Betjeningsvejledning

1. Trådløs opladningsplade
2. Knappen ALARM 1
3. Knappen TILBAGE
4. Knappen FREM
5. Knappen ALARM 2
6. Knappen LYDSTYRKE OP
7. Knappen LYDSTYRKE NED
8. Knappen AUTOSLUK
9. Knappen TID/HUK/H+
10. Knappen SNOOZE
11. Knappen DÆMPNING
12. Knappen STRØM/ALARM FRA
13. Display
14. LAVT batteriniveau (kontrollampe for lavt niveau for backupbatteri)
15. Kontrollampe for alarm 1 (alarm)
16. Kontrollampe for alarm 1 (radio)
17. Kontrollampe for trådløs opladning
18. Kontrollampe for alarm 2 (alarm)
19. Kontrollampe for alarm 2 (radio)
20. Batterirum
21. Højttaler
22. USB-ladestik
23. Stik til DC IND
24. Antenne

Indstilling af uret
Hold knappen TID nede i standbytilstand for at åbne indstillingstilstanden for uret.
• Indstilling af tid: Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetallet og på knappen
FREM for at indstille minuttallet.
• Tryk på knappen TID for at bekræfte indstillingerne.

Indstilling af radioen
1. Tryk på knappen STRØM for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at indstille frekvensen.
3. Hold knappen TILBAGE eller FREM nede for automatisk at tune ind på næste
tilgængelige FM-station.
4. Tryk på knappen STRØM for at slukke radioen.
** Udrul antennen, og træk den ud for at forbedre modtagelsen af FM-signalet.

Indstilling af faste radiostationer
Du kan gemme op til 10 faste stationer.
1. Tun ind på en station.
2. Hold knappen HUK/H+ nede, indtil “P01” (eller den næste ledige programplads) vises på
displayet.
3. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en fast programplads (P01-P10).
4. Tryk på knappen HUK/H+ for at bekræfte. Den faste station er lagt ind.
5. Tryk gentagne gange på knappen HUK/H+ under afspilning af radioen for at vælge en
fast station. Alternativt kan du trykke én gang på knappen HUK/H+ og derefter trykke på
knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en fast station.

Brug af alarmerne
Indstilling af alarmer
Radioen har 2 alarmindstillinger. Sådan indstilles alarmerne:
1. Hold knappen ALARM 1 eller ALARM 2 nede i standbytilstand for at åbne
indstillingstilstanden for alarmtidspunkt.
2. Tryk gentagne gange på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 i alarmindstillingstilstanden
for at bladre gennem valgmulighederne:
Alarmtidspunkt > Lydkilde for alarm
•
•

Indstilling af alarmtidspunkt: Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetallet og på
knappen FREM for at indstille minuttallet.
Indstilling af lydkilde for alarm: Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge
alarm eller radio som alarmlydkilde. Den tilhørende alarmkontrollampe tænder afhængigt
af dit valg.

Alarmen aktiviseres automatisk, når den er indstillet, og den tilhørende alarmkontrollampe
(alarm eller radio) lyser.

Sådan slår du alarmen til eller fra
Tryk på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at slå alarmen til eller fra, når klokkeslættet
vises. Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) tænder, når
alarmen aktiveres.

Sådan deaktiveres alarmen, når den lyder
•
•

Tryk på knappen ALARM FRA for at slå alarmen fra, når den lyder.
Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) blinker på
displayet, når alarmen lyder.

Indstilling af snoozetilstand
•
•
•

Tryk på knappen SNOOZE for midlertidigt at stoppe en udløst alarm. Alarmen lyder igen,
når snoozeperioden (9 minutter) er udløbet.
Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) blinker på
displayet i snoozeperioden.
Tryk på knappen ALARM FRA for at annullere snoozeperioden og alarmen.

Indstilling af autosluk-tilstand
•
•
•
•
•

Autosluk-funktionen fastsætter perioden, inden radioen slukker automatisk.
Tryk gentagne gange på knappen AUTOSLUK, mens radioen er tændt, for at vælge
autoslukperiode (valgmuligheder: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutter og Fra).
Radioen slukker automatisk, når det valgte tidsrum er forløbet.
Tryk på knappen AUTOSLUK, hvis du vil se den resterende tid, inden radioen slukker.
Tryk på knappen STRØM for at annullere funktionen.

Brug af Qi-trådløs opladning
DET FORESLÅS, AT DU BRUGER ET KABEL TIL OPLADNING AF DIN TELEFON UNDER
OPDATERING AF TELEFONENS SOFTWARE OG IKKE BRUGER EN TRÅDLØS
OPLADER.
ELLERS SKAL DU OPLADE TELEFONEN HELT FØR OPDATERINGEN AF TELEFONENS
SOFTWARE.
Læg din Qi-kompatible smartphone midt på den trådløse opladningsplade.
Flugt din telefon med alarmuret for at opnå den bedste forbindelse.

Kontrollampe for trådløs opladning
Kontrollampen for trådløs opladning vises i øverste højre hjørne af displayet på produktet.
Se status for kontrollamperne nedenfor:
1. Fra: Standbytilstand
2. Konstant blå: Opladning
3. Blinker rødt: Unormal tilstand
* Hvis kontrollampen for opladning blinker rødt:
Tjek, om din enhed understøtter Qi-trådløs opladning
Læg den mobile enhed midt på den trådløse opladningsplade
Fjern eventuelle beskyttende etuier, der indeholder magneter, metal eller materialer, der
er tykkere end 3 mm

Indbygget USB-oplader til opladning af eksterne enheder
Slut en ekstern enhed (fx en smartphone eller en mp3-afspiller) via et USB-kabel
(medfølger ikke) til USB-stikket på bagsiden af radioen for opladning. Radioen kan ikke tilgå
indholdet på den tilsluttede eksterne enhed.

Nulstilling af enheden
Hvis systemet ikke reagerer eller fungerer ustabilt, kan der være opstået en elektrostatisk
udledning eller en overspænding, der har fået den indbyggede mikrocontroller til at lukke
ned automatisk. I så tilfælde skal du trække STRØMLEDNINGEN TIL VEKSELSTRØM ud

at stikkontakten på væggen og fjerne backupbatteriet fra batterirummet. Vent mindst 3
minutter, sæt batteriet til backup tilbage, og sæt derefter ledningen til vekselstrøm i
vægkontakten igen. Enheden er nu nulstillet, og du skal indstillet tid og alarmer på enheden
igen.

Specifikationer
Tunerområde
Antal faste radiostationer
Nominel udgangseffekt for forstærker

FM: 87,5 – 108 MHz
10
700 mW (RMS)

Driftsfrekvens for trådløs oplader
Udgangseffekt for trådløs oplader

110-205 kHz
5W

Producent af adapter
CVR-nummer
Adapterens model-id
Indgangsspænding
Indgangsfrekvens, vekselstrøm
Udgangsspænding
Udgangsstrøm
Udgangseffekt
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand
Effektivitet ved lav belastning (10 %)
Strømforbrug i ubelastet tilstand

SHENZHENGUANGKAIYUAN TECHNOLOGY LIMITED

91441900050747698U
GKYZB0300050 EU
100-240 V vekselstrøm
50/60 Hz, 0,5 A
5,0 V
3,0 A
15,0 W
83,61 %
78,68 %
0,06 W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold
for fejl og udeladelser i denne manual.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på
symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRQ-107 er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på
følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på
hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CRQ-107. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor
RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde:
Maximal udgangseffekt:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

