BRUKSANVISNING

LS, F RST OCH F LJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVNDER
DENNA PRODUKT.
Spara denna broschyr fr framtida bruk.

www.facebook.com/denverelectronics
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Ls anvisningarna - Alla skerhets-och bruksanvisningar br lsas innan apparaten anvnds.
Behll anvisningarna - Skerhets- och bruksanvisningar ska sparas fr framtida bruk.
Varningar - Alla varningar och anmrkningar p apparaten och i bruksanvisningen ska fljas.
Flj anvisningarna - Alla drift- och bruksanvisningar ska fljas.
Vatten och fukt - Apparaten fr inte anvndas i nrheten av vatten, t.ex. nra ett badkar, handfat,
diskbnk, tvttbalja, i en fuktig kllare eller nra en simbassng eller liknande.
6. Vgg- eller takmontering - Apparaten fr inte monteras p en vgg eller i ett tak.
7. Ventilation - Apparaten ska placeras s att ventilationen inte hindras. Till exempel ska apparaten inte
stllas p en sng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera ventilationsppningarna, eller
placeras i en inbyggd installation, ssom en bokhylla eller ett skp, som kan hindra luftfldet genom
ventilationsppningarna.
8. Vrme - Apparaten ska stllas p skert avstnd frn vrmekllor som element, vrmeregulatorer,
spisar eller andra apparater (inklusive frstrkare) som producerar vrme.
9. Strmkllor - Produkten fr endast anvndas med den typ av strmklla som anges p etiketten. Om
du inte r sker p vilken typ av strmfrsrjning du har hemma, rdfrga din terfrsljare eller det
lokala elbolaget. Fr produkter som r avsedda att drivas med batterier eller andra kllor, se
bruksanvisningen.
10. Jordningspolarisering - Denna produkt kan vara utrustad med en polariserad stickkontakt fr
vxelstrm (en kontakt som har ett blad som r bredare n det andra). Denna kontakt passar i
vgguttaget endast p ett stt och det r en skerhetsfunktion. Om du inte kan stta in kontakten helt
i uttaget, frsk att vnda den. Om kontakten fortfarande inte passar, kontakta en elektriker fr att
byta ut uttaget. Av skerhetsskl ska inte den polariserade kontakten ndras.
11. Skydd av ntkabeln - Ntkablar ska dras s att man inte riskerar att trampa p dem eller att de klms
av freml som placeras p eller mot dem, var srskilt uppmrksam p sladdar vid kontakter,
honuttag och dr de kommer ut frn apparaten.
12. Rengring - Apparaten fr endast rengras s som rekommenderas av tillverkaren.
13. Nr apparaten inte anvnds - Dra ur apparatens ntsladd frn vgguttaget nr den lmnas oanvnd
och utan tillsyn under en lngre tid.
14. Freml och vtskor - Var frsiktig s att inga freml faller ned i produkten och vtska inte spills in i
produkten genom dess ppningar.
15. Reparation av skador - Koppla bort produkten frn vgguttaget och ta den till utbildad
servicepersonal om ngot av fljande gller.
a) Nr ntkabeln eller kontakten r skadad.
b) Om vtska har spillts eller freml har fallit in i produkten.
c) Om produkten har utsatts fr regn eller vatten.
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d) Om produkten inte fungerar nr den anvnds i enlighet med bruksanvisningen.
Justera endast de kontroller som tcks av bruksanvisningen. En felaktig justering av andra
kontroller kan stra produktens normala funktion.
e) Om produkten har tappats eller skadats p ngot stt.
f ) Nr produkten uppvisar en tydlig frndring i prestanda r det ett tecken p att den
behver servas.
16. Service - Anvndaren ska inte serva produkten p annat stt n vad som beskrivs i bruksanvisningen.
All service ska utfras av utbildad servicepersonal.
17. Kraftledningar - En utomhusantenn br inte placeras i nrheten av kraftledningar eller andra elektriska
ljus- eller strmkretsar, eller dr den kan ramla ner p sdana ledningar eller kretsar. Nr du installerar
en utomhusantenn ska du vara vldigt frsiktig s att du inte kommer i kontakt med kraftledningar
eller strmkretsar, eftersom det r frenat med livsfara.
18. Om en utomhusantenn r ansluten till mottagaren, se till att antennen r jordad s att visst skydd mot
spnningstoppar och uppbyggd statisk elektricitet etableras. Avsnitt 810 i National Electrical Code
ANSI/NEFA 70 ger information avseende korrekt jordning av mast och stdstruktur, jordledning,
placering av antennens urladdningsenhet, storlek och krav p jordningselektroder (se figur).
19. Rengring - Koppla bort produkten frn vgguttaget fre rengring. Anvnd inte flytande
rengringsmedel eller sprejer. Anvnd en fuktig trasa fr rengring.
20. Blixtnedslag - Fr extra skydd av denna produkt under skvder eller nr den lmnas oanvnd och
utan tillsyn under en lngre tid, koppla bort den frn vgguttaget och koppla bort antennen eller
kabelsystemet. Detta frhindrar skador p produkten orsakade av blixtnedslag och strmrusning.
21. Skerhetskontroll - Efter avslutad service eller reparation av denna produkt, be serviceteknikern att
utfra skerhetskontroller fr att faststlla att produkten r i fullgott funktionsskick.
22. verbelastning - verlasta inte vgguttag, frlngningssladdar eller integrerade uttag d detta kan
resultera i risk fr brand eller elektriska sttar.
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Kontrollernas placering

1. LARM 1-KNAPPEN
2. SUMMER
3. KNAPP F R TIMME
4. 5V AC UTTAG
5. BATTERILUCKA

6. LED-DISPLAY
7. KNAPP F R MINUT
8. TID/SNOOZE-KNAPPEN
9. ALARM 2-KNAPPEN

RESERVBATTERI
Backupsystemet ser till att klockan fortstter att fungera i hndelse av ett strmavbrott.
1. ppna batteriluckan p undersidan av apparaten.
2. Stt i 2 LR03-typ (AAA) 1.5V batterier, med den polaritet som anges (+/-).
3. Stng batteriluckan.
ENHETENS STR MF RS RJNING
Denna enhet r avsedd att fungera med AC/AC 5V adapter.
Infoga adaptern i form av ett litet stick till AC uttaget.
Koppla in i AC/AC-adapter i 230-240V ~ AC, 50Hz vgguttag i vertikal eller vgrt riktning.
STLLA IN KLOCKANS TID
Tryck och hll TID/SNOOZE -knappen och tryck sedan p knapparna TIMME och MINUT fr att justera tiden. Nr
knappen fr TIMME eller MINUT trycks i mer n 2 sekunder, ka siffran fr timme eller minut kontinuerligt.
STLLA IN ALARMTIDEN
Enheten har 2 uppsttningar larm. Tiden fr alarmet kan stllas in enligt fljande:
1. Tryck p ALARM 1 eller ALARM 2 fr att sl p/av AL1/AL2.
2. Tryck och hll ALARM 1/ALARM 2 knappen, tryck sedan p knapparna TIM och MINUT nr du vill justera
tiden; Nr knappen TIMME eller MINUT trycks och hlls i mer n 2 sekunder, kommer siffrorna fr timme eller
minut ka kontinuerligt.
SLUMMERFUNKTION
Nr alarmet aktiveras, tryck p TID/SNOOZE -knappen. Alarmet sls av och startar igen 9 minuter senare.
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MED ENSAMRTT, UPPHOVSRTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehller material, komponenter och mnen som kan vara farliga fr din hlsa
och miljn, om avfallsmaterialet (frbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en verkorsad soptunna, s som visas ovan. Denna symbol
indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushllsavfallet, utan ska bortskaffas
separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsstllen dr elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan
lmnas in kostnadsfritt p tervinningsstationer eller hmtas frn hushllen. Vidare information finns att tillg hos
din kommuns tekniska frvaltning.

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