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KONTROLLERNAS PLACERING

FUNKTION OCH KONTROLLER
1. KONTROLLER FÖR VINKEL/SKÄRPA
2. TIDSPROJEKTION 180° FLIP
3. KLOCKA JUSTERA/MEMORY/M+ 
4. << INSTÄLLNING NED/TIMME
5. >> INSTÄLLNING UPP/MIN
6. SNOOZE / SÖMN / DIMMER 
7. PROJEKTION PÅ/AV 
8. VOLYM NED / ALARM 1 PÅ / AVINSTÄLLNING
9. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ-AV INST
10. STRÖM PÅ-AV/LARM AV
11. INDIKERING FÖR SUMMERLARM 1
12. INDIKERING AV ALARM 1
13. INDIKERING FÖR SUMMERLARM 2
14. INDIKERING AV ALARM 2
15. MÄRKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
16. LED-DISPLAY
17. AC STRÖMKABEL
18. LUCKA TILL BATTERIFACKET 
19. FM-ANTENN
20. HÖGTALARE
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STRÖM PÅ/STANDBY-LÄGE
1. I standby-läge, knacka på STRÖM PÅ/AV-knappen en gång för 
 att slå på enheten.
2. Tryck på STRÖM PÅ/AV-knappen en gång för för att återställa 
 enheten till standby-läge.

MANUELL TIDSINSTÄLLNING

1. Tryck och håll ned knappen Justera klockan, och tiden börjar 
 blinka.
2. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka 
 TIMMAR.
3. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka 
 MINUTER.
4. När tiden är rätt inställd, tryck på knappen Justera klockan.

OBS!
• Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN eller << IINSTÄLLLNING 
 NED /TIMME-knappen en gång för att öka en siffra i taget.
• Tryck och håll ned >> INSTÄLLNING UPP/MIN eller << 
 INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att snabbt öka 
 siffrorna.

ALARMINSTÄLLNING

Du kan förinställa och lagra två separata larminställningar. Det låter 
dig ställa in ett alarm för dig själv och ett andra som backup, eller 
använda det andra som ett oberoende tidsalarm för en partner.

INSTÄLLNING AV ALARM 1
1. Se till att radion är AV.
2. Tryck och håll ned knappen INSTÄLLNING AV VOLYM NED/
 ALARM 1 PÅ/AV för att ställ in ALARM. Tiden för alarm blinkar 
 på displayen.
3. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka 
 TIMMAR.
4. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka 
 MINUTER.
5. För att växla mellan läget Summer och Radioalarm, tryck på 
 knappen INSTÄLLNING FÖR VOLYM NED/ALARM 1 PÅ/AV tills 
 önskat alternativ är markerat på LED-displayen.
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• Radio alarm 1 
• Summeralarm 1 

 
6. När alarmet är inställt , tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+ 
 -knappen en gång för att bekräfta inställningen.

INSTÄLLNING AV ALARM 2
1. Se till att radion är AV.
2. Tryck och håll ned knappen INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/
 ALARM 2 PÅ/AV-knappen för att ställa in ALARM 2. Tiden för 
 alarm blinkar på displayen.
3. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka 
 TIMMAR.
4. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka 
 MINUTER.
5. För att växla mellan läget Summer och Radioalarm , tryck på 
 knappen INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ/AV tills 
 önskat alternativ är markerat på LED-displayen.
• Radio alarm 2 
• Summeralarm 2 

6. När alarmet är inställt , tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+ 
 -knappen en gång för att bekräfta inställningen.

SLUMMERFUNKTION

1. När alarmet (summer eller radio) har utlösts, tryck på SNOOZE/
 SLEEP/DIMMER -knappen. Alarmet stängs av i cirka 9 minuter.
2. För att avbryta SNOOZE -funktionen, tryck på STRÖM PÅ-AV/
 ALARM AV-knappen.
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LYSSNA PÅ RADIO

TIPS FÖR BÄSTA MOTTAGNING
FM - För att säkerställa maximal FM-radiomottagning, packa upp 
och dra ut den EXTERNA FM-TRÅDANTENN för bästa FM-
radiomottagning.
1. Tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM AV-knappen en gång för slå på 
 radion.
2. Tryck på knappen för INSTÄLLNING AV VOLYM NED/ALARM 1 
 PÅ/AV för att sänka volymen.
3. Tryck på knappen för INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/ALARM 2 
 PÅ/AV för att öka volymen.
4. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att minska 
 FM-frekvensen.
5. Tryck på >> INTSÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka FM-
 frekvensen.
6. Tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM AV-knappen en gång för slå av 
 radion.

INSTÄLLNING/ÅTERKALLA FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR RADIO
Du kan förinställa och spara frekvensen för 10 radiostationer i 
minnet.
1. Tryck på STRÖM PÅ/AV/ALARM OFF-knappen en gång för att 
 slå på radion.
2. Ställ in radion på önskad station.
3. Tryck och håll ned CLK.ADJ./MEMORY/M+ -knappen och PO1 
 börjar blinka på skärmen.
4. Tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+-knappen för att bekräfta 
 inställningen till PO1 eller vänta i 5 sekunder tills indikatorn 
 slutat blinka.
5. Upprepa stegen ovan för att förinställa fler radiostationer.
6. För att återkalla en förinställd station, tryck på CLK.ADJ./
 MEMORY/M+ knappen för att växla mellan de aktuella 
 förinställda radiostationerna.

ANVÄNDNING AV INSOMNINGSTIMER

Med insomningstimer kan du spela musik för en förinställd tid som 
sträcker sig från 90 minuter till 10 minuter. Det används ofta av 
människor som föredrar att somna till musik.
1. I radioläge, tryck på SNOOZE/SLEEP/DIMMER -knappen. 
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 Displayen visar 90 minuter varvid klockan klockradion stängs av 
 efter 90 minuter.
2. Om du vill ändra antalet minuter för INSOMNINGSTIMERN, 
 tryck på SNOOZE/SLEEP/DIMMER -knappen. 
 INSOMNINGSTIMERN minskar i steg om 10.
3. Om du vill avbryta INSOMNINGSTIMERN, tryck på SNOOZE/
 SLEEP/DIMMER -knappen sedan ytterligare en gång tills du ser 
 (AV) i displayen eller tryck på STRÖM PÅ/AV/ALARM AV-
 knappen.

DIMMERKONTROLL

I läget av för radio, knacka på DIMMER -knappen för att ställa in 
ljusstyrkan på LED-displayen till hög, medium eller låg i enlighet 
med omgivande ljusförhållanden.

Anmärkning:
1. Visning av klockan med dimmern på låg effekt är 
 standardinställningen.
2. Den kommer att förbruka mer ström om du ställer in klockan 
 med dimmern på hög effekt.

PROJEKTIONSFUNKTION

Obs! 
- Denna apparat är utrustad med en projektionsfunktion och kan 
 användas antingen i läget för klocka eller radio. Du kan använda 
 apparaten för att projicera tid på taket eller på väggen. 
- Optimal projektionsavstånd varierar mellan 90 till 270 cm. 
- Tryck på PROJECTION ON/OFF -knappen för att belysa 
 projektionslinsen. Tiden projiceras på taket eller på väggen. 
- Använd kontrollen för vinkel/skärpa för att uppnå optimal 
 projektionsskärpa och vinkel. 
- Tryck på PROJECTION 180° FLIP -knappen för att rotera den 
 projicerade bilden. 
- När du vill avaktivera projektionsfunktionen, tryck helt enkelt 
 PROJECTION ON/OFF -knappen. Projektionslinsen släcks.
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ÅTERSTÄLLA ENHETEN

Om systemet inte svarar eller utsänder ryckig sändning kanske du 
har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning 
som utlöses av den inbyggda mikrostyrningen för att stänga ned 
automatiskt. Om detta inträffar, koppla ur nätkabeln från väggen 
och ta ut reservbatteriet ur facket. Vänta i minst 3 minuter, och sätt 
i reservbatteriet, och därefter koppla in nätsladden i väggen. När 
enheten är återställd kommer du att behöva ställa in tidsenheten och 
alarmen igen.

SPECIFIKATIONER

Frekvens(MHz): FM 87,5 - 108MHz
Batterireserv: 1 x 3V CR2032 platt litiumbatteri (medföljer 
  inte)
Strömkälla: AC 230V ~ 50Hz, 5W
Projektionsavstånd: ≤ ca. 90 till 270cm
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VARNING

1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på 
 apparaten. 
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig 
 ventilation.
3. Strömbrytaren används för att frånkoppla enheten och brytaren 
 skall alltid vara lätt tillgänglig. 
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka 
 ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, 
 gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga 
 föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på 
 apparaten. 
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen. 
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller 
 låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en 
 dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra 
 lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, 
 torka den med milt rengöringsmedel och mjuk trasa. 
9. Försök aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål 
 in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten. 
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus, 
 eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när 
 batteri ska kastas.
12. Kasssera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i slutet 
 av dess livscykel; lämna in den till en årervinningscentral för 
 elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning kan 
 viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår miljö. Ta 
 kontakt med din kommunal adminstration vad gäller lokala regler 
 för auktoriserad återvinningsstation.
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MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electrionics.com

 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och 
miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk 
utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad 
soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk 
och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, 
utan ska bortskaffas separat.

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

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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