
DUTCH

FUNCTIES EN BEDIENINGEN

1. STROOM AAN – UIT / ALARM UIT KNOP
2. BRONTOETS
3. GEHEUGEN / KLK.AANP. KNOP
4. ALARM 1 AAN-UIT INSTELKNOP
5. SLUIMER/SLAAP/DIMMERTOETS
6. ALARM 2 AAN-UIT INSTELKNOP
7. SKIP ACHTERUIT-KNOP
8. GEHEUGEN OMHOOG/START/PAUZETOETS/PAARTOETS
9. SKIP VOORUIT-KNOP
10. VOLUMEKNOP
11. LUIDSPREKER
12. INSTELDRAAIKNOP
13. BATTERIJCOMPARTIMENT (ONDERKANT VAN HET 
 TOESTEL)
14. SCHERM
15. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
16. LIJN IN JACK
17. DC-IN-STROOMINGANG
18. USB-LAADPOORT 
19. FM-ANTENNE
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LED DISPLAY

 

VOORBEREIDINGEN
AC-DC adapteraansluiting: De klokradio kan van stroom worden 
voorzien door een externe AC-DC adapter, dit vereist uitgang DC 5 
V 1,5 A (inbegrepen).

VOEDINGSAANSLUITING
Steek de AC-DC adapter in een huishoudelijk AC stopcontact 
en steek de DC uitgangsstekker van de adapter in de DC 
ingang van de klokradio. Dit apparaat is voorzien van een back-
upbatterijsysteem; het vereist een 3V (“AAA” batterijen x 2) (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.

OM DE KLOK HANDMATIG IN TE STELLEN:
1. Houd de KLK.AANP. -knop (3) in de standby-modus ingedrukt 
 en houd hem dan 2 seconden vast om de instelmodus voor de 
 tijd te openen. Het scherm “24 u” zal knipperen.
2. Draai aan de INSTELDRAAIKNOP (12) om de “12 u” of “24 u” 
 modus aan te passen.
3. Druk op de KLK.AANP. -knop (3). Het tijd scherm zal knipperen.
4. Draai aan de INSTELDRAAIKNOP (12) om de klok aan te 
 passen en druk op de klok aanpassingstoets de klokinstelling is 
 voltooid.
Nota:
- Druk op SKIP ACHTERUIT-KNOP (7) toets om de gegevens 
 achteruit aan te passen. 
- Druk op de SKIP VOORUIT-knop (9) om de gegevens vooruit 
 aan te passen. 

PM-indicator

AUX-indicator

ALARM 1 Indicator

BLUETOOTH-indicator

FM-indicator

ALARM 2 Indicator

TIJD-indicator
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- Houd de SKIP ACHTERUIT (7) of SKIP VOORUIT (9) –knop 
 gedurende 2 seconden ingedrukt om auto vooruit mogelijk te 
 maken.

INSTELLEN VAN DE ALARMEN:
1. Houd de (4) alarm 1 of (6) alarm 2 knop ingedrukt totdat de tijd 
 van het alarm knippert.
2. Draai aan de insteldraaiknop (12) om de gewenste tijd van het 
 alarm in te stellen, druk op de alarmknop en de instelling is 
 voltooid.
Nota:
- Druk op de SKIP ACHTERUIT-knop (7) om de gegevens 
 achteruit aan te passen. 
- Druk op de SKIP VOORUIT-knop (9) om de gegevens vooruit 
 aan te passen. 
- Houd de SKIP ACHTERUIT (7) of SKIP VOORUIT (9) –knop 
 gedurende 2 seconden ingedrukt om auto vooruit mogelijk te 
 maken.

HET ALARM IN- EN UITSCHAKELEN 
Druk op de “ALARM 1” (4)/”ALARM 2” (6) 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
Piepalarm of radio alarm zal gedurende continu 60 minuten 
continu afgaan al ser niet op een toets geduwd wordt, dan zal het 
automatisch stoppen en zal het wachten tot dezelfde alarmtijd de 
volgende dag om terug af te gaan.

SLUIMERFUNCTIE
Wanneer het alarm rinkelt, het drukken op de Sluimerknop (5) zal 
de sluimerfunctie activeren, het Piepalarm of of Radio alarm zal 
stoppen. 
Nota: De intervaltijd van het sluimeren is 9 minuten (secundair deel 
niet inbegrepen) 
Het sluimeren zal continu blijven doorgaan totdat u op de AAN/
UIT knop (1) drukt om alarm uit of Zoemeralarm of Radio Alarm 
automatisch na 60 minuten.
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SLAAPFUNCTIE
Druk tijdens het luisteren naar de radio op de Slaaptoets (5) om 
de slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 
120 minuten en 10 minuten door op de Slaaptoets (5) te drukken. 
Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is 
verlopen.

DIMMERFUNCTIE
Druk in stand-by op de Dimmertoets (5) om de helderheid van de 
LED-display op hoog 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.

NAAR DE RADIO LUISTEREN
1. Druk op de toets AAN-UIT (1) om het apparaat in te schakelen. 
 Druk op de BRONknop (2) om de radio afspeelmodus te 
 selecteren, Draai aan de insteldraaiknop om de radio op een 
 gewenst station af te stemmen.
2. Als u de SKIP VOORUIT-knop (9) of SKIP ACHTERUIT KNOP 
 (7) gedurende één seconde ingedrukt houd, en dan loslaat, zal 
 het apparaat automatisch scannen naar het volgende station dat 
 uitzendt. 
3. Druk op de toets AAN-UIT (1) om de radio UIT te schakelen.

GEPROGRAMMEERDE RADIOSTATIONS INSTELLEN / 
OPROEPEN
1. Druk op de toets AAN-UIT (1) om het apparaat in te schakelen. 
 Druk op de BRONknop (2) om de radio afspeelmodus te 
 selecteren, Draai aan de insteldraaiknop om de radio op een 
 gewenst station af te stemmen.
2. Als u de SKIP VOORUIT-KNOP (9) of SKIP ACHTERUIT KNOP 
 (7) gedurende één seconde ingedrukt houd, en dan loslaat, zal 
 het apparaat automatisch scannen naar het volgende station dat 
 uitzendt.
3. Houd de geheugen / geheugen omhoog knop gedurende 2 
 seconden ingedrukt; “P01” zal op het scherm oplichten.
4. Druk nogmaals op de toets geheugen / geheugen + om het 
 station in het geheugen op te slaan.
5. Herhaal stappen 2 t/m 4 om meer stations op te slaan.
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6. Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.
7. Wanneer “P01-P10” oplicht, druk dan op de SKIP VOORUIT-
 KNOP (9) of SKIP ACHTERUIT-KNOP (7) om het vooraf 
 ingestelde nummer te selecteren. 
8. Wanneer u een opgeslagen station wilt oproepen, kunt u op 
 de toets geheugen + (8) drukken om het geheugennummer te 
 selecteren.

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

BLUETOOTH INSTELLING
Bluetooth-connectiviteit prestaties kunnen variëren met het 
merk en het model van het aangesloten apparaat. Voor de beste 
prestaties, gelieve nieuwere Bluetooth-apparaten aan te sluiten 
met de integratie van Bluetooth 2.1 + EDR en gebruik de laatste 
firmware-update die beschikbaar is bij de leverancier van het 
apparaat. Compatibiliteit met alle apparaten en mediatypen is niet 
gegarandeerd. Bluetooth prestatieoverwegingen zorgt ervoor dat 
alle Bluetooth-apparaten binnen 9 meter de Bluetooth-transmisie 
hebben uitgeschakeld. De aanwezigheid van andere Bluetooth-
apparaten gedurende de Aansluiting kan leiden tot operationele 
problemen. Bluetooth is een korte-afstand radiocommunicatie 
standaard. De hardware van deze Bluetooth-zender en ontvanger 
in dit apparaat heeft een geschatte actieradius van 9 meter in 
een open ruimte. Algemeen Bluetooth-apparaten kunnen in een 
kamer met normale afmetingen of een kantoor duidelijk met 
elkaar communiceren. De werking tussen verschillende kamers is 
afhankelijk van de constructie van de kamer.
Het is belangrijk om het feit te herkennen dat het Bluetooth-
communicatiebereik aan zienlijk kan worden verminderd als het 
signaal door een massief voorwerp passeert. Menselijke lichamen, 
baksteen en betonnen muren en zware meubels of boekenkasten 
zal het operationele bereik van uw Bluetooth-apparaten 
verminderen. Glas, droge-muur of muren met houten lambrisering 
en kantoor partities kunnen een minder ernstig maar merkbaar 
effect hebben. U moet uw Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar 
positioneren als u communicatieproblemen waarneemt.
Stereo muziekaansluiting met uw mobiele telefoons Voor het 
aansluiten zal u een beetje achtergrondkennis met de Bluetooth-
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functies van uw mobiele telefoon nodig hebben. Omdat elke 
telefoon net iets anders werkt, gelieve uzelf vertrouwd te maken met 
de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat voor u het aansluit.
1. Zorg ervoor dat de Bluetooth op uw mobiele telefoon is 
 ingeschakeld. Mogelijk moet u de telefoonhandleiding 
 raadplegen voor meer informatie.
2. Plaats de radio en de telefoon waar ze zijn niet meer dan 0,9 
 meter uit elkaar staan.
3. Schakel het apparaat aan door op de Aan/uit knop te drukken.
4. Druk op de Bronknop om over te schakelen naar de Bluetooth-
 modus. De Bluetooth-modus wordt aangeduid met “BT” op het 
 scherm. De koppeling indicator knippert snel.
5. Door gebruik te maken van de interne bedieningselementen 
 op uw Bluetooth-apparaat, selecteert u de “DENVER CRB-619” 
 in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen. Als uw apparaat 
 om een wachtwoord vraagt, kunt u het standaard wachtwoord 
 “0 0 0 0” invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw 
 specifiek apparaat voor instructies over het koppelen en 
 aansluiten van Bluetooth-apparaten.
6. Selecteer en bevestig de koppeling op uw telefoon, de 
 aansluiting zal in een paar seconden worden voltooid en 
 de radio zal wanneer hij succesvol gekoppeld en verboden is 
 een bevestigingstoon produceren en de koppeling indicator 
 zal langzaam knipperen. Na de oorspronkelijke koppeling, zal 
 het apparaat gekoppeld blijven tenzij ongepaarde door de 
 gebruiker handmatig of gewist worden als gevolg van een reset 
 van het apparaat. En u kunt nu beginnen met de werking om uw 
 Bluetooth-muziek te streamen.

AUDIO DRAADLOOS AFSPELEN
1. Volg de instructies onder Een Bluetooth Apparaat Paren.
2. Gebruik de interne bedieningselementen op het aangesloten 
 Bluetooth-apparaat om een title te selecteren.
3. Om de geselecteerde title af te spelen of te pauzeren, gebruik 
 de interne bedieningselementen op het aangesloten Buetooth-
 Apparaat of druk op de Afspeel-/ Pauzeknop.
4. Audio afgespeeld via het aangesloten Bluetooth-apparaat zal nu 
 via de luidsprekers te horen zijn.
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DE BLUETOOTH-VERBINDING VERANDEREN VOOR EEN 
NIEUWE MOBIELE TELEFOON
Houd de Paartoets (8) voor 3 seconden ingedrukt. De 
paringindicator zal snel knipperen en de radio zal een 
bevestigingstoon laten horen. Selecteer en bevestig de paring op 
uw nieuwe mobiele telefoon.

OPMERKING:
Sommige telefoons kunnen de verbinding tot stand brengen en 
verbreken wanneer u gesprekken voert en beëindigt. Dit duidt niet 
op een probleem met uw apparaat.
Af en toe tijdens het gebruik van uw apparaat kunt u onverwachte 
Bluetooth gedrag opmerken zoals ontkoppeling, onderbroken 
muziekgeluid, Herstart uw Bluetooth-accessoire door deze uit te 
zetten en vervolgens de connectiviteit terug aan te zetten.

LIJN IN
Vereist een 3,5 mm audiokabel (niet inbegrepen).
1. Sluit de 3,5 mm audiokabel aan op de Lijn-In op het apparaat en 
 op een audio-uitgang van een MP3-speler of andere audiobron.
2. Druk op de bronknop om de Lijn-In modus te schakelen.
3. Gebruik de bedieningen op de aangesloten MP3-speler of 
 andere audiobron om de audio afgespeeld via de klokradio te 
 bedienen.

USB-LAADPOORT
USB-apparatuur: DC 5 V
Het product functioneert als een lader voor uw mobiele telefoon en 
USB-apparaat.
De connector of het USB-oplaadkabel wordt niet meegeleverd. (De 
lengte van de kabel is niet meer dan 3m).

SPECIFICATIES
Frequentiebereik : 87,5 – 108 MHz.
Batterij-backup : 3V (“AAA” batterijen x 2) niet inbegrepen
Stroomadapter : Ingang AC 100-240 V 50- 60 Hz.
     Uitgang DC 5 V 1500 mAh.

RESET
Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend 
werkt, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) 
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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. 
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 
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 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.
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 is 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.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (CRB-619) voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 
Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit 
kan worden aangevraagd bij:

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

www.denver-electrionics.com
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