
DUTCH

FUNCTIES EN BEDIENINGEN
1. VOLUME OMLAAG
2. VOLUME OMHOOG/DISPLAY AUTOVERANDERING AAN/UIT
3. <</TUNER -/JAAR/MAAND/DAG
4. SLUIMER / SLAAP / DIMMER
5. >> / TUNER + / DST
6. GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE/AUTO UIT DISPLAY 
7. AAN / UIT RADIO / ALARM UIT
8. PM INDICATOR
9. STAND-BY INDICATOR
10. ALARM 1 INDICATOR
11. SCHERM
12. ALARM 2 INDICATOR
13. PROJECTIE AAN/UIT
14. PROJECTIETIJD 180° OMDRAAIEN 
15. KLOKINSTELLING
16. (AL2) ALARM 2 AAN/UIT INSTELLEN 
17. (AL1) ALARM 1 AAN/UIT INSTELLEN
18. SCHERPSTELLING VOOR PROJECTIE-EENHEID
19. LUIDSPREKER
20. NETSNOER
21. FM-ANTENNE
22. BATTERIJHOUDER
23. TYPEPLAATJE (Aan de onderkant van het toestel)
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HANDMATIGE TIJD- EN KALENDERINSTELLING 
Instellen van tijd en kalender 
Houd in stand-by de toets Klokinstelling (15) voor minstens 
2 seconden ingedrukt om de tijdinstelling te openen en druk 
vervolgens op de toets Klokinstelling (15) om de modi als volgt te 
doorlopen: 

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

Actie (tijdens gegevensinstelling): 
- Druk op de toets <</Tuner - (3) om de gegevens achterwaarts 
 aan te passen. 
- Druk op de toets >>/Tuner + (5) om instellingen te verhogen. 
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om 
 automatisch vooruit te gaan. 
- Druk op de toets Klokinstelling (15) om elke instelling te 
 bevestigen.

ALARMINSTELLING 
Alarm 1 en Alarm 2 instellen
Druk in stand-by eenmaal op de toets AL1 (17) of AL 2 (16) om 
de alarmtijd voor te beschouwen. Terwijl de alarmtijd wordt 
weergegeven, houd de toets AL1/AL2 voor 3 seconden ingedrukt 
en de uren zullen beginnen te knipperen. Houd de toets AL1/AL2 
(17/16) voor minstens 2 seconden ingedrukt om de alarminstelling 
te openen. Druk in de instellingsmodus op de alarminstellingtoets 
(17/16) om de modi als volgt te doorlopen: 

Normaal → AL 1 uur → AL 1 minuut → AL 1 weekdag alarm → 
AL 1 wekker → AL 1 wekkerradio → AL 1 wekker radiovolume → 
Normaal.

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 
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Actie (tijdens gegevensinstelling): 
- Druk op de toets << / Tuner - (3) om instellingen te verlagen. 
- Druk op de toets >> / Tuner + (5) om instellingen te verhogen. 
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om 
 automatisch vooruit te gaan.
- Gebruik instellingtoets AL1/AL2 om elke instelling te bevestigen. 

ALARM 
De alarmtoon of het radioalarm zal voor 30 minuten klinken als er 
op geen enkele toets wordt gedrukt, het zal vervolgens automatisch 
stoppen en de volgende dag op dezelfde alarmtijd wachten. 

SLUIMERFUNCTIE 
- Wanneer het Alarm klinkt, kunt u op de Sluimertoets (4) drukken 
 om het alarm tijdelijk te stoppen en de sluimerfunctie te 
 activeren, de alarmtoon of het radioalarm zal stoppen. Het alarm 
 zal 9 minuten later weer klinken. Druk nogmaals op de 
 Sluimertoets om het alarm weer uit te stellen, het alarm zal 9 
 minuten later weer klinken enzovoorts totdat het volgende alarm 
 klinkt.
Opmerking: Het interval van de Sluimerfunctie is 9 minuten.
- Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om de Sluimerfunctie uit te 
 schakelen en het alarm volledig te stoppen. Als u op geen 
 enkele toets drukt, zal het alarm voor 30 minuten klinken en 
 vervolgens automatisch uitschakelen.
- Het icoontje AL1 of AL2 zal knipperen zolang de Sluimerfunctie 
 actief is. Nadat de Sluimerfunctie eenmaal is uitgeschakeld, 
 stopt het icoontje AL1/AL2 op de display met knipperen.

SCHERMLICHT AAN/UITTOETS 
- Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING /M+/display licht 
 auto aan-uit /DUTJE (6) voor 3 seconden, de LED-display   
 indicator zal inschakelen en de LED-display zal na 15 seconden 
 automatisch uitschakelen.
 Druk op een willekeurige toets om de LED-display voor 15 
 seconden op te laten lichten. 
- Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING Set/M+/display 
 light auto on-off /NAP (6) button for 3 seconds, the LED display   
 indicator will light off to cancel this function. 
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AUTOMATISCHE VERANDERING VAN DE WEERGAVE 
Met de radio uitgeschakeld, houd de toets VOLUME UP/DISPLAY 
AUTOVERANDERING AAN/UIT (2) voor minstens 2 seconden 
ingedrukt om de automatische veranderingmodus van de 
tijdweergave te openen (“AAN” zal op de display verschijnen).
Het jaar zal worden weergegeven, druk nogmaals op de toets om de 
maand/dag weer te geven. De display zal na 5 seconden terugkeren 
naar de tijdweergave en dezelfde informatie doorlopen.
Houd de toets nogmaals voor minstens 2 seconden ingedrukt om de 
AUTOMATISCHE WEERGAVEVERANDERING uit te schakelen (« 
UIT » zal op de display verschijnen).

 

RADIOMODUS 

Opmerking: Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgerold en 
verlengd om de beste FM-ontvangst te krijgen. 

Druk op de toets Radio AAN / UIT (7) om het apparaat in te 
schakelen. 
Gebruik de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) om het gewenste 
radiostation te selecteren. Als u de toets Tuner – (3) of Tuner + (5) 
voor één seconde ingedrukt houdt en weer loslaat, zal het apparaat 
automatisch zoeken naar het volgende radiostation. 
Druk op de toets AAN/UIT (7) om de radio UIT te schakelen. 

Stationgeheugens instellen 
Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om het apparaat in te 
schakelen. 
Gebruik de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) om het gewenste 
radiostation te selecteren. 
Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+ (6); “P02” zal op de 
display knipperen. 
Druk nogmaals op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+ (6) om het 
stationgeheugen in te stellen. 
Herhaal stappen 2 t/m 4 om meer stations op te slaan. 
Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan. 
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Wanneer “P01-P10” knippert, kunt u op de toets Tuner - (3) of Tuner 
+ (5) drukken om een geheugennummer te selecteren. 

Stationgeheugens herroepen
U kunt een opgeslagen station herroepen door op de toets 
GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) te drukken en het 
gewenste geheugennummer te selecteren. 

SLAAPFUNCTIE 
Wanneer u naar de radio luistert, kunt u op de toets SLUIMER / 
SLAAP / DIMMER (4) drukken om de slaapmodus te openen. U 
kunt de slaaptimer instellen tussen 90 minuten en 15 minuten door 
meerdere keren op de toets SLUIMER / SLAAP / DIMMER (4) 
te drukken. Wanneer de slaaptimer is geselecteerd, schakelt het 
apparaat automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

DUTJEFUNCTIE (afteltimer) 
Druk met uitgeschakelde radio op de toets 
GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) om de DUTJE-modus te 
activeren, de afteltijd 90 zal voor 5 seconden worden weergegeven. 
U kunt nu meerdere keren op de toets GEHEUGENINSTELLING/
M+/DUTJE (6) drukken om de tijdsduur in te stellen tussen 90 min 
en 10 min. 
Zodra de tijd is verstreken, zal de alarmzoemer voor 30 minuten 
klinken en vervolgens automatisch uitschakelen. Druk op de toets 
Radio AAN/UIT (7) om de alarmzoemer te stoppen. 
De toets GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) heeft tijdens de 
alarmwerking geen functie. 
Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om de DUTJE-functie te 
annuleren. 

DIMMERFUNCTIE
U kunt de dimmerschakelaar (4) gebruiken om de helderheid van de 
LED-display in te stellen op 3 niveaus: hoog, gemiddeld en laag.

ZOMERTIJDMODUS (DST)
Deze klok is voorzien van een DST-optie om de zomertijd in te 
stellen voor landen met zomertijd (DST) (één uur verschil tussen 
zomer- en wintertijd). 
Houd in stand-by de toets >>/TUNER+/DST (5) voor 2 seconden 
ingedrukt. 
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De klok zal met één uur vooruit worden gezet. Herhaal de 
bovengenoemde actie om de ZOMERTIJD-modus te sluiten.

RESETTING
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.

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 (14). 

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 - 108 MHZ
Batterijback-up:  3 V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet 
  inbegrepen
Voeding:  AC230V~50Hz
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 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. 
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.
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Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen 
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 en batterijen zijn 
gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder 
afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen 
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als 
normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar 
gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen 
inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. 
Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden 
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet 
aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of 
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen 
worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het afval 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




