Betjeningsvejledning
Clock-radio

CRL-330

www.denver-electronics.com
Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Produktoplysninger
Sæt foden korrekt
på i den rille, der
er beregnet til
formålet.

- Brug USB-kablet til at forbinde
vækkeuret til en computer.
- Brug adapteren ved tilslutning
til lysnettet.

Når uret kører på batterier, er
funktionaliteten begrænset:
- Tidsvisningen slukkes efter 5
sekunder. Tryk på en knap for at
tænde tidsdisplayet.
- Alarmfunktionen er tilgængelig.
- Radio er tilgængelig.

Brug batterier som en backup for
strømkilden (hvis strømmen går, eller
hvis der ingen adgang er til
computeren, eller hvis vækkeuret
bruges forskellige steder, vil
batterierne gemme dine indstillinger).

Ilægning af batterier:
Brug 2 batterier type AAA (tilkøb).
- Åbn batterirummet ved at trykke i retning af pilen
på dækslet til batterirummet.
- Læg 2 AAA-batterier i i overensstemmelse med
angivelserne for polaritet inde i batterirummet.
- Sæt dækslet på batterirummet igen.

- Alle lysfunktioner er deaktiverede
ved batteridrift.

Indstilling af uret

Når uret forbindes til
lysnettet, begynder timetallet
at blinke.
Timeindstilling:
Brug
til justering af
timetallet. Bekræft med

.
Minutindstilling:
Brug
til justering af
minuttallet. Bekræft med

.
Hvis opsætningen blev
afbrudt, tryk på
igen.

12H-24H-format

Tryk på
for at skifte
tidsvisningsformat mellem
12H og 24H.
12H
AM eller PM vises på
tidsdisplayet.

Ændring af
tidsangivelsen

Berør
.
Timetallet begynder at
blinke.
Timeindstilling:
Brug
til justering af
timetallet. Bekræft med

.
Minutindstilling:
Brug
til justering af
minuttallet. Bekræft med

.
Hvis opsætningen blev
afbrudt, tryk på
igen.
.

Simulering af solopgang
Når alarmen er slået til, tænder lyset 30 minutter før vækketidspunktet ved lav lysstyrke, og der
skrues gradvist op for lyset. På vækketidspunktet vil lysstyrken være på højeste niveau. Naturlyden
eller radioen afspilles i 2 minutter på vækketidspunktet.
Under vækningen kan du:
- Berøre
for at udsætte vækningen i 5 minutter. Efter 5 minutter starter vækningen igen i 2
minutter. Tryk på eller berør enhver knap undtagen
for at afbryde lyden.
- Tryk og hold
for at slukke vækkelyset.

Intensiteten i
tidsdisplayet

Tryk på
for at vælge
lysstyrkeintensitet til
displayet.

FM-radio

Berør
-knappen for at
tænde/slukke. Tryk og hold
knappen i 3 sekunder for
autosøgning.
Alle tilgængelige FMkanaler findes og gemmes
automatisk.

Indstilling af vækketidspunkt
Berør
for at slå
alarmtilstand til/fra.
symbolet
vises på/forsvinder fra
urets display.

Tryk og hold
for at
indstille alarmen.
Timetallet begynder at
blinke.
Timeindstilling:
Brug
til justering af
timetallet. Bekræft med

.

Berør
for at vælge en
FM-station..
Tryk på
for at vælge
lydstyrkeniveau fra 1-15.
Bemærk: Tidsdisplayet
vises ikke, når radioen er
tændt.

Minutindstilling:
Brug
til justering af
minuttallet. Bekræft med

.
Hvis opsætningen blev
afbrudt, tryk på
igen.

Naturlyde

Tryk på
for at vælge
alarmlyd.
Brug
til at vælge lyd
nr. 1-7. Tryk på
for at bekræfte.
Hver lyd (1-6) afspilles i
60 sekunder, når du
markerer den.
Hvis du vælger 7, afspilles
den radiostation, du sidst
lyttede til, som alarmlyd.
Tryk på
for at vælge
lydstyrkeniveau 00-15.

Indstilling af solnedgangstid

Berør
for at tænde/slukke
solnedgangstilstand.
symbolet vises på/forsvinder fra tidsdisplayet.
Tryk og hold
for at indstille.
Indstil først timetallet.
Timeindstilling:
Brug
til justering af timetallet. Tryk på
bekræfte.
Minutindstilling:
Brug
til justering af minuttallet. Tryk på
bekræfte.

Lys

for at
for at

Berør
for at tænde lyset.
Brug
til justering af lysstyrkeniveauet (1-10).
Andet tryk på
slår automatisk farveskift af lyset
til.
Brug
til farvevalg: Grøn, Rød , Blå, Lilla,
Orange, Mørkeblå
Tredje tryk på

slukker lyset.

Simulering af solnedgang
30 minutter før solnedgangstid lyser lyset med 100 % lysstyrke, hvorefter det gradvist reduceres og endelig slukker
helt ved solnedgangstid.
Mens solnedgangslys er tændt kan du: Trykke og holde
for at slukke lyset.

Oversigt
* LED tidsvisning i 12H-24H format
* Vækkelys, der simulerer solopgang
* Indsovningslys, der simulerer solnedgang
*6 naturlyde til vækning
*Sengelampe
*Hvidt lys: 73 lumen
*10 lysstyrkeniveauer
*6 lysfarver + hvidt lys
*Automatisk skift af lysfarve
*FM-radio med antenne
*15 lydstyrkeniveauer
*Touch-tilstand
*Strømforsyning: DC 5V; 2 x AAA-batterier; USB-kabel.
Bemærk: Når batteriet er ved at være tømt, kan
produktet ikke fungere korrekt.
Udskift batteriet med et nyt.

*
*
*
*
*

Tryk ikke på mere end én knap ad gangen.
Undgå fejlfunktion ved altid at vente mindst 1 sekund mellem tastetryk.
I tilfælde af fejlfunktion skal du koble uret fra lysnettet og vente 3 sekunder.
Tag batterierne ud, hvis uret ikke skal bruges i længere tid.
Hvis batterierne kører tørt, skal uret genstartes, og alle indstillinger går tabt.
Udskift batterierne med nye.
* Adapteren er udelukkende designet til brug med dette produkt. Brug ikke
adapteren til opladning af andre enheder, som fx mobiltelefon.

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.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne
genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
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 erklærer Inter Sales A/S, at denne model CRL-330 er i overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC
En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes her: http://www.denver-electronics.com/denver-CRL-330/
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