
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ADVARSEL 
1. Der kræ ves minimum 5 cm frirum omkring apparatet for, at tilstræ kkelig ventilation kan finde 

sted. 
2. Ventilationen må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne tildæ kkes med f.eks. aviser, 

duge, gardiner el. lign. 
3. Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, ovenpå apparatet. 
4. Tæ nk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier. 
5. Apparatet er beregnet til brug under moderate klimaforhold.  
6. Hvis stikproppen fungerer som hovedkontakt, skal der altid væ re let adgang til den 

stikkontakt, apparatet er tilsluttet.  
7. Se vejledningen i bunden af apparatet for el- og sikkerhedsoplysninger, fø r du installerer eller 

betjener apparatet. 
8. Batterierne (batteripakken eller de ilagte batterier) må ikke udsæ ttes for stæ rk varme som 

f.eks. sollys, ild eller lignende. 
9. FORSIGTIG - Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes med forkert type. Udskift altid 

med samme eller tilsvarende type 

 
 
 

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE APPARATER ELLER BATTERIER 

1. Når symbolet med den overkrydsede skraldespand findes på et produkt, betyder det, at 
produktet er underlagt det europæ iske direktiv. 

2. Alle elektriske og elektroniske produkter, inkl. batterier, bør bortskaffes separat fra det 
almindelige husholdningsaffald gennem de dertil indrettede indsamlingsordninger opsat af 
regeringen eller de lokale myndigheder. 

3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil medvirke til at modvirke negativ indvirkning på 
miljøet og folkesundheden. 

4. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat bør du kontakte de lokale 
myndigheder, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet. 



Oversigt over produktet 

 
 

1. Qi-felt (trådløs opladning) 

2. Knappen CLOCK /MEM/M+ /SET /Y-M-D 

3. Knappen TILBAGE 

4. Knappen FREM 

5. Knappen SNOOZE/SLEEP (autosluk) /DIMMER (dæ mpning) 
6. Knappen ALARM 1 /VOL- 

7. Knappen ALARM 2 /VOL+ 

8. Knappen TÆ ND/SLUK /ALARM FRA 

9. Indikator for Alarm 1 (alarm) 

10. Indikator for Alarm 1 (radio)  

11. Indikator for Alarm 2 (alarm) 

12. Indikator for Alarm 2 (radio) 

13. Qi-indikator (trådløs opladning) 

14. Skæ rm 

15. Højttaler 

16. Antenne 

17. DC IN-stik 

18. USB ladeterminaler 

19. Batterirum 



Tilslutning til lysnettet 
1. Forbind ledningen på strømadapteren til DC IN-stikket på radioen. 

2. Sæ t strømadapterens stik i en stikkontakt.  

Radioen er tæ ndt og står standby, når du ser displayet tæ nde.  

Backupsystem 
 Radioen er udstyret med et batteri-backupsystem. Det kræ ver 2 x AAA-batterier (tilkøb).  

 Å bn batterirummet i bunden af enheden. Læ g batterierne i BATTERIRUMMET og sørg for, at 

de positive og negative (+ og -) ender på batterierne har kontakt til de tilsvarende terminaler i 

BATTERIRUMMET. Luk batterirummet. 

 Hvis der forekommer strømsvigt, vil radioen automatisk skifte til batteridrift og holde uret og 

timerindstillingerne i gang. 

 Mens du udskifter batteriet, skal strømadapteren væ re tilsluttet. Ellers vil dine indstillinger for 

ur og alarmer gå tabt. 

Indstilling af uret 
1. Stil radioen på standby, og tryk og hold knappen CLOCK for at åbne indstilling af uret. 

2. Tryk gentagne gange på knappen CLOCK for at bladre gennem valgmulighederne: 

 

Å r > Måned/Dato > Klokkeslæ t 
 

 Indstilling af år: Tryk på knappen TILBAGE eller FREM. 

 Indstilling af måned/dato: Tryk på knappen TILBAGE for at indstille måned og på knappen 

FREM for at indstille dato. 

 Indstilling af klokkeslæ t: Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetal og på knappen 

FREM for at indstille minuttal. 

 Tryk på knappen SET for at bekræ fte hver enkelt indstilling. 

 
Afspilning af radio 
1. Tryk på knappen TÆ ND/SLUK for at tæ nde radioen. 

2. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at indstille frekvensen.  

3. Tryk og hold knappen TILBAGE eller FREM for automatisk at stille ind på næ ste tilgæ ngelige 

FM-station.  

4. Tryk på knappen TÆ ND/SLUK for at slukke radioen. 

**Udrul antennen, og stræ k den ud for at forbedre modtagelsen af FM-signalet. 

Indstilling af faste stationer 
Du kan lagre op til 10 faste stationer. 

1. Stil ind på en station. 

2. Tryk og hold knappen MEM/M+, indtil “P01” (eller den næste ledige faste programplads) 

vises på displayet. 

3. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at væ lg en fast programplads (P01-P10). 

4. Tryk på knappen SET for at bekræ fte. Den faste station er lagt ind.  

5. Tryk gentagne gange på knappen MEM/M+ under afspilning af radio for at væ lge en fast 

station. Alternativt kan du trykke én gang på knappen MEM/M+ og dernæ st trykke på 

knappen TILBAGE eller FREM for at væ lge en fast station. 

Indstilling af alarmer 
Radioen byder på to alarmer. Sådan indstilles alarmerne: 

1. Tryk og hold knappen ALARM 1 eller ALARM 2 i standbytilstand for at åbne indstilling af 

alarmtid. 

2. I alarmindstillingstilstand skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM 1 eller ALARM 

2 for at bladre gennem indstillingerne: 



 

Alarmtid > Alarmlydkilde > Alarmhyppighed  
 

 Indstilling af alarmtid: Tryk på knappen TILBAGE for at angive timetallet og på knappen 

FREM for at angive minuttallet.  

 Valg af lydkilde for alarm: Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at væ lge alarm eller 

radio som alarmlydkilde. Den tilhørende alarmindikator tæ nder, afhæ ngigt af dit valg. 

 Indstilling af alarmhyppighed: Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at væ lge en 

alarmhyppighed (1-5 = mandag til fredag, 1-7 = alle ugens dage, 6-7 = kun weekend). 

 

Når alarmen er indstillet, aktiveres den automatisk, og den tilhørende alarmindikator (alarm eller 

radio) lyser op.  

Sådan slår du alarmer til eller fra  
Når klokkeslæ ttet vises på displayet, kan du trykke på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at 

aktivere eller deaktivere den respektive alarm. Indikatoren for den tilhørende Alarm 1 eller Alarm 

2 (alarm eller radio) tæ nder, når alarmen aktiveres.  

Sådan deaktiveres alarmen, når den lyder 
 Tryk på knappen ALARM FRA for at slå alarmen fra, når den lyder. 

 Når alarmen lyder, blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 (alarm eller 

radio) på displayet.  

Snooze 
 Hvis du midlertidigt vil slå alarmen fra, skal du trykke på knappen SNOOZE. Alarmen lyder 

igen, når snoozeperioden (9 minutter) er gået. 

 Den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 (alarm eller radio) blinker på displayet i 

snoozeperioden. 

 Hvis du vil annullere snoozeperioden og alarmen, skal du trykke på knappen ALARM FRA. 

 

Søvn  
 Autoslukfunktionen angiver det tidsrum, der skal forløbe, inden radioen automatisk slukker. 

 Når radioen er tæ ndt, kan du trykke gentagne gange på knappen SLEEP for at væ lge 

autoslukperiode (Valgmuligheder: Off (fra), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 minutter). 

 Radioen slukker automatisk, når det valgte tidsrum er forløbet.  

 Tryk på knappen SLEEP, hvis du vil se den resterende tid, inden radioen slukker.  

 Tryk på TÆ ND/SLUK-knappen for at annullere denne funktion.  

Visning af oplysninger 
 Tryk gentagne gange på knappen Y-M-D i standbytilstand for at æ ndre visning af år, dato, 

klokkeslæ t og ugedag (d1 = mandag, d2 = tirsdag, d3 = onsdag, d4 = torsdag, d5 = fredag, d6 

= lørdag og d7 = søndag). 

 Tryk én gang kort på knappen TILBAGE eller FREM i radiotilstand for at skifte 

displayvisning fra det aktuelle klokkeslæ t til visning af radiofrekvens. 

Displaylysstyrke 
 Tryk på knappen DIMMER i standbytilstand for at æ ndre lysstyrken i displayet (lav, høj eller 

slukket). 

 

Qi trådløs opladning 



Placér den kompatible mobile enhed midt på ladefeltet. Qi-indikatoren på displayet lyser op. 

Opladningen starter automatisk. 

 

Bemæ rk: 

- Tjek den mobile enheds batteriopladningsstatus ved hjæ lp af opladningsikonet, der vises på 

displayet. 

 

- Placér ikke andre genstande mellem den mobile enhed og Qi trådløs oplader. Den mobile 

enhed vil muligvis ikke kunne oplade korrekt. 

 

- Hvis du tilslutter en rejseadapter til den mobile enhed under den trådløse opladning, vil den 

trådløse funktion muligvis ikke væ re tilgæ ngelig. 

 

Driftstilstande for Qi LED-indikator (trådløs opladning) 

LED-farve Standby Oplader Opladning udført Fejl 

Rød Fra Fra Fra Til 

Blå Fra Til Til Fra 
 

USB-opladning 
Tilslut en ekstern enhed (fx smartphone, mp3-afspiller) via et USB-kabel (medfølger ikke) til 

USB-stikket på bagsiden af radioen med henblik på opladning. Radioen kan ikke tilgå indholdet 

på den tilsluttede eksterne enhed. 

 

Specifikationer 
Tunerområde: FM: 87.5 – 108 MHz  

Antal faste radiostationer:  10  

AC-strømforsyning Indgang: AC 100-240 V, 50/60 Hz 

 Udgangsspæ nding: DC 5 V  2,4 A  

Backup-batterier: 2 x AAA batterier (tilkøb) 

 



ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan væ re skadelige 
for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke 
håndteres korrekt. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr er mæ rket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet 
herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles sæ rskilt. 
 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis 
kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet 
direkte fra husholdningerne. Næ rmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 
 
 
Importør: 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Søften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

 
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRQ-110 er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæ ringens fulde tekst kan findes på fø lgende 
internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på 
toplinjen. Skriv modelnummer: CRQ-110 

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads" 

 

Driftsfrekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz 

Maximal udgangseffekt: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

