Dutch

DENVER CRP-716

FUNCTIES EN KNOPPEN
1. DISPLAY
2. DISPLAY AUTO UIT
3. VOLUME OMHOOG / ALARM 2 AAN / UIT INSTELLING
4. << / AFSTEMMEN 5. VOLUME OMLAAG / ALARM 1 AAN / UIT INSTELLING
6. SNOOZE / SLAAP
7. INST.GEH / GEHEUGEN+
8. >> / AFSTEMMEN +
9. AAN / UIT
10. UUR INSTELLING VOOR PROJECTIE
11. PROJECTIE AAN/UIT SCHAKELAAR
12. FOCUSAANPASSING VOOR PROJECTIE
13. MIN INSTELLING VOOR PROJECTIE
14. TIJD INSTELLING VOOR PROJECTIE
15. FM-ANTENNE
16. AC STROOMKABEL
17. CLASSIFICATIE LABEL (ONDERKANT VAN DE EENHEID)
18. BATTERIJENCOMPARTIMENT (ONDERKANT VAN DE EENHEID)
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STROOMAANSLUITING
Steek de AC stroomkabel in een AC stopcontact. Dit apparaat is voorzien
van een batterij back-upsysteem, dat een 3V CR2032 platte lithiumbatterij
vereist (niet inbegrepen). Plaats de batterij in het batterijencompartiment
en zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen (+ en -) zijn
verbonden met de overeenkomstige aansluitingen op het plaatje in het
batterijencompartiment. Indien er zich een AC stroomstoring voordoet,
schakelt de klok automatisch over naar de batterij stroomtoevoer. De
klok en het timergeheugen blijven actief. Zodra de AC stroomstoring is
opgelost, schakelt de klok automatisch terug op AC.
VAN START GAAN
TIJD HANDMATIG INSTELLEN
Druk op de INST.GEH / M+ knop (7) en houd deze ingedrukt, met de
radio op uitstand; “24 h” zal gaan knipperen. Druk op de Afstemmen + (8)
of Afstemmen - (4) knop om de eenheid in te stellen op de 12 uur
(12 h) of de 24 uur (24 h) modus.
Druk op de INST.GEH / M+ knop (7), waarna de uuraanduiding zal gaan
knipperen.
Druk op de Afstemmen+ (8) of Afstemmen- (4) knop om het gewenste uur
in te stellen. Druk vervolgens nogmaals op de INST.GEH / M+ (7) knop;
de minutenaanduiding zal nu gaan knipperen. Druk op Afstemmen+ (8) of
Afstemmen - (4) om de gewenste minuten in te stellen.
Druk vervolgens op de INST.GEH / M+ (7) knop om de ingestelde tijd
vast te zetten.
DE DIGITALE LED KLOK EN DE PROJECTIEKLOK DIENEN
AFZONDERLIJK TE WORDEN INGESTELD.
TIJD INSTELLING VOOR PROJECTIE
Om de UREN vooraf in te stellen, dient u tegelijkertijd op de UUR knop
(10) en de TIJD knop (14) te drukken. Houd deze knoppen ingedrukt
totdat de gewenste uuraanduiding wordt weergegeven.
Om de MINUTEN vooraf in te stellen, dient u tegelijkertijd op de MINUUT
knop (13) en de TIJD knop (14) te drukken. Houd deze knoppen
ingedrukt totdat de gewenste minutenaanduiding wordt weergegeven.
Focusinstelling: Draai, om de helderheid van de projectieklok aan te
passen, aan de focus knop (12), totdat de geprojecteerde tijd duidelijk
zichtbaar is op het plafond of op de muur.
OPMERKING: De geprojecteerde tijd is bedoeld voor weergave op het
NED-2

plafond of op de muur van een donkere kamer. Het projectiebereik ligt
tussen de 3 en 9 feet (0,9 en 2,7 meter).
Alarmtijd instellen
Druk eenmaal op de ALARM knop (3/5) om de alarmtijd weer te geven.
Als u de ALARM knop 3 seconden ingedrukt houdt, terwijl de alarmtijd op
het display wordt weergegeven, zal de uuraanduiding gaan knipperen.
Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste
uur in te stellen.
Druk nogmaals op de ALARM knop; de minutenaanduiding zal gaan
knipperen. Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het
gewenste minuten in te stellen.
Druk op de ALARM knop om de geluidmodus (Buzzer, Radio) voor het
alarm te wijzigen.
Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste
volume in te stellen. Het volume van het alarm zal geleidelijk aan
toenemen. Druk nogmaals op de ALARM knop om de instelling te
bevestigen.
Om het alarm uit te stellen, dient u op SNOOZE te drukken. Het alarm zal
ongeveer om de 9 minuten afgaan. U kunt deze cyclus meerdere malen
herhalen tijdens de alarmcyclus. Druk op de ALARM knop om het alarm
te stoppen.
Om te verhinderen dat het alarm de volgende dag weer afgaat, dient u de
ALARM knop ingedrukt te houden om het alarm geheel uit te schakelen.
Het alarm icoontje zal verdwijnen om aan te geven dat het alarm is
uitgeschakeld.
Luisteren naar de Radio
Druk op de AAN/UIT knop (9) om de eenheid in te schakelen.
Gebruik de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste
FM-station te selecteren. Als u de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4)
knop één seconde lang ingedrukt houdt, zal de eenheid automatisch
zoeken naar het volgende omroepstation.
Druk op de AAN/UIT knop (9) om de radio UIT te schakelen.
Radio voorkeuzestations instellen / oproepen
Druk op de AAN/UIT knop (9) om de eenheid AAN te schakelen.
Gebruik de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste
FM-station te selecteren.
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Druk op de INST.GEH/ M+ knop (7); “P02” zal gaan knipperen op de
display.
Druk nogmaals op de INST.GEH / M+ knop (7) om een voorkeuzestation
in te stellen.
Herhaal de stappen 2 tot 4 om meer voorkeuzestations in te stellen.
De eenheid kan 10 voorkeuze FM-stations opslaan.
Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop, wanneer
“P01-P10” knippert, om het voorkeuzestation te selecteren.
Druk, tijdens het oproepen van de voorkeuzestations, op de INST.GEH /
M+ knop (7), om het voorkeuzestation te selecteren.
Slaap-functie
Druk, wanneer de radio is ingeschakeld, op de Snooze / Slaap knop (6)
om de slaapmodus te betreden. U kunt de slaaptimer instellen tussen de
10 en 90 minuten door op de Snooze / Slaap knop (6) te drukken.
De eenheid schakelt automatisch uit, nadat u de gewenste tijd heeft
geselecteerd.
Display auto uit functie:
Druk, met de radiomodus uitgeschakeld, op de display auto uit knop (2)
om de display auto uit modus van de tijd te betreden. De LED display
zal automatisch uitschakelen na 15 seconden. Uitsluitend in het midden
zullen er twee lampjes branden. Druk op een willekeurige knop om de
LED display voor 15 seconden op de laten lichten.
Druk, met de radiomodus uitgeschakeld, op de display auto uit knop (2)
om deze functie te annuleren.
SPECIFICATIES
Frequentiebereik : FM 87,5 – 108 MHz
Batterij back-up : 3V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet inbegrepen
Stroomtoevoer : AC230V 50Hz
Opmerking :
- Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgeschoven voor de beste
FM-ontvangst.
RESETTEN
Als het systeem niet reageert of een onregelmatige of onderbroken
werking vertoont, is het mogelijk dat u last heeft van elektrostatische
ontlading (ESD) of een stroompiek, die ertoe heeft geleid dat de interne
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microcontroller automatisch is uitgeschakeld. Als dit gebeurt, dient u
simpelweg de AC stroomkabel los te koppelen en de systeem back-up
batterij te verwijderen en tenminste 3 minuten te wachten, om de eenheid
vervolgens opnieuw in te stellen alsof u de eenheid voor de eerste keer
gebruikt.
WAARSCHUWING
1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen,
op het apparaat.
2. Plaats het product niet in een afgesloten boekenkast of -rek zonder
voldoende ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het
onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken
van ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen enz.
5. Het apparaat mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld
en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals
vazen, op het apparaat worden geplaatst.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op een buitenantenne.
7. Het apparaat moet niet aan direct zonlicht, zeer hoge of lage
temperaturen, vochtigheid, trillingen worden blootgesteld of in een
stoffige omgeving worden geplaatst.
8. Gebruik geen schuurmiddel, benzeen, verdunner of andere
oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om
te reinigen, veeg het met een mild, niet-schurend
schoonmaakmiddel en schone zachte doek af.
9. Probeer nooit draden, pennen of andere dergelijke voorwerpen in
de openingen van de eenheid te steken.
10. Alleen voor gebruik binnenshuis.
11. Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet door de fabrikant
of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een
vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om een
gevaar te voorkomen.
VOORZICHTIG
Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.ALLE
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RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Elektrische en elektronische apparatuur 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 zijn gemarkeerd met het
doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit
symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en
elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties
kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het
ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw
plaatselijke autoriteiten.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
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