Danish

DENVER CRP-716

KNAPPER OG KONTROLLER
1. DISPLAY
2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk)
3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET
4. <</ TUNE - (tilbage / kanal ned)
5. VOL -/ ALARM 1 TIL/ OFF SET
6. SNOOZE/ SLEEP (forsinket autosluk)
7. SET.MEM/ MEMORY +
8. >>/ TUNE + (frem / kanal op)
9. ON/OFF (tænd/ sluk)
10. HOUR SET (indsæt time) TIL PROJEKTOR
11. PROJEKTOR TIL/ FRA
12. JUSTERING AF FOKUS FOR PROJEKTOR
13. MIN SET (indsæt minut) TIL PROJEKTOR
14. TIME SET (indstil ur) TIL PROJEKTOR
15. FM TRÅDANTENNE
16. AC NETLEDNING
17. RATING LABEL (I BUNDEN AF URET)
18. BATTERIRUM (I BUNDEN AF URET)
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TILSLUTNING TIL LYSNETTET
Sæt stikket til netledningen i en stikkontakt og tænd. Dette ur er
udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver 1 stk. 3V
fladt lithium batteri CR2032 (medfølger ikke). Læg batteriet i urets
batterirum i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+ og
-) inde i batterirummet, således at batteriernes positive og negative
terminaler møder de tilsvarende terminaler inde i batterirummet. Hvis
der forekommer strømudfald, skifter uret automatisk til batteridrift
og fortsætter med at gå, lige som indstillingerne i uret bevares. Når
strømmen vender tilbage, slår uret automatisk over på vekselstrøm igen.
KOM GODT I GANG
MANUEL INDSTILLING AF URET
Tryk på knappen SET.MEM / M+ (7) og hold den inde, mens radioen er
slukket. “24 Hr” blinker på displayet. Tryk på knappen Tune + (8) eller
Tune - (4) og vælg visningsformat, 12 timer (12 Hr) eller 24 timer (24 Hr).
Tryk igen på knappen SET.MEM / M+ (7), hvorefter timetallet blinker. Tryk
på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og indsæt timetallet, tryk dernæst
på knappen SET.MEM / M+ (7) for at bekræfte. Minuttallet begynder
at blinke. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indsætte
minuttallet. Når du er færdig, skal du trykke én gang på knappen SET.
MEM / M+ (7) igen for at angive, at du er færdig med at indstille uret.
URET PÅ LED DISPLAYET OG URET I PROJEKTOREN SKAL
INDSTILLES SEPARAT.
INDSTILLING AF URET I PROJEKTOREN
Indstil TIMETALLET ved samtidig at trykke på knappen HOUR (10) og
knappen TIME (14). Hold knapperne inde, indtil det ønskede timetal vises
på urets display. Indstil MINUTTALLET ved samtidig at trykke på knappen
MINUTE (13) og knappen TIME (14). Hold knapperne inde, indtil det
ønskede minuttal vises på urets display. Indstilling af fokus: Justér
projektorens lysstyrke og fokus ved at dreje på fokushjulet (12), indtil
projektoren viser tidspunktet klart på loft eller væg.
BEMÆRK: projektoren kan vise billedet på loft eller væg i et mørkelagt
rum. Maks. Rækkevidde for projektoren er 1-3 meter.
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Sådan indstiller du vækkeren
Hvis du vil se det indsatte vækketidspunkt, skal du trykke én gang på
knappen ALARM (3/5). Mens tidspunktet vises på displayet, skal du
holde knappen ALARM inde i 3 sekunder, hvorefter timetallet begynder at
blinke på displayet. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og indsæt
timetallet for vækningen.
Tryk på knappen ALARM igen, hvorefter minuttallet begynder at blinke.
Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indsætte minuttallet.
Tryk på knappen ALARM for at vælge vækkemåde (Buzzer eller Radio).
Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indstille lydstyrken for
vækningen. Vækkeren skruer gradvist op for lyden. Tryk på knappen
ALARM, når du er tilfreds.
Hvis du vil udskyde vækningen, skal du trykke på knappen SNOOZE.
Alarmen lyder igen ca. 9 minutter senere. Du kan gentage vækning
med snooze flere gange. Tryk på knappen ALARM, når du vil afbryde
vækningen helt.
Hvis du vil forhindre, at alarmen lyder igen samme tid dagen efter, skal du
holde knappen ALARM inde for at slå vækkefunktionen fra. Alarm-ikonet
forsvinder fra displayet som angivelse af, at vækkeren er slået fra.
Betjening af radioen
Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil tænde for radioen.
Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at vælge den ønskede
FM-station.
Hvis du trykker på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og holder den inde
i et sekund inden du slipper, søger radioen automatisk op eller ned ad
frekvensbåndet efter næste tilgængelige station.
Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil slukke for radioen.
Sådan indsættes/ genkaldes faste stationer
Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil tænde for radioen.
Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at vælge den ønskede
FM-station.
Tryk på knappen SET.MEM/ M + (7), hvorefter “P02” blinker på displayet.
Tryk igen på knappen SET.MEM/ M + (7) for at lagre den aktuelle station
som fast station.
Gentag trin 2 til 4 for hver fast station, du vil gemme i radioens
hukommelse.
Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer i radioen.
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Når “P01-P10” blinker på displayet, skal du trykke på knappen Tune + (8)
eller Tune - (4) for at vælge nummeret på den ønskede faste station.
Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen SET.MEM/
M + (7) for at vælge nummeret på den ønskede station.
Funktionen Sleep (autosluk)
Tryk på knappen Snooze/ Sleep (6) mens radioen er tændt, hvis du vil
aktivere funktionen SLEEP. Du kan vælge en periode for autosluk fra 90
minutter og ned til 10 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen
Snooze/ Sleep (6). Radioen slukker automatisk efter det valgte tidsrum.
Autosluk af displayet:
Tryk på knappen Display Auto Off (2) mens radioen er tændt, hvis du
vil aktivere autosluk af displayet. LED displayet slukker automatisk efter
15 sekunder, kun de to midterste lys vises. Tryk på en hvilken som helst
knap for at tænde displayet igen. Displayet forbliver tændt i 15 sekunder.
Når radioen er slukket, skal du trykke på knappen Display Auto Off (2),
hvis du vil annullere denne funktion.
SPECIFIKATIONER
Frekvensområde : FM 87.5 – 108 MHz
Batteri til back-up : 3V (1 x CR2032 fladt Lithium batteri) medfølger ikke
Strømkrav :
Vekselstrøm 230V 50Hz
Bemærk:
- Sørg for, at FM-antennen er udrullet og strakt helt ud, således at du
opnår den bedst mulige modtagelse af FM-radio.
NULSTILLING
Hvis systemet ikke reagerer, hvis der optræder driftsforstyrrelser eller hvis
radioen uventet lukker ned, kan det skyldes en elektrostatisk udladning
(ESD) eller at et strømudsving har fået den interne mikrokontroller til
automatisk at lukke ned. Hvis dette forekommer, skal du blot tage stikket
ud af stikkontakten, fjerne batteriet til back-up funktionen, vente i mindst
3 minutter og dernæst sætte apparatet op igen, som hvis det var et helt
nyt apparat.
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ADVARSEL
1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på
apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor
tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal
altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets
ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere
væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte clock radioen for direkte sollys, meget høje eller
lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere uret i
meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre clock radioens overflade med rengøringsmidler
med skureeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre
opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet
med en mild sæbeopløsning uden skureeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til
clock radioens indre gennem enhedens ventilationsåbninger.
10. Udelukkende beregnet til indendørs brug.
11. Hvis apparatets netledning skulle blive beskadiget, bør den
udelukkende udskiftes af producenten, dennes stedfortræder eller
en lignende kvalificeret servicereparatør, således at reparationen
udføres på betryggende vis.
FORSIGTIG
Eksplosionsfare ved forkert batteritype eller hvis batteriet vender forkert
Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

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 nedenstående
overkrydsede skraldespand. 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.
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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