BRUKSANVISNING
DENVER EC-34
Plassering av kontrollene
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ALARM 1 KNAPP
SUMMER
TIMEKNAPP
AC 5 V KONTAKT
BATTERIDEKSEL
LED-DISPLAY
MINUTTKNAPP
TID-/SLUMREKNAPP
ALARM 2 KNAPP

BATTERIFORSYNING
Reservesystemet sikrer at klokken fortsetter å virke selv om strømmen går.
1.
Åpne batteridekselet på undersiden av apparatet.
2.
Sett inn to 1,5 V LR03-batterier (AAA) etter den indikerte polariteten (+/-).
3.
Lukk batteridekselet.

ENHETENS STRØMFORSYNING
Enheten er designet for å drives av en AC/AC 5 V adapter.
Sett den lille pluggen på adapteren inn i AC-kontakten.
Koble adapteren til nærmeste praktiske strømuttak (230–240 V~AC, 50 Hz).

INNSTILLING AV TID

Trykk og hold TIME/SNOOZE og trykk deretter HOUR og MINUTE for å stille timer og minutter henholdsvis. Hvis
HOUR eller MINUTE trykkes og holdes i minst to sekunder, vil time- eller minuttverdiene øke kontinuerlig.

FOR Å STILLE ALARMTID

Enheten har to alarmer. Alarmtiden kan stilles som følger:
1. Trykk ALARM 1 eller ALARM2 for å slå på/av alarm 1/alarm 2.
2. Trykk og hold ALARM1/ALARM2 og trykk deretter HOUR og MINUTE for å stille timer og minutter henholdsvis. Hvis
HOUR eller MINUTE trykkes og holdes i minst to sekunder, vil time- eller minuttverdiene øke kontinuerlig.

SLUMREFUNKSJON
Når alarmen aktiveres, trykk på TIME/SNOOZE. Alarmen stopper, men ringer igjen åtte minutter senere.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for
miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr
at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.
Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på
resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos
lokale tekniske avdelinger.
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