
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ADVARSEL 
1. Sørg for god lufting: rundt apparatet skal det væ re minst 5 cm fritt rom.  
2. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke dekkes til med gjenstander som aviser, duker, 

gardiner o.l. 
3. Å pen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på enheten. 
4. Batterier må avhendes på riktig måte for å verne om miljøet. 
5. Bruk av apparatet i moderate klimaer.  
6. Nettstøpslet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpslet er lett tilgjengelig.  
7. På undersiden av pakken finner du informasjon om det elektriske, og vedrørende sikkerhet, og 

det anbefales å lese dette fø r apparatet monteres/ tas i bruk. 
8. Batteriene (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for høy varme, for 

eksempel solskinn, brann eller lignende. 
9. FORSIKTIG - Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke er satt riktig inn igjen. Batteriet må kun 

erstattes med et batteri av samme ellers tilsvarende type. 

 
 
 

Avhending av gamle apparater og batterier 

1. Når dette søppelbøttesymbolet er festet på et produkt, betyr det at produktet er dekket av 
det europeiske direktivet. 

2. Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batterier, skal kastes separat fra vanlig 
husholdningsavfall og leveres inn på bestemte innsamlingspunkter fastsatt av regjeringen 
eller lokale myndigheter. 

3. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil beskytte miljøet og menneskelig helse. 
4. For mer informasjon om avhending av ditt gamle apparat, ta kontakt med dine lokale 

myndigheter, din lokale avfallsplass eller butikken hvor du kjøpte produktet. 



Produktoversikt 

 
 

1. Qi-sone (Trådløs lading)  

2. KLOKKE knapp/MEM/M+ knapp/SET knapp/Å -M-D knapp 

3. BAKOVER-knapp 

4. FRAMOVER-knapp 

5. SNOOZE/INNSOVNING knapp/DIMMER knapp 
6. ALARM 1 knapp/VOL NED knapp 

7. ALARM 2 knapp/VOL OPP knapp 

8. POWER knapp/ALARM AV knapp 

9. Alarm 1 indikator (alarm) 

10. Alarm 1 indikator (radio)  

11. Alarm 2 indikator (alarm) 

12. Alarm 2 indikator (radio) 

13. Qi-indikator (Trådløs lading)  

14. Skjerm 

15. Høyttaler 

16. Antenne 

17. DC-inngang 

18. USB ladeport 

19. Batterirom 



Koble til strøm 
1. Koble ledningen til strømadapteren til DC IN-plugginngangen på radioen. 

2. Koble stikkontakten til strømadapteren til veggkontakten.  

Radioen har strøm og er i standby-modus når du ser at skjermen er på.  

Backup-system 
 Radioen er utstyrt med et backup-system for batteriene. Fungerer med 2 x AAA batterier (ikke 

medlevert).  

 Å pne batteridekselet på undersiden av enheten. Sett batteriet inn i batterirommet og sørg for at 

positiv og negativ (+ eller -) side av batteriet er i kontakt med tilsvarende terminal i 

batterirommet. Sett batteridekselet på plass igjen. 

 I tilfelle strømbrudd vil radioen automatisk bytte til batteristrøm og beholde klokke- og 

tidsinnstillingene. 

 Ikke koble fra strømadapteren når du bytter batteri. Hvis du gjør det, vil du miste alle klokke 

og alarminnstillingene. 

Stille klokken 
1. I standby modus, trykk og hold nede KLOKKE knappen for å gå inn i klokkens 

innstillingsmodus. 

2. Trykk på KLOKKE-knappen flere ganger for å gå gjennom alternativene: 

 

Å r > Måned/Dag > Tid 
 

 Stille inn år: Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen. 

 Stille inn måned / dag: Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn måned, og på 

FRAMOVER-knappen for å stille inn dag. 

 Stille Inn Tiden: Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn riktig time og på 

FRAMOVER-knappen for å stille inn riktig minutt. 

 Trykk på SET-knappen for å bekrefte hvert innstillingsvalg. 

 
Lytt til radioen 
1. Trykk på POWER-knappen for å slå på radioen. 

2. Trykk på BAKOVER- eller FRAMOVER-knappen for å tilpasse frekvensen.  

3. Trykk og hold inne BAKOVER- eller FRAMOVER-knapper for å bytte til neste tilgjengelige 

FM-stasjon automatisk.  

4. Trykk på POWER-knappen for å slå av radioen. 

**Rull ut og forleng antennen for å forbedre mottak av FM-signal. 

Forhåndsinnstill stasjoner 
Du kan lagre inntil 10 forhåndsinnstilte stasjoner. 

1. Finn fram til en stasjon. 

2. Trykk på MEM/M+ knappen helt til “P01” (eller neste ledige posisjon) vises på skjermen. 

3. Trykk på BAKOVER- eller FRAMOVER-knappen for å velge et forhåndsinnstilt tall (P01-

P10). 

4. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. De forhåndsinnstilte stasjonene er nå valgt.  

5. Trykk på MEM/M+ knappen gjentatte ganger mens du hører på radioen, for å velge en 

forhåndsinnstilt stasjon. Det er også mulig å trykke én gang på MEM/M+ knappen, og så 

trykke på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. 

Stille alarmer 
Radioen lar deg ha 2 alarminnstillinger. For å stille en alarm: 

1. I standby modus, trykk og hold nede ALARM 1 or ALARM 2 knappen for å gå inn i alarmens 

innstillingsmodus. 



2. I alarmstillingsmodus, trykk på ALARM 1- eller ALARM 2 flere ganger for å gå gjennom 

alternativene: 

 

Alarmtid > Alarmens lydkilde > Alarmens hyppighet  
 

 Innstilling av alarmtid: Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn riktig time og på 

FRAMOVER-knappen for å stille inn riktig minutt.  

 Stille inn alarmens lydkilde: Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge 

radio eller alarm som alarmens lydkilde. Tilsvarende alarmindikator vil vises i henhold til dine 

innstillinger. 

 Stille inn alarmens hyppighet: Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge 

alarmens hyppighet (1-5 = mandag til fredag, 1-7 = Hver dag, 6-7 = Bare i helgen). 

 

Etter at du har stilt inn alarmen, vil den aktiveres automatisk og vises med tilsvarende 

alarmindikator (alarm eller radio).  

Slå alarmen på eller av  
Når klokkeslettet vises, trykk på ALARM 1 eller ALARM 2 knappen for å aktivere eller 

deaktivere den respektive alarmen. Den tilsvarende indikator (alarm eller radio) for Alarm 1 eller 

Alarm 2 vil slås på når alarmen er aktivert.  

Deaktivere en alarm som ringer 
 Trykk på ALARM AV knappen for å slå av en alarm som ringer. 

 Når alarmen ringer, vil tilsvarende Alarm 1 eller Alarm 2 indikator (alarm eller radio) blinke 

på skjermen.  

Snooze 
 For å stoppe alarmen for noen minutter, trykk på SNOOZE knappen. Alarmen vil lyde på nytt 

etter at slumreperioden (9 minutter) er over. 

 Den tilsvarende indikator (alarm eller radio) for Alarm 1 eller Alarm 2 blinker på skjermen 

under slumreperioden. 

 For å avbryte slumreperioden og alarmen, trykk på ALARM AV knappen. 

 

Innsovning  
 Hvilefunksjonen definerer tidsperioden før radioen skrur seg av selv automatisk. 

 Trykk på SLEEP-knappen flere ganger når radioen er på for å velge hvileperiode (alternativer: 

Av, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 minutter). 

 Radioen vil slås av automatisk når hvileperioden er over.  

 Trykk på SLEEP-knappen for å sjekke hvor lang tid det er igjen før radioen slår seg av.  

 Trykk på POWER-knappen for å kansellere denne funksjonen.  

Skjerminformasjon 
 I standby modus, trykk på Å -M-D knappen flere ganger for å veksle mellom visning av år, 

dato, tid og ukedag (d1 = mandag, d2 = tirsdag, d3 = onsdag, d4 = torsdag, d5 = fredag, d6 = 

lørdag og d7 = søndag). 

 I radio modus, trykk én gang på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å veksle raskt 

mellom visning av klokkeslett og aktuell radiofrekvens. 

Lysstyrke på skjermen 
 I standby modus, trykk på DIMMER knappen for å endre lysstyrken på skjermen (lav, høy 



eller av). 

 

Qi trådløs lading 
Legg den kompatible enheten midt på ladeflaten. Qi-indikatoren på displayet vil begynne å lyse.  

Ladingen vil starte automatisk. 

 

Note: 

- Sjekk den mobile enhetens ladestatus på ladeikonet som vises på skjermen. 

 

- Ikke legg andre gjenstander mellom den mobile enheten og den trådløse Qi-laderen. Ellers vil 

den mobile enheten kanskje ikke lade ordentlig. 

 

- Hvis du kobler en reiseadapter til den mobile enheten under en trådløs ladeprosess, kan det 

hende at den trådløse ladingen ikke fungerer. 

 

Driftsstatuser for LED-lampene med Qi (Trådløs lading) 

LED Farge Standby Lader Lading fullført Feil 

Rød Av Av Av På 

Blå Av På På Av 
 

USB-lading 
Koble en ekstern enhet (f.eks. Smarttelefon, mp3-spiller) via en USB-kabel (ikke inkludert) til 

USB plugginngangen på baksiden av radioen for lading. Radioen kan ikke få tilgang til innholdet i 

den tilkoblede eksterne enheten. 

 

Spesifikasjoner 
Kanalvelgerens rekkevidde: FM: 87,5 - 108 MHz  

Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner:  10  

AC strømadapter: Inngang: AC 100-240V, 50/60Hz 

 Utgang: DC 5V  2.4A  

Reservebatteri: 2 x AAA batterier (ikke medlevert) 

 



MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan væ re farlig for 
din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette 
symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, 
men håndteres separat. 
 
Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn 
gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer 
informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger. 
 
 
Importert av: 

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

 
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRQ-110 er i overenstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæ ringens fulle tekst kan man finne på fø lgende 
internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på 
nettsiden. Angi modellnummer: crq-110 
Deretter går du til produktsiden, du finner direktivet under downloads/other downloads  
 

Operativt frekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz 

Maks. Utangseffekt: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

