
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



WAARSCHUWING 
1. Behoud minimale afstanden van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. 
2. De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met 

voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. 
3. Plaats geen bronnen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. 
4. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt. 
5. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in gematigde klimaten.  
6. De netstekker wordt gebruikt om de stroom naar het apparaat volledig los te koppelen en 

moet dus altijd bereikbaar en gereed worden gehouden.  
7. Raadpleeg vóór het installeren of het bedienen van het apparaat de elektrische en 

veiligheidsinformatie onderaan op de buitenkant van de behuizing. 
8. Stel de batterijen (batterijblok of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan teveel hitte zoals 

zonlicht, vuur, enz. 
9. 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. Qi-gedeelte (draadloos opladen) 

2. KLOK-toets/toets GEHEUGEN/M+/INSTELLING-toets/J-M-D-toets 

3. Terugtoets 

4. VOORUITTOETS 

5. SLUIMER-/SLAAP-toets/DIMMER-toets 
6. Toets ALARM 1/toets VOL OMLAAG 

7. Toets ALARM 2/Toets VOL OMHOOG 

8. AAN-/UIT-toets/toets ALARM UIT 

9. Indicator alarm 1 (alarm) 

10. Indicator alarm 1 (radio)  

11. Indicator alarm 2 (alarm) 

12. Indicator alarm 2 (radio) 

13. Qi-indicator (draadloos opladen) 

14. Display 

15. Luidspreker 

16. Antenne 

17. DC IN-aansluiting 

18. USB-oplaadpoorten 

19. Batterijhouder 



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 
 De radio is voorzien van een back-upbatterijsysteem. Het vereist 2 x type AAA batterijen (niet 

inbegrepen).  

 Open het batterijvak op de onderzijde van het apparaat. 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. Plaats de batterijklep terug. 

 In het geval van een stroomuitval, zal de radio automatisch op batterijvoeding schakelen 

terwijl de klok- en timerinstellingen blijven behouden. 

 Koppel de stroomadapter niet los wanneer u de batterij vervangt. Alle klok- en 

alarminstellingen zullen anders verloren gaan. 

De klok instellen 
1. Houd de toets KLOK in stand-by-modus ingedrukt om de klokinstellingen te openen. 

2. Druk meerdere keren op de toets KLOK om de volgende instellingen te doorlopen: 

 

Jaa > Maand/Dag > Tijd 
 

 Het jaar instellen: Druk op de toets TERUG of VOORUIT. 

 De maand/dag instellen: Druk op de toets TERUG om de maand in te stellen en op 

VOORUIT om de dag in te stellen. 

 De tijd instellen: Druk op de toets TERUG om de uren in te stellen en op VOORUIT om de 

minuten in te stellen. 

 Druk op de toets INSTELLING om elke instelling te bevestigen. 

 
Naar de radio luisteren 
1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen. 

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de frequentie aan te passen.  

3. Houd de toets TERUG of VOORUIT om automatisch af te stemmen op het volgende 

beschikbare FM-station.  

4. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio uit te schakelen. 

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

Stationgeheugens instellen 
U kunt tot op 10 stationgeheugens opslaan. 

1. Op een station afstemmen. 

2. Houd de toets / Ma+ 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 INSTELLING. Het stationgeheugen is nu ingesteld.  

5. Druk terwijl u naar de radio luistert meerdere keren op de toets GEHEUGEN/M+ om een 

voorkeuzestation te selecteren. U kunt ook eenmaal op de toets GEHEUGEN/M+ en 

vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT drukken om een voorkeuzestation te selecteren. 

De alarmen instellen 
De radio stelt 2 alarminstellingen beschikbaar. De alarmen instellen: 

1. In stand-by modus, Houd de toets ALARM 1 of ALARM 2 ingedrukt om de instellingsmodus 

voor de alarmtijd te openen. 



2. Druk in de instellingsmodus van de alarmen meerdere keren op ALARM 1 of ALARM 2 om 

de volgende instellingsopties te doorlopen: 

 

Alarmtijd > Bron voor alarmgeluid > Alarmfrequentie  
 

 Alarmtijd instellen Druk op de toets TERUG om de uren in te stellen en op VOORUIT om 

de minuten in te stellen.  

 De bron voor het alarmgeluid instellen: Druk op de toets TERUG of VOORUIT om het 

alarm of de radio als bron voor het alarmgeluid in te stellen. De corresponderende 

alarmindicator zal volgens uw selectie inschakelen. 

 De alarmfrequentie instellen: Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een 

alarmfrequentie te selecteren (1-5 = maandag tot vrijdag, 1-7 = elke dag, 6-7 = alleen 

weekends). 

 

Nadat de alarminstelling eenmaal is uitgevoerd, dan zal het alarm automatisch worden geactiveerd 

met ingeschakelde alarmindicator (alarm of radio).  

De alarmen in- of uitschakelen  
Wanneer de kloktijd wordt weergegeven, druk op de toets ALARM 1 of ALARM 2 om het 

corresponderende alarm in of uit te schakelen. De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 

(alarm of radio) zal inschakelen wanneer het alarm is geactiveerd.  

Het alarmgeluid deactiveren 
 Wanneer het alarm klinkt, druk dan op de toets ALARM UIT om het alarm uit te schakelen. 

 Wanneer het alarm klinkt, dan zal de corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 (alarm of 

radio) op de display knipperen.  

Sluimerfunctie 
 Druk op de SLUIMER-toets om het alarm tijdelijk te dempen. Het alarm zal weer klinken 

zodra de sluimerperiode (9 minuten) is verlopen. 

 De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 (alarm of radio) zal tijdens de 

sluimerperiode knipperen. 

 Druk op de toets ALARM UIT om de sluimertijd en het alarm te annuleren. 

 

Slaap  
 Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt. 

 Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLEEP drukken om een 

slaapperiode te selecteren (opties: Uit, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 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 AAN/UIT om deze functie te annuleren.  

Scherminformatie 
 Druk in stand-by-modus meerdere keren op de toets J-M-D om de weergave te wisselen tussen 

het jaar, de datum, de tijd en de dag van de week (d1 = maandag, d2 = dinsdag, d3 = woensdag, 

d4 = donderdag, d5 = vrijdag, d6 = zaterdag en d7 = zondag). 

 Druk in radiomodus eenmaal kort op de toets TERUG of VOORUIT om de weergave te 

wisselen tussen de kloktijd en de huidige radiofrequentie. 



Schermhelderheid 
 Druk in stand-by-modus op de toets DIMMER om het helderheidsniveau van de display te 

veranderen (laag, hoog of uit). 

 

Draadloze Qi-oplaadfunctie 
Plaats het compatibele mobiele apparaat in het midden van het laadoppervlak. De Qi-indicator op 

de display zal oplichten. Het opladen zal automatisch worden gestart. 

 

Opmerkingen: 

- U kunt de laadstatus van de batterij van het mobiele apparaat controleren d.m.v. het 

laadicoontje weergegeven op de display. 

 

- Plaats geen andere voorwerpen tussen het mobiele apparaat en de draadloze Qi-lader. Het 

mobiele apparaat zal anders misschien niet goed worden opgeladen. 

 

- Als u tijdens het draadloze oplaadproces een reisadapter aansluit op het mobiele apparaat, dan 

kan de draadloze oplaadfunctie onbeschikbaar zijn. 

 

Bedrijfsstatussen LED-indicator Qi-functie (draadloos opladen) 

LED-kleur Stand-by Lader Opladen voltooid Storing 

Rood Uit Uit Uit Aan 

Blauw Uit Aan Aan Uit 
 

USB-oplaadfunctie 
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  2,4A  

Back-upbatterij 2 x type AAA batterijen (niet inbegrepen) 

 



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 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

 
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur CRQ-110 conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op 
het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het 
ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: crq-110 
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads 
 

Frequentie bereik: FM: 87,5 - 108 MHz 

Totaal vermogen: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

