicht Achteraanzicht 

 

1. LCD-DISPLAY 

2. STAND-BY/MODUSTOETS 

3. TOETS VORIGE 

4. INFO/MENUTOETS 

5. SCANTOETS 

6. OPEN/VOLUMETOETS (Toets instelling bevestigen/aanpassen) 

7. VOORKEUZE/DIMMERTOETS 

8. TOETS VOLGENDE 

9. SLAAP/SLUIMERTOETS 

10. ALARMTOETS 

11. ANTENNE 

12. AAN-/UITTOETS 

13. HOOFDTELEFOONUITGANG  

14. DC 5V IN 

15. AC/DC-ADAPTER 
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BASISBEDIENING - AAN DE SLAG 

Het apparaat kan worden gevoed door een AC-voeding of door een batterij.(niet 

inbegrepen) 

 

Werking op een AC-voeding 

1. Steek de DC-stekker van de AC/DC-adapter in de DC-ingang aan de achterzijde van 

de radio. 

2. Steek de AC/DC-adapter in een stopcontact. 

3. Schuif de schakelaar ON/OFF naar ON en druk op de toets STANDBY/MODE om de 

radio aan te zetten. 

Waarschuwing: Gebruik altijd de meegeleverde AC-voedingsadapter. Productschade of 

-risico kan optreden als de AC-adapter hoger is dan 5 V. 

 

Werking op batterijen  

1. Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter van het apparaat is losgekoppeld. 

2. Plaats 4 AA-batterijen in het batterijvakje. 

3. Druk op de toets STANDBY/MODE om de radio aan te zetten. 

Opmerking: Voor optimale prestaties tijdens werking op batterijen wordt ten zeerste 

aanbevolen om alkalinebatterijen te gebruiken. 

 

Navigatie van het menu 

De volgende bedieningen worden gebruikt om door de menustructuur te bewegen en de 

gewenste instellingen te kiezen en selecteren: 

Houd de toets INFO/MENU ingedrukt om de menu-opties te openen. Druk op de toets ◄ 

of ► om door de opties te navigeren en druk vervolgens op de toets ENTER/VOLUME 

om te bevestigen. 

 

Beschrijving van het menu 
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EN NL 

Mode Modus 

DAB DAB 

FM FM 

Menu Menu 

DAB Menu DAB-menu 

Time/Date Tijd/Datum 

System version Systeemversie 

Factory reset Terugzetten naar fabrieksinstelling 

FM Menu FM-menu 

Time/Date Tijd/Datum 

System version Systeemversie 

Factory reset Terugzetten naar fabrieksinstelling 

FM scan setting All Strong stations only FM-zoekinstelling alleen Alle sterke stations 

Time/Date Menu Menu tijd/datum 

Set time/date Hour-Min Year-Month-Date Instellen tijd/datum Uur-Min 

Jaar-Maand-Datum 

 

BEDIENING VAN DE RADIO 

DAB-radio 

Druk op de toets STANDY/MODE om het apparaat aan te zetten en druk op de toets 

SCAN om alle beschikbare radiostations te zoeken. Tijdens het zoeken toont het display 

"Full scan" samen met een schuifbalk die de voortgang van het zoeken aangeeft en het 

aantal stations dat tot nu toe zijn gevonden (Afb.2). 

Nadat het zoeken is voltooid, zendt de radio het eerste alfanumeriek gevonden station uit. 

U kunt nu op de toetsen ◄/► drukken om de gevonden stations te selecteren en 

vervolgens op de toets ENTER/VOLUME drukken om de keuze te bevestigen. 

Opmerking: De radio zal "No Station" weergeven als na automatische zoeken geen 

station zijn gevonden. In dit geval kunt u de positie van de antenne aanpassen en het 

apparaat verplaatsen voor een betere signaalontvangst. 

 

Afb.1 Afb.2 

  
 

FM-radio 

1. Druk op de toets STANDBY/MODE om FM te selecteren. Het display toont FM en de 

frequentie. 



DENVER DAB-46 

NLD 5 
 

2. Voor het activeren van het automatisch zoeken houdt u de knop SCAN ingedrukt 

totdat de radio begint te zoeken. Het zoeken stopt automatisch zodra een FM-station 

is gevonden. 

3. Voor het handmatig zoeken drukt u herhaaldelijk op de toets ◄/► om af te stemmen 

op een radiostation. Als de ontvangst slecht is, kunt u de positie van de antenne 

aanpassen en het apparaat verplaatsen voor een betere signaalontvangst. 

 

FM zoeken via menu 

Houd in de FM-modus de toets INFO/MENU ingedrukt om het menu te openen en druk op 

de toets ◄/► om “FM scan setting” (Afb.3) te selecteren en druk vervolgens op de toets 

ENTER/VOLUME om de suboptie te openen. Druk vervolgens op de toets ◄/► om 

“Only<All>” (Afb.4) te selecteren, en druk op de toets ENTER/VOLUME om de keuze voor 

FM-zoeken te bevestigen. 

 

Afb.3 Afb.4 

  

HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN  

Het apparaat heeft een stereo-hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw oortelefoon of 

hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de aansluiting gemarkeerd , en pas het 

volume aan naar een redelijk luisterniveau. De luidsprekers van het apparaat zijn 

uitgeschakeld voor uitvoer als een oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten. 

Waarschuwing: Overmatige geluidsdruk uit een oor- of hoofdtelefoon kan tot 

gehoorverlies leiden.  

RESET 

De opgeslagen DAB-stations zijn mogelijk niet meer beschikbaar als u het apparaat naar 

een andere locatie of naar een ander land brengt. Zet in dat geval het apparaat terug naar 

de fabrieksinstellingen. 

1. Houd de toets INFO/MENU ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld om het 

menu te openen en druk op de toets ◄/► om “Factory reset” (Afb.5) te selecteren en 

druk vervolgens op de toets ENTER/VOLUME om de suboptie te openen. Druk 

vervolgens op de toets ◄/► om “<Yes>” te selecteren in de optie “Factory Reset <No> 

Yes” (Afb.6), en druk op de toets ENTER/VOLUME om te bevestigen. 

2. De radio toont “Restarting….”, en begint te zoeken naar alle beschikbare 

radiostations. 

Opmerking: Alle eerder opgeslagen radiozenders zijn na het resetten verwijderd. 

Afb.5 Afb.6 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

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

Adapteruitgang DC 5 V, 1 A 

Nominale spanning (radio) DC 5 V of 1,5 V x 4 (4 AA-batterijen) 

Opgenomen vermogen 5 W 

Audio-uitgang 2 W RMS 

Radio DAB 174 - 240 MHz 

FM 87,5-108 MHz 

Bedrijfscondities Temperatuur 5°C tot 35°C 

Vochtigheidsgraad 5% tot 90% 

Afmetingen van het apparaat 170 (L) x 96 (B) x 101 (H) mm 

Gewicht 0,7 kg 

 

***SPECIFICATIE ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE 

KENNISGEVING.*** 
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

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 een 
doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de 
gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet 
als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld. 
 
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een 
geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het 
gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de 
wetgeving en het milieu niet aantasten. 
 
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of 
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 
opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat het type radioapparatuur DAB-46 conform is met 

Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan 

worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik 

vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: 

DAB-46 

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads 

Frequentiebereik: DAB 174 - 240MHz 
FM 87,5-108 MHz 

Totaal uitgangsvermogen: 5 W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
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DAB-radiosignaal 

Houd er rekening mee dat het DAB-signaal VEEL kan verzwakken afhankelijk van het 

type gebouw waarin u woont. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te 

krijgen wanneer u in een betonnen gebouw bent. 

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende regio's van het land. Gelieve uw 

plaatselijke zender te controleren om het beste signaal in uw omgeving te verkrijgen. 

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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