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FUNCTIES EN BEDIENINGEN
1. PROJECTIE AAN/UIT 
2. PROJECTIE TIJD 180° 
3. SLUIMER/SLAAP/DIMMER/ZOMERTIJD
4. AAN – UIT RADIO/ALARM UIT
5. SCHERM
6. ALARM 2 INDICATOR
7. PM INDICATOR
8. STAND-BY INDICATOR
9. ALARM 1 INDICATOR
10. GEHEUGEN/GEHEUGEN +/KLOKINSTELLING/DUTJE
11. <</TUNE -/JAAR/MAAND/DAG/SCHERM AUTOMATISCHE 
 WIJZIGING AAN-UIT
12. >>/TUNE +/AUTO AAN-UIT SCHERM
13. VOLUME LAGER/ALARM 1 AAN-UIT SET
14. VOLUME HOGER/ALARM 2 AAN-UIT SET
15. LUIDSPREKER
16. SCHERPSTELLING VOOR PROJECTIE-EENHEID
17. FM-ANTENNE
18. BATTERIJHOUDER
19. NETSNOER
20. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
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Voedingsaansluiting
Steek de AC-voedingskabel in een huishoudelijk AC-stopcontact. 
Dit apparaat is voorzien van een back-up batterijsysteem dat een 3V 
CR2032 platte lithiumbatterij vereist (niet inbegrepen). Installeer de 
batterij in de batterijhouder en zorg er daarbij voor dat de positieve en 
negatieve (+ en -) batterijklemmen op de corresponderende klemmen 
zijn bevestigd, zoals aangegeven op het plaatje in de batterijhouder. 
In het geval van een AC stroomuitval, schakelt de klok automatisch 
op batterijvoeding, zodat het klok- en timergeheugen blijven werken. 
Zodra de AC voeding is hersteld, schakelt de klok weer terug op AC 
voeding. 

Aan de slag 
1. HANDMATIGE TIJD- EN KALENDERINSTELLING 

Instellen van tijd en kalender 
A. Druk op de KLOKINSTELLING (10) knop in de standby-
 modus en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om 
 de tijdsinstellingsmodus te openen, druk, na het openen van de 
 instellingsmodus op KLOKINSTELLING toets (10) om de 
 moduscyclus als volgt te veranderen

Normaal → Jaar → Maand → Dag → 12/24 H → Actuele tijd Uur → 
Actuele tijd Min → Normaal

Actie (tijdens gegevensinstelling):
- Druk op de <</Tune - knop (11) om de gegevens achterwaarts aan 
 te passen. 
- Druk op de toets >>/Tuner + (12) om instellingen te verhogen. 
- Houd de toets << of >> voor 3 seconden ingedrukt om automatisch 
 vooruit te gaan. 

Druk op de alarm set-knop (13/14) tijdens de normale modus om de 
wektijd weer te geven. Houd daarna de alarm set-knop (13/14) langer 
dan 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingsmodus te openen. 
Druk, na het openen van de instellingsmodus, op de alarm set-knop 
(13/14) om de moduscyclus als volgt te veranderen:

Normaal → AL 1 uur → AL 1 minuut → AL 1 weekdag alarm → AL 1 
wekker → AL 1 wekkerradio → AL 1 wekker radiovolume → Normaal.
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Normaal → AL 2 uur → AL 2 minuut → AL 2 weekdag alarm → AL 2 
wekker → AL 2 wekkerradio → AL 2 wekker radiovolume → Normaal.
Selecteer als volgt de weekdagmodus voor het alarm
1-5: Maandag tot vrijdag 
1-7: Hele week
6-7: Zaterdag en zondag
1-1: Eén dag van de week

Actie (tijdens gegevensinstelling): 
- Druk op de <</Tune - knop (11) om de gegevens achterwaarts aan 
 te passen. 
- Druk op de toets >>/Tuner + (12) om instellingen te verhogen. 
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch 
 vooruit te gaan.  
 
Het Alarm in- en uitschakelen 
Druk op de “ALARM 1” (13)/”ALARM 2” (14) knop en houd deze 
ingedrukt om het alarm te activeren of te deactiveren. Zodra het alarm 
geactiveerd is, verschijnt het bel-symbool op het scherm. 

Duur van het alarm en de snooze-functie:
Duur van het alarm - het biep alarm of radio alarm zal 30 minuten 
blijven doorgaan indien er geen toets wordt ingedrukt, daarna zal het 
automatisch stoppen en wachten tot dezelfde wektijd de volgende dag. 

Actie voor Snooze:
- Druk, terwijl het alarm afgaat, op de Snooze-knop (3), dit zal 
 de snooze-functie inschakelen en het biep alarm of radio alarm zal 
 stoppen. 
- Het snooze interval is 9 minuten (tweede druk op de knop niet 
 inbegrepen)
- Snooze zal blijven lopen totdat er op de AAN/UIT-knop (4) gedrukt 
 wordt om het alarm af te zetten, Buzzer alarm of radio alarm stopt 
 automatisch na 30 minuten.

Scherm automatische aan-uit-functie:
- Druk op de automatische aan-uit-knop (12) van het scherm en 
 houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-
 indicator licht op, het LED-scherm gaat na 15 seconden 
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 automatisch uit, druk op een willekeurige knop om het LED-
 scherm gedurende 15 seconden te doen oplichten.
- Druk op de automatische aan-uit-knop (12) van het scherm en 
 houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-
 indicator zal oplichten om deze functie te annuleren.

Automatische verandering van de weergave:
In radio-uit-modus, druk op de SCHERM AUTO AAN/UIT-knop (11) 
en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de automatische 
verandering van de tijdsweergave te openen en het jaar weer te geven 
en druk nogmaals om de maand/dag weer te geven, het scherm keert 
na 5 seconden terug naar de tijdsweergave.

 

Naar de Radio luisteren
Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio aan te schakelen. 
Gebruik de toets Tuner + of Tuner – om het gewenste radiostation 
te selecteren. Als u de toets Tuner + of Tuner – voor één seconde 
ingedrukt houdt en weer loslaat, zal het apparaat automatisch naar het 
volgende radiostation scannen. 
Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio UIT te schakelen.

Geprogrammeerde radiostations instellen / oproepen
1. Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio AAN te schakelen. 
2. Gebruik de toets Tuner - of Tuner + om het gewenste radiostation 
 te selecteren. 
3. Druk op de geheugen/geheugen + knop en houd deze ingedrukt; 
 “P01” zal op het scherm knipperen. 
4. Gebruik de Tune+ of Tune- knop om de gewenste zender te 
 selecteren (P01-P10)
5. Druk nogmaals op de toets geheugen / geheugen + om het station 
 in het geheugen op te slaan. 
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 om meer stations op te slaan.
7. Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.

JAAR Indicator MAAND Indicator DAG Indicator
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8. Wanneer “P01-P10” knippert, kunt u op de toets Tuner+ of Tuner- 
 drukken om het geheugennummer te selecteren. 
9. Wanneer u een opgeslagen station wilt oproepen, kunt u op de 
 toets geheugen/geheugen + drukken om het geheugennummer te 
 selecteren. 

Opmerking:
- Zorg ervoor de FM-antenne volledig uit te trekken voor de beste 
 FM-ontvangst. 

Slaapfunctie
Druk tijdens het luisteren naar de radio op de Slaaptoets (3) om de 
slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 90 
minuten en 15 minuten door op de Slaaptoets (3) te drukken. Het 
apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen. 

Dimmerfunctie
Druk in stand-by op de Dimmertoets (3) om de helderheid van het 
LED-scherm op hoog, medium of laag niveau in te stellen.
1. Het scherm van de klok, met dimmer op laag, is de 
 standaardinstelling.
2. De klok zal meer stroom verbruiken als je de dimmer hoger instelt

DUTJE timer-functie (countdown timer)
Wanneer de radio uitstaat, drukt u op de DUTJE-knop (10), om de 
DUTJE-modus in te schakelen, de DUTJE-tijd wordt in sprongen van 5 
seconden gewijzigd. Door te drukken op de DUTJE-knop (10) kan de 
duur gewijzigd worden tussen de 90 min en de 10 min . 
De alarm buzzer zal gedurende 30 min weerklinken en dan 
automatisch uitschakelen. Om de buzzer te stoppen, druk op de AAN/
UIT-knop (4). 

Drukken op de DUTJE-knop (10) terwijl het alarm afgaat, heeft geen 
effect. Druk op de AAN/UIT-knop (4) om de NAP-functie te annuleren. 

Selecteer de DST (zomertijd) modus
Voor landen met zomertijd (DST) biedt de klokradio een ZOMERTIJD-
optie om de zomertijd in te stellen.
Houd de ZOMERTIJD-knop (3) in de standby modus gedurende 3 
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seconden ingedrukt. De klok zal met één uur vooruit worden gezet.
Herhaal de bovengenoemde actie om de ZOMERTIJD-modus te 
sluiten.

Projectie eenheid
- Scherpstelling instellen: Pas de helderheid van de projectieklok/
 scherpstelling aan door te draaien aan het wiel voor helderheid /
 scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond 
 of de wand wordt weergegeven. 
- Pas de geprojecteerde richting aan.
- Om het geprojecteerde beeld 180° te spiegelen, druk op de 
 PROJECTIE TIJD 180° FLIP-knop (2).

OPMERKING: PROJECTEERT DE TIJD OP HET PLAFOND OF DE 
MUUR VAN EEN VERDUISTERDE KAMER. 
MAXIMUM PROJECTIE AFSTAND IS 0,9-2,75 METER. 

Specificaties
- Frequentiebereik: 87,5 – 108MHz
- Batterijback-up: 3 V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet 
 inbegrepen
- Voeding: AC230V ~ 50Hz

Reset
Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt, 
kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of stroomstoot 
waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. 
Mocht dit zijn gebeurd, dan hoeft u de AC voedingskabel slechts los 
te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen, minstens 3 minuten 
te wachten en het apparaat vervolgens opnieuw in te stellen alsof het 
een gloednieuw apparaat zou zijn.
 

WAARSCHUWING

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende 
 kaarsen, op het apparaat. 
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen 
 zonder goede ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het 
 onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven. 
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4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de 
 ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, 
 gordijnen, etc. te blokkeren.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of 
 spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals 
 vazen, op het apparaat geplaatst worden. 
6. Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne. 
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, 
 zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige 
 omgeving geplaatst worden.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere 
 oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. 
 Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild 
 niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte 
 doek. 
9. Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige 
 voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het 
 apparaat. 
10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
11. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het 
 normale huishoudelijke afval overhandig het aan een 
 verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische 
 apparaten. Door te recycleren, kan een deel van de materialen 
 hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de 
 bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het 
 geautoriseerde inzamelpunt.

VOORZICHTIG
Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst.

Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type

VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:
1. Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product 
 weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de 
 Europese Richtlijn valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de 
 batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de 
 gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die 
 door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.
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3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke 
 negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke 
 gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van 
 uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente, 
 afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt 
 gekocht.
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER 
ELECTRONICS A/S

 

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, 
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw 
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct 
worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit 
symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en 
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden 
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en 
elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties 
kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het 
ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw 
plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

www.denver-electronics.com
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