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KONTROLLER OCH INDIKATORER
Vy bakifrån
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“SNOOZE/DIM/SLEEP”-knappen
“ON/OFF/NAP”-knappen
“P-”knappen
“ALARM1/VOL-”knappen
“HOUR/TUNING-”knappen
“TIME/PRESET”-knappen
“P+”-knappen
“ALARM2/VOL+”-knappen
“MIN/TUNING+”-knappen
Batterifack
FM antenna
AC-kontakt
Ovanifrån

Främre vy
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Visning av tid och radiofrekvens
Alarm2 summer
Alarm2 radioindikator
FM
Alarm1 summer
Alarm1 radioindikator

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING
Med den här klockradion medföljer ett system för batteriuppbackning som
upprätthåller inställningar för tid och alarm under ett temporärt strömavbrott. Sätt i
två batterier av ‘AAA’ storlek korrekt genom att matcha polariteten (+/-) med
markeringarna i batterifacket (10). Om ett strömavbrott inträffar medan batterierna
är installerade, kommer fönstret att slås ‘av’ medan klockan fortsätter att gå samt
inställningarna för alarmet upprätthålls. Byt samtidigt ut batterierna endast med nya
sådana.
Klockradion har silikonfötter för stadigt grepp på ytan. Placera klockradion endast på
skyddade möbler.
Sätt i stickkontakten (12) i 230vac eluttag.
Veckla ut FM-antennen (11) som finns på baksidan på klockradion. Förläng och ställ
in antennen för bästa radiomottagning.
ANVÄNDNING AV ALARMKLOCKAN
INSTÄLLNING AV TID
OBS:

•

Ingen funktion kan ställas in när klockans fönster blinkar efter att ha kopplat in
den. Tryck på “TIME/PRESET” när du vill stoppa blinkandet och starta med
inställningar.

•

Tiden kan endast ställas in när radion är avslagen. Tryck på
“ON/OFF/NAP”-knappen (2) när du vill slå på eller av.

•

När klockans fönster blinkar kan du inte slå på radion med
“ON/OFF/NAP”-knappen (2).

1. Tryck och håll “TIME/PRESET”-knappen (6) i ungefär 3 sekunder till dess att
fönstret blinkar.
2. Tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) upprepade gånger när du vill ändra
timinställning.
3. Tryck på “MIN/TUNING+”knappen (9) upprepade gånger när du vill ändra
minutinställning.
4. Tryck på “TIME/PRESET”-knappen (6) för att bekräfta tiden och fönstret slutar
blinka.
STÄLLA IN LARMTIDEN
Denna klockradio har dubbla alarm som kan ställas in och användas separat.
Förfarandet för att ställa in båda alarmen är detsamma. Med båda alarmen kan man
antingen väckas med summer eller radio.
OBS: Tiden för alarm kan endast ställas in när radion är avslagen. Tryck på
“ON/OFF/NAP”-knappen (2) när du vill slå på eller av.
1. När du vill ställa in tiden för alarm 1 med summer, tryck på
“ALARM1/VOL-”knappen (4) och

indikatorn (E) börjar blinka. När du vill

ställa in tiden för alarm 1 med radio, tryck på “ALARM1/VOL-”knappen (4) två
gånger och

indikatorn (F) börjar blinka.

2. När siffrorna börjar blinka, tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) upprepade
gånger för att ändra timinställningen. Tryck på “MIN/TUNING+”knappen (9)
upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
3. Tryck på “ALARM1/VOL-”knappen (4) för att bekräfta.
4. När du vill stänga av ett alarm, tryck på “ALARM1/VOL-”knappen (4) tre gånger
när den aktuella tiden visas. Alarmets indikatorer är avstängda.
5. När alarmet ljuder, tryck på valfri knapp för att slå av alarmet eller tryck på

“SNOOZE/DIM/SLEEP”-knappen (1) när du önskar snooze-läge.

eller

blinkar i snooze-läge. Alarmet ljuder åter efter 5 minuter. Alarmets summer
stänger inte av radioljudet. Om du väcks av radioalarmet, är kontrollvolymen för
radion inte tillgänglig.
6. Följ samma anvisningar vad gäller tiden för alarm 2 med
“ALARM2/VOL+”-knappen (8).
OBS:
•

Du måste ställa in tiden för alarmet medan fönstret blinkar. Fönstret slutar blinka
efter ungefär 10 sekunder om inga justeringar görs.

•

Om två alarm ställs in tillsammans, till exempel alarm 1 är inställt på summer och
alarm 2 inställt på radio, och summer aktiveras av alarm 1 och radio aktiveras
genom alarm 2 kommer båda alarmen att ljuda tillsammans.

ANVÄNDNING AV RADIO
Allmän användning
1. Tryck på “ON/OFF/NAP”-knappen (2) när du vill slå på och av radion.
2. För manuell sökning, tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller
“MIN/TUNING+”-knappen (9) i steg om 0.1mHz.
3. För automatisk sökning, tryck på och håll “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller
“MIN/TUNING+”-knappen (9) i ungefär 3 sekunder. Släpp upp knappen och
radion börjar söka efter nästa tillgängliga station.
4. Tryck på “ALARM1/VOL-”knappen (4) eller “ALARM2/VOL+”-knappen (8) när du
vill justera nivån på volymen. Fönstret ändras och visar indikatorn för nivån på
volymen (00 till 14) när justeringar av volymen sker, för att sedan återgå till
radiostationens frekvens och den aktuella tiden.
5. Tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller “MIN/TUNING+”knappen (9) när du
vill visa radiostationens frekvens.
Förinställa minnen på stationen
1. Radion kan lagra upp till 20 FM-stationer.
2. När du vill lagra en station i minnet, sök den önskade stationen. Tryck och håll
“TIME/PRESET”-knappen (6) i ungefär 3 sekunder och “P01” i fönstret börjar
blinka. Tryck på “P+”-knappen (7) eller “P-”knappen (3) för önskat stationsminne
(P01 till P20). Tryck på “TIME/PRESET”-knappen (6) en gång för att bekräfta.
3. Upprepa stegen ovan för upp till 20 stationer.
4. När du vill hämta stationen, tryck på “P+”-knappen (7) eller “P-”knappen (3) till

dess att önskad station har hittats.
Viloläge
1. När radion är påslagen, tryck på “SNOOZE/SLEEP/DIM”-knappen (1) när du vill
ange insomningsläge. “OFF (AV)” visas. Tryck på “SNOOZE/SLEEP/DIM”-knappen
(1) upprepade gånger för hela “SLEEP (SÖMN)”-tiden . Intervall för “SLEEP
(SÖMN)”-tiden är 10 minuter till 90 minuter, som visas i fönstret.
NAP
Ställ in önskad NAP-tid och radion slås på automatiskt efter förinställd tid.
1. När radion är avslagen, tryck på och håll “ON/OFF/NAP”-knappen (2) i ungefär 4
sekunder och fönstret och FM-indikatorn (D) börjar blinka.
2. Tryck på “P+”-knappen (7) eller “P-”knappen (3) när du vill ställa in önskad
tupplur (45, 60, 90 eller 120 minuter)
3. Tryck på “ON/OFF/NAP”-knappen (2) för att bekräfta.
DIMMER
När radion är avslagen och den aktuella tiden visas, tryck på
“SNOOZE/SLEEP/DIM”-knappen (1) när du ska välja fönstrets ljusstyrka, hög eller låg.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen
som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk
och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som
visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska
bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.
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