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DANISH
 

KNAPPER OG KONTROLLER 

1. SNOOZE / AUTOSLUK / DÆMPER 
2. DISPLAY
3. PM INDIKATOR
4. STANDBY INDIKATOR
5. ALARM 1 INDIKATOR
6. ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 
7. ALARM 2 TIL / FRA INDSTIL 
8. << / TUNE - / ÅR/MÅNED/DATO / C-F
9. >> / TUNE + / SOMMERTID
10. VOLUMEN NED / DISPLAYLYS AUTO TIL-FRA 
11. VOLUMEN OP / SKIFT MELLEM DISPLAYINDHOLDET TIL-FRA
12. INDSTIL UR / MEM.SET / M+ / NAP
13. TÆND / SLUK RADIO / ALARM FRA 
14. VEJRUDSIGT
15. ALARM 2 INDIKATOR
16. TEMPERATURSENSOR (INDENDØRS) / 
 LUFTFUGTIGHEDSSENSOR
17. AC NETLEDNING
18. FM ANTENNE
19. HØJTTALER
20. BATTERIRUM
21. RATINGLABEL



OVERSIGT OVER LED DISPLAYET
 

 

 

 

 

 

TILSLUTNING TIL LYSNETTET
Sæt stikket til netledningen i en stikkontakt og tænd. Denne enhed 
er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver et 
3V CR2032 fladt lithium batteri (medfølger ikke). Læg batteriet i 
batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet 
(+ og -), således at batteriterminalerne på batteriet matcher de 
tilsvarende terminaler i batterirummet. Hvis strømmen svigter, 
vil uret automatisk skifte til strømforsyning fra batteriet; uret og 
vækkefunktionen fortsætter med at køre. Når strømmen kommer 
tilbage, skifter uret automatisk tilbage til lysnetdrift igen. 

TIME Indicator

YEAR Indicator

TEMPERATURE Indicator

HUMIDITY Indicator

DAY IndicatorMONTH Indicator



MANUEL INDSTILLING AF UR OG KALENDER
Indstilling af Ur og Kalender 
Tryk og hold knappen SET/MEM/M+ (11) i mindst 2 sekunder i standby 
for at åbne for indstilling af tid. Tryk derefter på SET/MEM/M+ (11) igen 
for at vælge indtastningspunkt som følger:
Normal → År → Måned → Dag → 12/24 T format → Realtid Time → 
Realtid Min → Normal

Handling (under indtastning af data):
-  Tryk på knappen << / Tune - (8) for at vælge en lavere værdi. 
-  Tryk på knappen >> / Tune + (9) for at vælge en højere værdi.
-  Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder, hvis du vil scrolle 
 automatisk.
- Tryk Clock ADJ. (12) for at bekræfte hver enkelt indtastning.

OPSÆTNING AF VÆKKEFUNKTION
Opsætning af Alarm 1 og Alarm 2

Tryk på knappen alarm set (6/7) under normal drift for at vise 
vækketidspunktet. Hold herefter knappen alarm set (6/7) inde i over 
2 sekunder for at aktivere indstilling af alarmen. Når du har aktiveret 
indstilling af alarm, skal du trykke på knappen alarm set (6/7) for at gå 
fra det ene punkt i opsætningsrækkefølgen til det næste som følger :

Normal → AL 1 Time → AL 1 Min → AL 1 hverdag Alarm → 
AL 1 bippervækning → AL 1 radiovækning → AL 1 volumen for 
radiovækning →Normal.
Normal → AL 2 Time → AL 2 Min → AL 2 hverdag Alarm → 
AL 2 bippervækning → AL 2 radiovækning → AL 2 volumen for 
radiovækning →Normal.

Vælg vækkedage som følge
1-5: Mandag til fredag 
1-7: Hele ugen 
6-7: Lørdag & søndag 
1-1: En enkelt dag i ugen



Handling (under indtastning af data): 
-  Tryk på knappen << / Tune - (2) for at vælge en lavere værdi. 
-  Tryk på knappen >> / Tune + (6) for at vælge en højere værdi. 
-  Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder, hvis du vil scrolle autom
-  Tryk på knappen AL1 / AL2 Set for at bekræfte hver indtastning.

ALARM 
Radioen vækker med bip eller radio i 30 minutter, hvis den ikke 
afbrydes ved et tryk på en knap. Derefter standser alarmen automatisk 
og lyder igen samme tid næste dag.

Aktivering / deaktivering af alarmen 
Tryk og hold knappen “ALARM 1” (6) / “ALARM 2” (7) for at 
aktivere eller deaktivere alarmen. Når alarmen er aktiveret, vises 
klokkesymbolet på displayet.

SLUMRE FUNKTION 
Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen Snooze (1) hvis du vil 
udsætte vækningen og aktivere snooze-funktionen. Vækning med Bip 
eller Radio afbrydes. 9 minutter senere lyder alarmen igen. Tryk på 
knappen SNOOZE igen, hvis du vil udsætte vækningen med endnu 9 
minutter, hvorefter alarmen lyder igen. Gentag efter behov.
Bemærk: Tidsintervallet i Snooze-funktionen er 9 minutter.
- Hvis du vil deaktivere SNOOZE-funktionen og afbryde alarmen helt, 
 skal du trykke på knappen Radio ON/OFF (13). Hvis du ikke trykker 
 på nogen knapper, fortsætter alarmen i 30 minutter og standser så 
 automatisk.
-   Ikonet for AL1 og AL2 blinker, så længe Snooze-funktionen er 
 aktiveret. Når Snooze slås fra, holder ikonet for AL1 / AL2 op med at 
 blinke og lyser konstant på displayet.

SLEEP AUTOSLUK
Mens du lytter til radio kan du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/
DIMMER (1) hvis du vil aktivere autosluk. Du kan vælge et tidsrum fra 
90 minutter til 15 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen 
SNOOZE/SLEEP/DIMMER (1). Når den valgte periode er forløbet, 
slukker radioen automatisk.



DÆMPNING AF LYSSTYRKE 
Med knappen dimmer (1) kan du ændre lysstyrken i LED displayet. 
Vælg mellem 3 niveauer; høj, mellem og lav. 

DISPLAYLYS AUTO TÆND/ SLUK FUNKTION 
1. Tryk på knappen display light auto on-off (10) og hold den inde i 3 
 sekunder, hvorefter indikatoren    lyser op på LED displayet, og LED 
 displayet slukker automatisk efter 15 sekunder.
 Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde LED displayet i 15 
 sekunder. 
2. Tryk på knappen display light auto on-off (10) og hold den inde 
 i 3 sekunder, hvorefter indikatoren    på LED displayet slukker, og 
 funktionen annulleres. 

NAP timerfunktion (autosluk)
Tryk på knappen MEM.SET / M+ / NAP (12) mens radioen er slukket 
for at slå NAP autosluk til. NAP tidsangivelsen vises i 5 sekunder, og 
indenfor disse 5 sekunder skal du trykke på knappen MEM.SET / M+ / 
NAP (12) for at ændre varigheden for autosluk timeren fra 90 min. – 10 
min. 
Alarmen lyder i 30 min. og slår derefter automatisk fra. Hvis du vil slå 
alarmen fra inden da, skal du trykke på knappen ON/OFF (13). 

Et tryk på knappen MEM.SET / M+ / NAP (12) har ingen virkning, 
når alarmen er slået til. Tryk i stedet på knappen ON/OFF (13) for at 
annullere NAP autosluk. 

SOMMERTID (DST)
Til brug i lande med sommertid (DST) (en times tidsforskel mellem 
sommer- og vintertid) tilbyder denne clockradio muligheden for at 
indstille for DST sommertid. Tryk og hold knappen <</TUNE-/YEAR-
MONTH-DAY/DST (9) i mindst 2 sekunder i standby. 
Uret stilles en time frem. Når du vil annullere DST sommertid, skal du 
gentage ovenstående.

AUTOMATISK SKIFT MELLEM INDHOLDET PÅ DISPLAYET 
Når uret vises, kan du trykke og holde knappen DISPLAY (11) i 
3 sekunder. “ON” vises på displayet. Dernæst skifter displayet 
automatisk mellem nedenfor viste indhold i intervaller à 5-10 sekunder.



Aktuelt tidspunkt > Måned, Dato > Temperatur > Luftfugtighed
Når du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke og holde knappen 
DISPLAY (11) i 3 sekunder, hvorefter “OFF” vises på displayet, og 
displayet skifter tilbage til normal visning af uret.

 

 Opdateres med 10-sekunders intervaller

 Opdateres med 5-sekunders intervaller

 Opdateres med 5-sekunders intervaller

 Opdateres med 5-sekunders intervaller

FUNKTIONEN RADIO

Bemærk: Sørg for at strække FM-antennen helt ud, derved opnår du 
den bedste modtagelse af FM. 

1. Tryk på knappen Radio ON/OFF (13) for at tænde radioen. 
2. Tryk på knappen Tune - (8) eller Tune + (9) for at vælge den 
 ønskede radiostation. Hvis du trykker og holder knappen Tune – (8) 
 eller Tune + (9) i et sekund, søger radioen automatisk op eller ned 
 ad frekvensbåndet efter næste tilgængelige station.
3. Tryk på knappen ON/OFF (13) når du vil slukke radioen.

TIME Indicator

TEMPERATURE Indicator

HUMIDITY Indicator

DAY IndicatorMONTH Indicator



Lagring / genkald af faste stationer
1. Tryk på knappen Radio ON/OFF (13) for at tænde radioen. 
2. Tryk på knappen Tune - eller Tune + for at vælge den ønskede 
 radiostation. 
3. Tryk og hold knappen memory / memory +; “P01” blinker på 
 displayet. 
4. Tryk på knappen Tune+ eller Tune- for at vælge den faste 
 programplads (P01-P10), hvor du vil lagre stationen.
5. Tryk på knappen memory / memory + igen for at indsætte den faste 
 station. 
6. Gentag trin 2 til 5 for hver fast station. 
7. Radioen kan rumme op til 10 faste FM-stationer.
8. Når “P01-P10” blinker, skal du trykke på knappen Tune – eller Tune 
 + for at vælge programplads. 
9. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen 
 memory / memory + for at vælge nummeret på den faste station, du 
 vil høre. 

SÅDAN ANVENDES VEJRSTATIONEN
Der sidder en indbygget luftfugtighedssensor i din clockradio, som 
hjælper med at udarbejde vejrudsigten. Vejrdisplayet i din vejrstation 
kan vise fire forskellige ikoner for vejret (vær opmærksom på, at 
tegningerne herunder kan afvige en smule fra de faktiske ikoner på 
clockradioen)

 
 
 
 

Bemærk: du får de bedste resultater fra din vejrstation, hvis du 
anbringer den på et sted, hvor luften kan cirkulere frit omkring den, 

SUNNY

SUNNDY AND CLOUDY

CLOUDY

RAINY



f.eks. i nærheden af et åbent vindue. Hvis vejrstationen placeres i et 
rum med aircondition, vil dette påvirke dens nøjagtighed. Når du først 
tænder din vejrstation, vil det tage den ca. 3 timer at stabilisere sig. 
Vejrikonerne på displayet viser tendensen for vejret i de næste 12-24 
timer. Vejrstationens visning matcher ikke nødvendigvis de aktuelle 
vejrforhold udenfor.
Nøjagtighed: 70%; forudsigelse af væsentlige ændringer i vejret (f.eks. 
fra solrigt vejr til regn) vil være mere nøjagtig end forudsigelser af 
mindre ændringer i vejret (fra delvist skyet til overskyet).
Vejrstationen forudsiger det forventede vejr, således at symbolerne på 
displayet ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med det aktuelle 
vejr. Angivelsen: SUNNY vil om natten betyde klar himmel.

Luftfugtighedssensor specifikation:
Virksom indenfor temperaturområde    : 10 - 50°C
Virksom indenfor luftfugtighedsområde   : 30 - 95%
Hvis temperaturen er under 10°C eller over 50°C, vil LED displayet 
vise - - % for luftfugtighed og ikke vise vejrudsigten.

NULSTILLING 
Hvis system ikke svarer eller opfører sig mærkbart anderledes end 
normalt, kan systemet være påvirket af en elektrostatisk udladning 
(ESD), eller et udsving i spændingen kan have fået den indbyggede 
mikrocontroller til automatisk at lukke ned. Sker det, skal du tage 
stikket til netledningen ud af stikkontakten, tage back-up batteriet ud 
af apparatet, vente i mindst 3 minutter og sætte apparatet op igen fra 
bunden, som du gjorde, da det var nyt.

SPECIFIKATIONER 
Frekvensområde: 87,5 – 108 MHz
Batteri back-up: 3V (CR2032 fladt Lithium batteri x 1) medfølger ikke
Strømkrav: AC230V 50Hz
Indendørs temperaturområde: 0 til + 50°C eller 32 til 122 °F
Indendørs luftfugtighedsområde   : 30% til 95%

FORSIGTIG
Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type 
eller vendes forkert
Erstat altid kun med et batteri af samme eller tilsvarende type



ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S

www.denver-electrionics.com

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 forsynet med et mærkat med en 
overstreget skraldespand, som vist 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. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.

Udfyld det tomme felt med modelnummeret på denne afspiller, så du 
kan finde det igen senere.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics




