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KNAPPER OG KONTROLLER
1.
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6.
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17.
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19.

Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA
Knappen SOURCE (signalkilde)
Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur)
Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL
Knappen SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning)
Knappen ALARM 2 TIL - FRA INDSTIL
Knappen SPRING TILBAGE
Knappen MEMORY + (fast plads op) / AFSPIL / PAUSE /
PARRING
Knappen SPRING FREM
Knappen VOLUME
HØJTTALER
SET (indstilling, drejeknap)
BATTERIRUM (I BUNDEN AF ENHEDEN)
DISPLAY
MÆRKEPLADE (I BUNDEN AF ENHEDEN)
LINE IN-TERMINAL
DC STRØMINDTAG
USB LADETERMINAL
FM ANTENNE
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LED DISPLAY
TIME Indicator
PM Indicator

BLUETOOTH Indicator

AUX Indicator

FM Indicator

ALARM 1 Indicator

ALARM 2 Indicator

KOM GODT I GANG
Tilslutning af AC-DC-adapteren : Clockradioen kan strømforsynes
gennem en ekstern AC-DC-adapter med en udgangsspænding på
DC 5V 1,5A (medfølger).
TILSLUTNING TIL LYSNETTET
Forbind AC-DC-adapteren til en stikkontakt og sæt adapterens
lille DC-stik i terminalen mærket DC IN på clockradioen. Denne
enhed er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver
et 3V (2 stk. batterier str. “AAA”) (medfølger ikke). Læg batteriet i
batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet
(+ og -), således at batteriterminalerne på batteriet matcher de
tilsvarende terminaler på pladen i batterirummet. Hvis strømmen
svigter, vil uret automatisk skifte til strømforsyning fra batteriet; uret
og vækkefunktionen fortsætter med at køre. Når strømmen kommer
tilbage, skifter uret automatisk tilbage til lysnetdrift igen.
SÅDAN INDSTILLES URET MANUELT:
1. Tryk og hold knappen CLK.ADJ. (3) i mindst 2 sekunder, mens
uret står på standby, for at åbne opsætning af tid. “24 Hr” blinker
på displayet.
2. Drej på knappen SET (12) og vælg tidsvisningsformat “12 Hr”
eller “24 Hr”.
3. Tryk på knappen CLK.ADJ. (3). Urets cifre blinker på displayet.
4. Drej på knappen SET (12) for at indstille uret og tryk på knappen
CLK.ADJ. for at bekræfte, når du er færdig med at indstille uret.
Bemærk:
- Tryk på knappen SPRING TILBAGE (7) for at ændre tallet i
nedadgående retning.
- Tryk på knappen SPRING FREM (9) for at ændre tallet i
opadgående retning.
- Tryk og hold knappen SPRING TILBAGE (7) eller SPRING
FREM (9) i 2 sekunder for at rulle hurtigt gennem tallene.
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INDSTILLING AF ALARMERNE:
1. Tryk og hold knappen Alarm 1 (4) eller Alarm 2 (6), indtil
vækketidspunktet blinker på displayet.
2. Drej på knappen SET (12) for at indsætte det ønskede
vækketidspunkt. Tryk på knappen Alarm for at bekræfte, når du
er færdig med indstillingen.
Bemærk:
- Tryk på knappen SPRING TILBAGE (7) for at ændre tallet i
nedadgående retning.
- Tryk på knappen SPRING FREM (9) for at ændre tallet i
opadgående retning.
- Tryk og hold knappen SPRING TILBAGE (7) eller SPRING
FREM (9) i 2 sekunder for at rulle hurtigt gennem tallene.
SÅDAN SLÅR DU ALARMEN TIL OG FRA
Tryk og hold knappen “ALARM 1” (4) / “ALARM 2” (6) for at slå
alarmen til eller fra. Når en alarm er aktiveret, vises klokkesymbolet
på displayet.
ALARM VARIGHED
Vækning med bipper eller radio fortsætter i 60 minutter, hvis du ikke
trykker på nogen af knapperne. Herefter slår alarmen automatisk fra
og starter igen samme tid næste dag.
FUNKTIONEN SNOOZE
Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen Snooze (5), hvis du
vil aktivere snooze- funktionen. Vækningen med bipper eller radio
afbrydes.
Bemærk : Intervallet for snooze er på 9 minutter (ikke inkluderet
anden start)
Snooze fortsætter, med mindre du trykker på knappen POWER ON/
OFF (1) for at slå alarmen fra. Vækningen med bipper eller radio
afbrydes automatisk efter 60 minutter.
SLEEP AUTOSLUK
Tryk på knappen Sleep (5) under afspilning af radio, hvis du vil
aktivere sleep autosluk. Du kan vælge en periode for autosluk
fra 120 minutter til 10 minutter ved at trykke gentagne gange på
knappen Sleep (5). Radioen slukker automatisk efter det valgte
tidsrum.
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DÆMPNING
Tryk på knappen DIMMER (5), mens radioen står på standby, hvis
du vil indstille lysstyrken i LED displayet til højt eller lavt niveau.
1. Standardindstillingen for urets display er lav lysstyrke.
2. Uret bruger mere strøm, hvis du indstiller det til at vise displayet
med højere lysstyrke.
AFSPILNING AF RADIO
1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at tænde enheden.
Tryk på knappen SOURCE (2) og vælg radio som signalkilde.
Drej på knappen Set for at stille ind på den ønskede
radiostation.
2. Hvis du trykker og holder knappen SPRING FREM (9) eller
SPRING TILBAGE (7) i ét sekund og dernæst slipper, søger
radioen automatisk efter den næste tilgængelige station op eller
ned ad frekvensbåndet.
3. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at slukke
clockradioen.
LAGRING/ GENKALD AF FASTE RADIOSTATIONER
1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at tænde enheden.
Tryk på knappen SOURCE (2) og vælg radio som signalkilde.
Drej på knappen Set for at stille ind på den ønskede
radiostation.
2. Hvis du trykker og holder knappen SPRING FREM (9) eller
SPRING TILBAGE (7) i ét sekund og dernæst slipper, søger
radioen automatisk efter den næste tilgængelige station op eller
ned ad frekvensbåndet.
3. Tryk og hold knappen Memory / Memory + i mindst 2 sekunder,
indtil “P01” begynder at blinke på displayet.
4. Tryk på knappen Memory / Memory + igen for at vælge den
ønskede programplads.
5. Gentag trin 2 til 4 for at indsætte flere faste stationer.
6. Clockradioen kan indeholde op til 10 faste stationer for FM.
7. Når en af angivelserne “P01-P10” blinker på displayet, kan du
trykke på knappen SPRING FREM (9) eller SPRING TILBAGE
(7) for at vælge den ønskede faste station.
8. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen
memory + (8) for at vælge nummeret på den ønskede faste
station.
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Bemærk:
- Sørg for, at FM-antennen er rullet ud og strakt til fuld længde,
det giver den bedste modtagelse af FM radio.
OPSÆTNING AF BLUETOOTH
Tilslutning via Bluetooth afhænger af model og mærke på den
tilsluttede enhed. Den bedste ydeevne opnås ved tilslutning til nyere
Bluetooth-enheder med Bluetooth 2.1+EDR og med den nyeste
tilgængelige firmwareopdatering fra producenten af enheden. Der
kan ikke garanteres kompatibilitet med alle enheder og medietyper.
For nemmest muligt at opnå Bluetooth-forbindelse bør du sikre,
at alle andre Bluetooth-enheder indenfor en afstand af 10 meter
har Bluetooth slået fra. Hvis der er andre enheder i nærheden, der
også anvender Bluetooth, når du forsøger at oprette forbindelse,
kan det medføre driftsforstyrrelser. Bluetooth er en standard
for kortrækkende radiokommunikation. Bluetooth sende- og
modtageudstyret i denne enhed har en rækkevidde på ca. 10 meter
i åbent rum. Generelt vil Bluetooth-enheder kunne kommunikere
med hinanden uden problemer i et værelse eller kontor af normal
størrelse. Kommunikation fra værelse til værelse vil afhænge af
værelsernes konstruktion.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at Bluetooths kommunikationsevne
kan blive væsentligt reduceret, hvis signalet skal passere igennem
faste objekter. Det menneskelige legeme, murstens- og betonvægge
samt tunge møbler eller reoler vil nedsætte rækkevidden på dine
Bluetooth-enheder. Glas, gips- eller trævægge samt rumopdelere
kan have en vis indflydelse, men ikke i så udpræget grad. Hvis du
oplever problemer med forbindelsen, bør du placere dine Bluetoothenheder tættere på hinanden.
Hvis du vil oprette forbindelse til din mobiltelefon og overføre
stereomusik, skal du have et vist kendskab til din mobiltelefons
Bluetooth-funktioner. Eftersom de enkelte telefoner varierer fra
hinanden i betjening, bør du sætte dig ind i netop din telefons
Bluetooth-egenskaber, inden du tilslutter den.
1. Sørg for, at din telefons Bluetooth-funktion er slået til. Kig evt. i
vejledningen til telefonen for nærmere oplysninger.
2. Placér radioen og telefonen på en sådan måde, at der højst er 1
meter imellem dem.
3. Tænd radioen ved at trykke på knappen POWER ON/OFF.
4. Tryk på knappen Source og vælg Bluetooth som signalkilde.
Bluetooth angives med “BT” på displayet. Parringsindikatoren
blinker hurtigt.
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5. Gå ind i indstillingerne på din Bluetooth-enhed og vælg
“DENVER CRB-619” som den enhed, du vil parre med. Hvis din
tilsluttede enhed beder om en kode, skal du indtaste
standardkoden “ 0 0 0 0 ”. Kig i vejledningen til din enhed for
nærmere oplysninger om, hvordan du parrer og opretter
forbindelse til Bluetooth-enheder.
6. Vælg og bekræft parringen på din mobiltelefon, hvorefter
forbindelsen oprettes. Det tager nogle få sekunder, hvorefter
radioen afgiver en bekræftelsestone. Når parring og tilslutning
er gennemført korrekt, blinker parringsindikatoren langsomt. Når
parringen er gennemført første gang, forbliver de to enheder
parret med hinanden, med mindre du ophæver parringen
manuelt eller sletter den ved at nulstille enheden. Du er nu klar
til at anvende din radio til trådløs streaming af musik via
Bluetooth.
TRÅDLØS AFSPILNING AF AUDIO
1. Følg vejledningen for parring af Bluetooth-enheder.
2. Brug knapperne på den tilsluttede enhed til betjeningen og vælg
den musikfil, du vil lytte til.
3. Brug knapperne på den tilsluttede Bluetooth-enhed til at starte
eller pause afspilningen, eller tryk på knappen Afspil/ Pause på
radioen.
4. Du vil nu kunne høre lyden fra den Bluetooth-tilsluttede enhed
gennem radioens højttaler.
ÆNDRING AF BLUETOOTH-FORBINDELSEN TIL EN NY
MOBILTELEFON
Tryk og hold knappen Parring (8) i 3 sekunder. Parringsindikatoren
blinker hurtigt, og radioen afgiver en bekræftelsestone. Vælg og
bekræft parringen med den nye mobiltelefon.
NOTE:
Visse mobiltelefoner slår musikken til og fra, når du modtager or
afslutter opkald. Dette er ikke tegn på et problem med clockradioen.
Af og til under brugen af din radio vil du kunne opleve forstyrrelser i
Bluetooth-forbindelsen i form af f.eks. mistet forbindelse, lydudfald
osv. Genstart din Bluetooth-enhed ved at slukke den og tænde den
igen, hvorefter forbindelsen genoprettes.
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LINE IN
Kræver et 3,5 mm audiokabel (medfølger ikke).
1. Forbind dit 3,5 mm audiokabel til terminalen Line In på
clockradioen og forbind kablets andet stik til audioudgangen på
en MP3-afspiller eller anden signalkilde.
2. Tryk på knappen Source for at skifte til signalkilde Line In.
3. Brug knapperne på den tilsluttede MP3-afspiller eller anden
signalkilde til at styre afspilning og andre funktioner gennem
clockradioen.
USB LADETERMINAL
USB-enheder: DC 5V
Denne clockradio kan desuden anvendes som oplader for din
mobiltelefon eller USB-enhed.
Forbindelsesstik eller USB ladekabel medfølger ikke (Kablet må ikke
være længere end højst 3 meter).
Specifikationer
Frekvensområde
Batteri back-up
Strømadapter
			

: 87.5 – 108 MHz.
: 3V (2 stk. batterier str. “AAA”) medfølger ikke
: Indgangsspænding AC 100-240V 50- 60 Hz.
Udgangsspænding DC 5V 1500mAh.

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.
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.
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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 apparatet for direkte sollys, meget høje eller
lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det
i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler
med slibeeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre
opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud
fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få
adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne.
10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.
11. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.
12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til
et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra elektriske
og elektroniske apparateter. Ved genbrug kan nogle af
materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør
du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet
belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningsselskab,
hvordan du skal forholde dig.
FORSIGTIG
Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type
Udskift altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type

BORTSKAFFELSE AF DINE GAMLE APPARATER OG
BATTERIER:
1. Hvis symbolet med den overstregede skraldespand findes på
et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske
direktiv.
2. Ingen elektriske og elektroniske produkter, herunder batterier,
må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
men skal indsamles særskilt via de ordninger, staten eller de
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lokale myndigheder stiller til rådighed til dette formål.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle apparater hjælper
med at forhindre potentielt negativ indvirkning på miljøet og
folkesundheden.
4. Nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse af dine udtjente
apparater fås hos de lokale myndigheder, dagrenovationen eller
i den butik, hvor produktet er købt.
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electrionics.com

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres
korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med
nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier
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 erkærer Inter Sales A/S, at dette produkt (CRB-619)
er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og
øvrige relevante bestemmer i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af
overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:
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Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa, Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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