GEBRUIKSAANWIJZING

CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het
product.

BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES
Achteraanzicht

1.
2.
3.
4.
5.

“SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets
“AAN/UIT/DUTJE”-toets
“P-” toets
“WEKKER 1/VOL –” toets
“UREN/AFSTEMMEN –” toets

6. “TIJD/VOORKEUZE”-toets
7. “P+” toets
8. “WEKKER 2/VOL +” toets
9. “MIN/AFSTEMMEN +” toets
10. batterijvak
11. FM-antenne
12. Netstekker
Bovenaanzicht

Vooraanzicht

A. Scherm voor tijd en radiofrequentie
B. Wekker 2 zoemer
C.
D.
E.
F.

Wekker 2 radio-indicatielampje
FM
Wekker 1 zoemer
Wekker 1 radio-indicatielampje

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
Deze klok bevat een back-upsysteem met een batterij dat de tijd en wekinstellingen
tijdens tijdelijke stroomuitval behoudt. Plaats twee “AAA”-formaat batterijen in het
batterijvak (10) en let daarbij op de markeringen voor de polariteit (+/-). Als er zich
met geplaatste batterijen een stroomstoring voordoet, schakelt het scherm uit, maar
blijft de klok lopen en worden de wekinstellingen behouden. Vervang alle batterijen
gelijktijdig en vervang ze alleen door nieuwe batterijen.
De wekkerradio is voorzien van antislip siliconen voetjes. Plaats de wekkerradio
uitsluitend op stabiel meubilair.
Steek de netstekker (12) in een stopcontact met 230 V wisselspanning.
Rol de FM-antenne (11) aan de achterkant van de wekkerradio uit. Strek de antenne
uit en verplaats hem voor de beste radio-ontvangst.
BEDIENING VAN DE WEKKER
HET INSTELLEN VAN DE TIJD
Opmerking:



U kunt geen enkele functie instellen als het scherm van de klok knippert nadat u
de stekker in het stopcontact hebt gestoken; druk op de
“TIJD/VOORKEUZE”-toets om het knipperen te stoppen en het instellen te
starten.



De tijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld. Druk op de
“AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.



Als het scherm van de klok knippert, kunt u de radio niet met de
“AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) inschakelen.

1. Houd de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt
totdat het scherm knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) om de ureninstelling te
wijzigen.
3. Druk herhaaldelijk op de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) om de minuteninstelling
te wijzigen.
4. Druk de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) om de tijd te bevestigen, waarna het
knipperen van het scherm stopt.
HET INSTELLEN VAN DE WEKTIJD
Deze wekkerradio is voorzien van twee wektijden die onafhankelijk kunnen worden
ingesteld en gebruikt. De procedure voor het instellen is voor beide wektijden
hetzelfde. Voor beide wektijden kan worden gekozen uit de zoemer of wakker
worden met de radio.
Opmerking: De wektijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld.
Druk op de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.
1. Druk voor het instellen van wektijd 1 met zoemer de “WEKKER 1/VOL –” toets (4),
waarna het indicatielampje

(E) begint te knipperen. Druk voor het instellen

van wektijd 1 met radio twee keer op de “WEKKER 1/VOL –” toets (4), waarna het
indicatielampje

(F) begint te knipperen.

2. Druk als de cijfers knipperen herhaaldelijk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5)
om de ureninstelling te wijzigen. Druk herhaaldelijk op de “MIN/AFSTEMMEN +”
toets (9) om de minuteninstelling te wijzigen.
3. Druk de “WEKKER 1/VOL –” toets (4) om de keuze te bevestigen.
4. Druk om de wektijd te annuleren bij weergave van de huidige tijd drie keer op de

“WEKKER 1/VOL –” toets (4). De indicatielampjes voor het wekken zijn uit.
5. Druk als de wekker klinkt op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten, of
druk de “SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets (1) om hem in de sluimerstand te zetten.
Tijdens de sluimerperiode knippert

of

. De wekker gaat na 5 minuten

weer af. De zoemer breekt het geluid van de radio niet af. Als de wekker met
radio wordt gebruikt, is de volumeregeling van de radio niet beschikbaar.
6. Volg dezelfde aanwijzingen voor wektijd 2, maar gebruik hiervoor de “WEKKER
2/VOL +” toets (8).
Opmerking:


De aanpassingen aan de tijd en de wektijd moeten worden gemaakt terwijl het
scherm knippert. Als er geen aanpassingen worden gemaakt, stopt het knipperen
van het scherm na ongeveer 5 seconden.



Als de twee wektijden op vrijwel dezelfde tijd zijn ingesteld, bijvoorbeeld wektijd
1 is ingesteld op de zoemer en wektijd 2 is ingesteld op de radio, waarbij de zoemer
door wektijd 1 en de radio door wektijd 2 wordt geactiveerd, stopt het eerste
alarm niet automatisch, dus klinken zowel de zoemer als de radio gelijktijdig.

WERKING VAN DE RADIO
Algemene Bediening
1. Druk op de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.
2. Druk voor handmatig afstemmen op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de
“MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) voor stappen van 0,1 MHz.
3. Houd voor automatisch afstemmen de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de
“MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt. Laat
de toets los en de radio begint naar het volgende beschikbare station te zoeken.
4. Druk de “WEKKER 1/VOL –” toets (4) of de “WEKKER 2/VOL +” toets (8) om het
volume aan te passen. Tijdens het regelen van het volume geeft het scherm de
aanduiding voor het volume (00 tot 14) weer, wijzigt dan weer naar de frequentie
van het radiostation en dan weer naar de huidige tijd.
5. Druk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9)
om de frequentie van het radiostation weer te geven.
Geheugen voorkeuzestations
1. De radio kan maximaal 20 FM-stations opslaan.
2. Stem om een station in het geheugen op te slaan eerst af op het gewenste
radiostation. Houd de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) gedurende ongeveer

3 seconden ingedrukt totdat “P01” op het scherm knippert. Druk de “P+” toets
(7) of de “P-” toets (3) totdat het gewenste geheugen voor het station (P01 tot
P20) wordt weergegeven. Druk eenmaal de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) om de
keuze te bevestigen.
3. Herhaal bovenstaande stappen voor maximaal 20 stations.
4. Druk om het station op te roepen de “P+” toets (7) of de “P-” toets (3) totdat het
gewenste station is bereikt.
Slaapstand
1. Druk als de radio aan is op de “SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets (1) om hem in de
slaapstand te zetten. Er wordt “OFF” (UIT) weergegeven. Druk herhaaldelijk de
“SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets (1) om de duur van de “SLAAP”-tijd in te stellen.
Het bereik voor de “SLAAP”-tijd is van 90 minuten tot 10 minuten, zoals op het
scherm wordt weergegeven.
DUTJE
Stel de gewenste tijd voor het DUTJE in en na de vooraf ingestelde tijd wordt de radio
automatisch ingeschakeld.
1. Houd als de radio uit is de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) gedurende ongeveer 4

2.
3.

seconden ingedrukt totdat het scherm en de het FM-indicatielampje beginnen
te knipperen.
Druk de “P+” toets (7) of de “P-” toets (3) om de gewenste tijd voor het dutje in
te stellen (45, 60, 90 of 120 minuten)
Druk de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de keuze te bevestigen.

DIMMER
Druk als de radio uit is en de huidige tijd wordt weergegeven op de
“SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets (1) om de helderheid van het scherm op hoog of laag
in te stellen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

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 is 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
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

