BETJENINGSVEJLEDNING

L®S OG S®T DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER
APPARATET I BRUG. F¯LG ALLE ANVISNINGER.
Gem vejledningen, s du kan sl op i den senere.

www.facebook.com/denverelectronics















































































































































































1. L¾s betjeningsvejledningen - Du b¿r l¾se betjeningsvejledningen grundigt igennem, f¿r du begynder
at betjene apparatet.
2. Gem betjeningsvejledningen - Oplysningerne om sikkerhed og betjening b¿r gemmes, s du om
n¿dvendigt kan sl op i dem p et senere tidspunkt.
3. F¿lg advarslerne - V¾r opm¾rksom p alle advarsler vedr¿rende betjeningen af apparatet, som du
finder p selve apparatet eller i betjeningsvejledningen.
4. F¿lg instruktionerne - Alle instrukser vedr¿rende betjening og brug b¿r f¿lges.
5. Vand og fugt - Apparatet b¿r ikke anvendes n¾r vand, f.eks. n¾r et badekar, en hndvask, en
k¿kkenvask, en vaskebalje, i en fugtig k¾lder, n¾r et sv¿mmebasin eller lignende.
6. V¾g- eller loftsoph¾ngning - Apparatet b¿r ikke oph¾nges p v¾g eller loft.
7. Ventilation - Apparatet b¿r placeres p en sdan mde, at den n¿dvendige ventilation kan finde sted.
Ventilationsbningerne b¿r aldrig blokeres ved at placere radioen p f.eks. en seng, en sofa, et
gulvt¾ppe eller en lignende overflade. Ligeledes b¿r apparatet heller ikke indbygges i et skab, en
bogkasse eller lignende, da dette kan forhindre tilstr¾kkelig ventilation i at finde sted.
8. Varme - Apparatet b¿r ikke placeres i n¾rheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne eller andre
varmegenererende genstande (herunder ogs forst¾rkere).
9. Str¿mkilder - Apparatet b¿r kun tilsluttes en str¿mkilde som den, der er n¾vnt i
betjeningsvejledningen eller angivet p apparatets ratinglabel. Hvis du ikke er sikker p str¿mstyrke
og -sp¾nding i dit lokalomrde, b¿r du sp¿rge forhandleren eller dit lokale elselskab. For apparater
beregnet til batteridrift eller andre str¿mkilder skal du kigge i betjeningsvejledningen.
10. Jordforbindelse eller polarisation - Denne afspiller kan v¾re udstyret med et polariseret
vekselstr¿msstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Dette stik kan kun vende p n
mde i stikkontakten. Det er fremstillet p denne mde af sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan f
stikket helt ind i stikkontakten, skal du pr¿ve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, b¿r du
kontakte en elektriker og f installeret en nyere stikkontakt. Fors¿g ikke at ¾ndre stikket p egen
hnd, sledes at den indbyggede sikkerhed s¾ttes ud af kraft.
11. Beskyttelse af str¿mf¿rende ledninger - Str¿mf¿rende ledninger b¿r placeres, s de ikke tr¾des p
eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenp eller ind imod dem. V¾r is¾r opm¾rksom p
overgangene mellem ledning og stikprop, stikdser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet
apparatet.
12. Reng¿ring - Apparatet b¿r udelukkende reng¿res i overensstemmelse med producentens anvisninger.
13. Perioder uden brug - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i
l¾ngere tid.
14. Genstande og v¾sker - Stik aldrig nogen former for genstande ind i radioen gennem dens spr¾kker
og bninger og lad ingen v¾ske f adgang til radioens indre.
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15. Skade, der kr¾ver serviceeftersyn - Stikket til radioen b¿r tages ud af stikkontakten og radioen
kontrolleres af en faguddannet reparat¿r under f¿lgende omst¾ndigheder:
a) Netledningen eller stikket er blevet beskadiget.
b) Du har spildt v¾ske p eller tabt en genstand ned i radioen.
c) Radioen har v¾ret udsat for regn eller vand.
d) Radioen lader ikke til at fungere normalt, nr du f¿lger instruktionerne i betjeningsvejledningen.
Stil kun p de knapper, der er n¾vnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre
knapper kan medf¿re, at radioen ikke fungerer korrekt.
e) Radioen har v¾ret tabt eller p anden mde beskadiget.
f ) Radioen opf¿rer sig m¾rkbart anderledes end den plejer - dette indikerer, at radioen tr¾nger til et
serviceeftersyn.
16. Service - Fors¿g aldrig selv at servicere eller reparere radioen ud over, hvad der er beskrevet i
betjeningsvejledningen. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.
17. H¿jsp¾ndingsledninger - Et udend¿rs antennesystem b¿r ikke opstilles i n¾rheden af luftbrne
h¿jsp¾ndingsledninger eller andre str¿mf¿rende ledninger eller kredsl¿b eller p steder, hvor
antennen kan falde ned p sdanne ledninger eller kredsl¿b. Nr du ops¾tter en udend¿rs antenne,
b¿r du v¾re yderst ppasselig med ikke at ber¿re sdanne ledninger eller kredsl¿b, da det kan v¾re
livsfarligt at komme i kontakt med dem.
18. Hvis afspilleren tilsluttes en udend¿rs antenne, skal du sikre dig, at antennen har jordforbindelse,
sledes at udsving i str¿mstyrken og opbygning af statisk elektricitet undgs. Artikel 810 i National
Electrical Code (lovgivning vedr. elektricitet), ANSI/NFPA 70, giver oplysninger om korrekt udf¿relse af
jordforbindelse p antennemasten og dens b¾rende konstruktion, placering af antennens
udladningsenhed, st¿rrelse p jordforbindelseskonduktorer og krav til jordledningselektroden.
19. Reng¿ring - Tag stikket ud af stikkontakten inden reng¿ringen. Brug ikke flydende reng¿ringsmidler
eller spray. Reng¿r med en let fugtet klud.
20. Lynnedslag - Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i l¾ngere tid, eller hvis radioen ikke skal
bruges i et stykke tid, b¿r du tage stikket ud af stikkontakten og/eller koble den fra antennen eller
kabelsystemet. P den mde forhindrer du, at der opstr skade p radioen, hvis lynet skulle sl ned
og pvirke str¿mforsyningen.
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Knapper og kontroller

1. KNAPPEN ALARM 1
2. BUZZER
3. TIME-KNAP
4. STR¯MINDTAG 5V VEKSELSTR¯M
5. BATTERILGE

6. LED-DISPLAY
7. MINUT-KNAP
8. TID- /SNOOZE-KNAP
9. KNAPPEN ALARM 2

BATTERI BACK-UP
Back-up-systemet sikrer, at uret forts¾tter med at fungere, hvis str¿mmen gr.
1. bn batterilgen i bunden af uret.
2. L¾g 2 1,5 V batterier type LR03 (AAA) i uret i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-).
3. Luk batterilgen.
STR¯MFORSYNING AF URET
Dette ur drives af vekselstr¿m via en 5 V-adapter.
S¾t adapterens lille stik i str¿mindtaget.
Forbind adapteren til en stikkontakt med 230-240V, 50 Hz vekselstr¿m.
SDAN INDSTILLES URET
Tryk og hold knappen TID/SNOOZE og tryk dern¾st p TIME-knappen og MINUT-knappen for at indstille hhv.
time- og minuttal. Hvis du holder TIME- eller MINUT-knappen inde i over 2 sekunder, begynder cifrene at rulle
automatisk over displayet.
SDAN INDSTILLES ALARMEN
Uret indeholder 2 alarmer. Alarmerne indstilles som f¿lger:
1. Tryk p knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at sl hhv. AL1/AL2 til eller fra.
2. Tryk og hold knappen ALARM 1/ALARM 2 tryk dern¾st p TIME-knappen og MINUT-knappen for at indstille
hhv. time- og minuttal. Hvis du holder TIME- eller MINUT-knappen inde i over 2 sekunder, begynder cifrene at
rulle automatisk over displayet.
SNOOZE-FUNKTION
Nr alarmen lyder, kan du trykke p knappen TID/SNOOZE. Alarmen slr fra og lyder igen 9 minutter senere.
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan v¾re skadelige for menneskers
sundhed og for milj¿et, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke hndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er m¾rket med nedenstende overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr ikke m bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
s¾rskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres
af borgerne p genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.
N¾rmere information kan fs hos kommunens tekniske forvaltning.

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