
  
 

Veiligheidsvoorschriften 
1. Sluit de radio uitsluitend aan op een voedingsbron met wisselstroom (AC). Verifieer 

dat de spanning overeenkomt met de nominale specificaties op de radio. 
2. Gebruik de radio niet met een beschadigde behuizing of kabel of als het apparaat 

andere zichtbare beschadiging vertoont. In het geval van schade en om risico’s te 
voorkomen, laat de radio uitsluitend repareren door de fabrikant, 
servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijke gekwalificeerde 
persoon. 

3. Probeer een beschadigde radio niet te gebruiken; dit kan leiden tot elektrische 
schokken of fataal letsel. 

4. Gebruik de radio niet in natte of vochtige omstandigheden; dit kan leiden tot 
elektrische schokken of fataal letsel. Stel de radio niet bloot aan druppels of spetters. 
Stel de radio nooit bloot aan regen of water. 

5. Plaats geen containers op de radio die vloeistof bevatten. 
6. Als vloeistoffen op of in de radio terecht zijn gekomen, haal onmiddellijk de stekker 

uit het stopcontact. 
7. Als u de radio voor langere niet zal gebruiken, koppel de radio a.u.b. los van de 

voedingsbron. Koppel hiertoe de stroomadapter los van het stopcontact. 
8. Zorg ervoor dat de stroomadapter te allen tijde toegankelijk is terwijl de radio wordt 

gebruikt. 
9. Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Het 

is raadzaam extreme volumes vermijden wanneer u via een oor- of hoofdtelefoon 
luistert, voornamelijk wanneer voor u langdurig luistert. 

10. Plaats de radio nooit in de buurt van open vlammen of andere hittebronnen, 
inclusief direct zonlicht. 

11. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van de radio. 
12. Koppel de radio los van het stopcontact voorafgaand aan onweer. 
13. Trek altijd aan de stekker en nooit aan de voedingskabel om de radio los te koppelen 

van het stopcontact. 
14. Open nooit de behuizing van de radio. Alle reparaties moeten uitsluitend worden 

uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur. Er zijn geen door de gebruiker 
te repareren onderdelen binnenin het apparaat aanwezig. 

15. Laat de voedingskabel niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, of hete 
oppervlaktes aanraken. 

16. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikanten. 
17. Afdoende ventilatie met een minimale speling van 15 cm tussen de radio en 

omliggende oppervlaktes is noodzakelijk om opbouw van hitte te voorkomen. 
18. Zorg ervoor dat gordijnen en andere voorwerpen de radio niet afdekken. 
19. Berg batterijen zodanig op dat deze niet bereikbaar zijn voor kinderen en huisdieren. 

Als u meent dat een batterij is ingeslikt, vraag onmiddellijk om medisch advies. 
20. Bewaar batterijen op een koele en droge plek. Stel batterijen nooit bloot aan teveel 

hitte (bijv. direct zonlicht) en dank deze nooit af in vuur. 
21. Let op de juiste polariteit wanneer u batterijen installeert. De polariteit staat 

gemarkeerd in de batterijhouder. 
22. Haal uitgeputte batterijen uit de radio. Verwijder de batterij ook als u de radio voor 

langere tijd net zal gebruiken. De batterij kan anders beginnen te lekken en 
beschadiging veroorzaken. 

23. Batterijen dienen uitsluitend door volwassenen te worden geïnstalleerd of 
vervangen. 

24. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen wanneer het batterijklepje is 
verwijderd. 

25. Verwijder de batterij voordat u de radio afdankt. 
26. De lichtbron van deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, 

servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijke gekwalificeerde 
persoon. 

27. Deze elektrische apparatuur is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. 



 
 

 
OPGELET 

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. 

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. 



  
 

Overzicht van het product 

 
 

 

 

  
1. Toets SCHERMHELDERHEID/toets SFEERVERLICHTING VERANDEREN 
2. BRONTOETS 
3. Toets SFEERVERLICHTING/toets ALARM UIT 
4. LICHTTOETS 
5. SLAAPTOETS 
6. ALARM 1-toets 
7. TERUGTOETS/toets JAAR-MAAND-DAG 
8. KLOKTOETS/toets TERUGSTELLING/toets GEHEUGEN+ 
9. MUZIEKTOETS 
10. Toets VOLUME OMLAAG 
11. Toets DIM OMLAAG 
12. Toets LICHT OMHOOG 
13. ALARM 2-toets 



 
 

14. VOORUITTOETS 
15. Toets VOLUME OMHOOG 
16. AUX-ingang 
17. Antenne 
18. Batterijhouder 
19. USB-oplaadpoorten 
20. DC IN-aansluiting 
21. Luidspreker 
22. Nominaal specificatielabel (onderzijde van het apparaat) 
23. Display 
24. Lampenkap 

Display 

 
EN NL 
Time Tijd 
PM time PM-tijd 
AUXIN AUX-IN 
Alarm 1 Alarm 1 
FM FM 
Alarm 2 Alarm 2 

Aan de slag 

Stroomaansluiting 

 
1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op de DC-ingang van de radio. 
2. Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact. 

De display schakelt in wanneer de radio van stroom wordt voorzien en op 
stand-by is geschakeld. 



  
 

Back-upsysteem 
• Deze radio is voorzien van een back-upsysteem. Het vereist een 3 V 

lithiumbatterij (type: CR2032). Steek de batterij in de batterijhouder en zorg 
er hierbij voor dat de positieve en negatieve (+ en -) zijden van de batterij 
contact maken met de corresponderende klemmen in de batterijhouder. 

• In het geval van een stroomuitval, zal de radio automatisch op 
batterijvoeding schakelen terwijl de klok- en timerinstellingen blijven 
behouden. 

• Om de batterijhouder te openen, gebruik een schroevendraaier om de 
schroef op het batterijklepje los te draaien. 

• Koppel de stroomadapter niet los wanneer u de batterij vervangt. Alle klok- 
en alarminstellingen zullen anders verloren gaan. 

 

 WAARSCHUWING 
BATTERIJEN NOOIT INSLIKKEN; RISICO OP CHEMISCHE 

BRANDWONDEN 
Dit product bevat een munt-/knoopbatterij. Als de munt-/knoopbatterij wordt 

ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur tot ernstige interne brandwonden leiden 
en fataal aflopen. 

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de 
batterijhouder niet stevig kan worden gesloten, stop het product te gebruiken 

en houd deze uit de buurt van kinderen. 
Als u meent dat batterijen zijn ingeslikt of in enigerlei deel van het lichaam zijn 

geplaatst, vraag onmiddellijk om medisch advies. 
 

De klok instellen 
1. Zorg ervoor dat de MUZIEK-toets NIET is geactiveerd. Als de radio een 

bepaalde muziekbron afspeelt (bijv. radio, aux-in of natuurgeluiden), kunt u 
op de toets MUZIEK drukken om deze UIT te schakelen. 

2. Houd de toets KLOK ingedrukt om de klokinstellingen te openen. 
3. Druk meerdere keren op de toets KLOK om de volgende instellingen te 

doorlopen: 
 

Jaar > Maand > Dag > 12 uur/24 uur (tijdformaat) > Uren > Minuten 
 
• Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de waarden van elke instelling aan 

te passen. Houd de toets ingedrukt om de waarden sneller te doorlopen. 
• Druk op de toets KLOK om elke instelling te bevestigen. 
 
Opmerking: het PM-icoontje verschijnt voor de PM-tijd wanneer de klok is 
ingesteld op het formaat 12 uur. 

De antenne gebruiken 
Wikkel de antenne volledig uit om de FM-signaalontvangst te verbeteren. 

Het geluidsvolume regelen 
Druk op de toets VOLUME OMHOOG of OMLAAG om het volume te regelen. 



 
 

Naar de radio luisteren 
1. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen. 
2. Druk op de toets SOURCE om de radiomodus te selecteren (de 

radiofrequentie wordt op de display weergegeven). 
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de frequentie aan te passen. 
4. Houd de toets TERUG of VOORUIT om automatisch af te stemmen op het 

volgende beschikbare FM-station. 
5. Druk op de toets MUZIEK om de radiomodus te verlaten. 

Stationgeheugens instellen 
U kunt tot op 10 stationgeheugens opslaan. 
1. Op een station afstemmen. 
2. Houd de toets GEHEUGEN+ ingedrukt totdat “P01” (of de volgende 

beschikbare geheugenplek) op de display verschijnt. 
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren 

(P01-P10). 
4. Druk ter bevestiging op de toets GEHEUGEN+. Het stationgeheugen is nu 

ingesteld. 
5. Druk meerdere keren op de toets STATIONGEHEUGEN om een 

stationgeheugen te selecteren. 

Naar de AUX-ingang luisteren 
1. Sluit een externe audiobron aan met een 3,5 mm audiokabel (niet 

inbegrepen). 
2. Steek de 3,5 mm audiokabel in de AUX-ingang van de radio. 
3. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen. 
4. Druk op de toets SOURCE om de AUX-modus te selecteren (“AUX” verschijnt 

op de display). 
5. Start het afspelen van uw externe audiobron en luister naar de weergave via 

de radio. 
6. Druk op de toets MUZIEK om de AUX-modus te verlaten. 

Naar natuurgeluiden luisteren 
Het product stelt drie sfeervolle natuurgeluiden beschikbaar. 
1. Druk op de toets MUZIEK om de muziekmodus te openen. 
2. Druk op de toets SOURCE om de natuurgeluidmodus te selecteren (n-1, n-2 of 

n-3 wordt op de display weergegeven). 
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een natuurgeluid te selecteren. 
4. Druk op de toets MUZIEK om de natuurgeluidmodus uit te schakelen. De 

alarmen gebruiken 

De alarmen instellen 
De radio stelt 2 alarminstellingen beschikbaar. De alarmen instellen: 
1. Zorg ervoor dat de MUZIEK-toets NIET is geactiveerd. Als de radio een 

bepaalde muziekbron afspeelt (bijv. radio, aux-in of natuurgeluiden), kunt u 
op de toets MUZIEK drukken om deze UIT te schakelen. 

2. Druk op de toets ALARM 1 of ALARM 2 om, respectievelijk, de huidige 
alarminstelling 1 of 2 weer te geven. 

3. Houd de toets ALARM 1 of ALARM 2 ingedrukt om de instellingsmodus voor 
de alarmtijd te openen. 



  
 

4. Druk in de instellingsmodus van de alarmen meerdere keren op ALARM 1 of 
ALARM 2 om de volgende instellingsopties te doorlopen: 

 
Alarmuren > alarmminuten > Alarmfrequentie (zie opmerking 1) > 
Alarmgeluidsbron (zie opmerking 2) > Lichtintensiteit* 

 
• Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de waarden van elke instelling aan 

te passen. Houd de toets ingedrukt om de waarden sneller te doorlopen. 
• Druk op de toets ALARM 1 of ALARM 2 om elke instelling te bevestigen. 
• Zodra de instellingen zijn voltooid, zal het alarm worden ingeschakeld en 

verschijnt het corresponderende icoontje AL 1 of AL 2 op de display. 
 
Opmerking: 
1. U kunt de alarmfrequentie instellen op de volgende opties: 

1-5 = maandag tot vrijdag, 1-7 = dagelijks, 6-7 = alleen weekends, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 of 7 = slechts eenmaal per week (op de geselecteerde dag) 

2. Selecteer als de alarmgeluidsbron de zoemer (“bu” verschijnt op de display), 
de radio (de laatst afgespeelde radiofrequentie verschijnt op de display) of 
natuurgeluid (“nS” verschijnt op de display). 
Alle geluidsbronnen voor het alarm zullen geleidelijk aan in volume verhogen 
wanneer het alarm klinkt. 
Als de radio wordt geselecteerd als de geluidsbron voor het alarm, dan zult u 
worden verzocht het maximale radiovolume te selecteren voor wanneer het 
alarm klinkt. 
Als een natuurgeluid als de geluidsbron voor het alarm wordt geselecteerd, 
dan zult u worden verzocht het type natuurgeluid te kiezen (n-1, n-2 of n-3) 
en vervolgens het maximale volume te selecteren voor wanneer het alarm 
klinkt. 

 
*Zie sectie “Weklicht tijdens alarm”. 

Weklicht tijdens alarm 
• Het weklicht kan worden ingesteld op een lichtintensiteit van niveau L01 tot 

L20 of uit. Als een lichtintensiteit van L01 tot L20 is ingesteld, dan zal het 
licht 30 minuten vóór de ingestelde alarmtijd inschakelen op de laagste 
intensiteit. 

• Het licht zal vervolgens geleidelijk aan helderder worden to op de ingestelde 
maximale helderheid totdat het alarm uitschakelt. Als het alarm bijvoorbeeld 
is ingesteld voor 8:30 met een lichtintensiteit van L10, dan zal het licht om 
8:00 op het laagste niveau (L01) inschakelen en geleidelijk aan in intensiteit 
verhogen tot niveau L10 om 8:30. 

• Het licht zal niet inschakelen als het alarm minder dan 30 minuten vóór de 
ingestelde tijd is ingesteld. 

De alarmen in- of uitschakelen 
Wanneer de kloktijd wordt weergegeven, kunt u de toets ALARM 1 of ALARM 2 
ingedrukt houden om het betreffende alarm in of uit te schakelen. Het 
corresponderende alarmicoontje (AL1 of AL2) zal oplichten wanneer het alarm 
is ingeschakeld. 



 
 

Het alarmgeluid deactiveren 
• Druk op de toets LICHT om het alarm tijdelijk te dempen (sluimerfunctie) en 

druk vervolgens op de corresponderende toets ALARM 1 of ALARM 2 om het 
geactiveerde alarm uit te schakelen. 

• Wanneer het alarm klinkt, zal het corresponderende alarmicoontje (AL1 of 
AL2) op de display knipperen. 

• Het alarm zal 30 minuten blijven klinken als er op geen enkele toets wordt 
gedrukt. Het zal vervolgens automatisch stoppen tot de volgende ingestelde 
alarmtijd. 

Sluimeren 
• Druk op de toets LICHT om het alarmgeluid tijdelijk te dempen. Het alarm zal 

weer klinken zodra de sluimertijd (9 minuten) is verlopen. 
• Het corresponderende alarmicoontje (AL1 of AL2) knippert op de display 

gedurende de sluimerperiode. 
• Om de sluimerperiode en het alarm te annuleren, drukt u op de toets ALARM 

1 of ALARM 2 voor het corresponderende alarm. 
 

Slaap 
• Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch 

uitschakelt. 
• Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLAAP 

drukken om een slaapperiode te selecteren (opties: Uit, 15, 30, 60 en 90 
minuten). 

• De radio zal automatisch uitschakelen wanneer de slaapperiode is verlopen. 
• Druk op de toets SLAAP om de resterende tijd te controleren voordat de 

radio uitschakelt. 
• Druk op de toets MUZIEK om deze functie te annuleren. 

Scherminformatie 
1. Druk op de toets MUSIEK om enigerlei muziekbron uit te schakelen. 
2. Druk meerdere keren op de toets JAAR-MAAND-DAG om de weergave te 

wisselen tussen jaar, datum en kloktijd. 

Schermhelderheid 
Druk op de toets SCHERMHELDERHEID om het helderheidniveau van de display 
te veranderen (2 niveaus). 

Leeslampje 
• Druk op de toets LICHT om het leeslampje in of uit te schakelen. 
• Druk op de toets DIM OMLAAG of LICHT OMHOOG om de helderheid te 

verlagen of verhogen. 

Sfeerlicht 
• Druk op de toets SFEERLICHT om het sfeerlicht in of uit te schakelen. Het 

licht zal van kleur blijven veranderen. 



  
 

• Druk op de toets SFEERLICHT VERANDEREN om de kleurverandering van 
het licht te stoppen. Herhaal deze stap om deze functie te annuleren. 

Externe apparatuur opladen 
Sluit een extern apparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) via een USB-kabel (niet 
inbegrepen) aan op de USB-poort op de achterzijde van de radio om dat apparaat 
op te laden. De radio kan de inhoud van het aangesloten externe apparaat niet 
inlezen. 
 

Specificaties 
Tunerbereik: FM: 87,5 - 108 MHZ 
Aantal stationgeheugens: 10 
AC-stroomadapter: Invoer: AC 100-240V, 50/60Hz 

Uitvoer: DC 5V, 2,1A 



 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

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 ervoor bestemd 
om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en 
batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, 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 bij 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 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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