
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



VARNING 
1. Apparaten bör ha ett minsta avstånd på 5 cm runt den för att säkerställa tillräcklig ventilation. 
2. Ventilation bör inte hindras genom övertäckning av öppningarna med föremål såsom 

tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. 
3. Inga öppna lågor som till exempel tända stearinljus får placeras på apparaten. 
4. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas. 
5. Användning av apparaten i milt klimat.  
6. Strömbrytaren används för att frånkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.  
7. Se informationen på utsidan av höljets undersida för elektrisk och säkerhetsinformation innan du 

installerar eller använder enheten. 
8. Batterierna (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, 

såsom solsken, eld eller liknande. 
9. VISA FLRSIKTIGHET - Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast 

batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ 

 
 
 

KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERI 

1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, innebär det att produkten 
omfattas av det europeiska direktivet. 

2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska kasseras separat från det 
kommunala avfallet via designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen eller 
de lokala myndigheterna. 

3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att förhindra potentiell negativa 
följdverkningar för miljön och människors hälsa. 

4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, kontakta ditt stadskontor, 
återvinningsstation eller butik där du köpte produkten. 



Ö versikt av produkten 

 
 

1. Qi (Trådlös laddning) område 

2. KLOCK-knappen/MEM/M+ knappen/INSTÄ LLNINGSKNAPPEN knappen för Å Å -M-D 

3. Bakåt-knapp 

4. FRAMÅ T-knapp 

5. SNOOZE/SÖ MN knappen/DIMMER-knappen 
6. LARM 1 knappen/VOLYM NER-knappen 

7. LARM 2 knappen/VOLYM UPP-knappen 

8. Strömknappen/LARM AV-knappen 

9. Larm 1 indikator (larm) 

10. Larm 1 indikator (radio)  

11. Larm 2 indikator (larm) 

12. Larm 2 indikator (radio) 

13. Qi indikator för (Trådlös laddning)                                                                          

14. Visa 

15. Högtalare 

16. Antenn 

17. DC IN-uttag 

18. USB-laddningsport 

19. Batterifack 



Anslutning till ström 
1. Anslut nätadapterns strömsladd till DC IN-uttaget på radion. 

2. Sätt i nätadapterns kontakt i ett vägguttag.  

Radion är igång och i standby-läge när du ser att displayen är påslagen.  

System för säkerhetskopiering 
 Radion är utrustad med ett backupsystem för batteriet. Den kräver 2 x AAA-batterier (ingår ej).  

 Ö ppna batteriluckan på undersidan av enheten. Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att 

de positiva och negativa (+ eller -) sidorna för batteriet är i kontakt med de motsvarande poler 

i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan. 

 Om ett strömavbrott inträffar, växlar radion automatiskt till strömförsörjning av batteriet och 

bibehåller inställningarna för klocka och timer. 

 Vid byte av batteri, koppla inte bort nätadaptern. Annars går alla inställningar för klocka och 

alarm förlorade. 

Ställa in klockan 
1. In standby-läge , tryck och håll ner KLOCK-knappen för att ange klockans inställningsläge. 

2. Tryck på CLOCK-knappen upprepade gånger för att ta dig igenom inställningsalternativen: 

 

Å r > Månad/Dag > Tid 
 

 Ställa in år: Tryck antingen på BAKÅ T eller FRAMÅ T-knappen. 

 Ställa in månad/dag: Tryck på BAKÅ T-knappen för att ställa in månaden och FRAMÅ T-

knappen för att ställa in dagen. 

 Ställa in tiden: Tryck på BAKÅ T-knappen för att ställa in timtiden och FRAMÅ T-knappen 

för att ställa in minuttid. 

 Tryck på INSTÄ LLNINGSKNAPPEN för att bekräfta varje inställningsalternativ. 

 
Lyssna på radio 
1. Tryck på STRÖ M-knappen för att slå på radion. 

2. Tryck på knappen BAKÅ T eller FRAMÅ T när du ska justera frekvensen.  

3. Tryck och håll knappen BAKÅ T eller FRAMÅ T när du vill ställa in nästa lediga FM-station 

automatiskt.  

4. Tryck på STRÖ MKNAPPPEN för att stänga av radion. 

**Rulla upp och förläng antennen för att förbättra mottagning av FM-signalen. 

Inställning av förinställda stationer 
Du kan lagra upp till 10 förinställda stationer. 

1. Ställ in en station. 

2. Tryck och håll ner MEM/M+ knappen tills “P01” (eller nästa tillgängliga förinställda plats) 

visas på skärmen. 

3. Tryck på BAKÅ T- eller FRAMÅ T-knappen när du ska välja ett förinställt nummer (P01-P10). 

4. Tryck på INSTÄ LLNINGSKNAPPEN för att bekräfta. Den förinställda stationen har ställts in.  

5. Tryck upprepade gånger på MEM / M + -knappen under tiden som du lyssnar på radion för att 

välja en förinställd station. Alternativt anm kan du trycka på MEM / M + -knappen en gång 

och tryck sedan på BAKÅ T eller FRAMÅ T-knappen för att markera en förinställd station. 

Inställning av alarm 
Du kan ha 2 alarminställningar på radion. När du ska ställa in alarmen: 

1. I standby-läge, tryck och håll ner ALARM 1 eller ALARM 2-knappen för att ange 

inställningsläget för larmtid. 

2. I inställningsläget för alarm, tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 upprepade gånger för att ta 

dig igenom alternativen för inställning: 



 

Larmtid > Larmets ljudkälla> Larmfrekvens   
 

 Ställa in tiden för larm: Tryck på BAKÅ T för att ställa in timtiden och FRAMÅ T för att 

ställa in minuttiden.  

 Ställa in ljudkällan för larm: Tryck på BAKÅ T eller FRAMÅ T-knappen för att välja larm- 

eller radio som larmets ljudkälla. Motsvarande indikator för larm slås på enligt ditt val. 

 Ställa in larmfrekvensen: Tryck på BAKÅ T eller FRAMÅ T-knappen för att välja en 

larmfrekvens (1-5 = Måndag till fredag, 1-7 = Varje dag, 6-7 = Endast helger). 

 

När inställning av larmet har slutförts, aktiveras larmet automatiskt med motsvarande 

larmindikator (larm eller radio) påslagen.  

Slå på eller av alarmen  
När klocktiden visas, tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 knappen för att aktivera eller inaktivera 

respektive alarm. Den motsvarande indikatorn för Larm 1 eller Larm 2 (larm eller radio) slås på på 

när larmet är aktiverat.  

Inaktivering av alarmljudet 
 Tryck på knappen LARM AV för att stänga av ett ljudlarm. 

 När larmet ljuder, blinkar motsvarande larm 1 eller larm 2-indikator (larm eller radio) på 

skärmen.  

Snooze 
 När du vill tillfälligt dämpa ett ljudande larm, ska du trycka på SNOOZE-knappen. Larmet 

hörs igen när perioden för snooze (9 minuter) löper ut. 

 Den motsvarande indikatorn för Larm 1 eller Larm 2 (larm eller radio) blinkar på skärmen 

under snooze-perioden. 

 För att avbryta snooze-perioden och larmet, ska du trycka på ALARM OFF-knappen. 

 

Sömn  
 Denna sömnfunktion definierar hur lång tid innan radion stängs av automatiskt. 

 När radion är påslagen, tryck på SLEEP-knappen gånger när du ska välja en sömnperiod 

(Alternativ: Av, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 och 90 minuter). 

 Radion stängs automatiskt av när sömnperioden är över.  

 Tryck på VILOLÄ GE-knappen när du vill kontrollera den återstående tiden innan radion 

stängs av.  

 Tryck på STRÖ M-knappen för att avbryta den här funktionen.  

Visa information 
 I standby-läge trycker du på YMD-knappen upprepade gånger för att ändra året, datumet, tiden 

och veckans dag (d1 = måndag, d2 = tisdag, d3 = onsdag d4 = torsdag d5 = fredag d6 = lördag 

och d7 = söndag). 

 I radioläge, ska du trycka på knappen BAKÅ T eller FRAMÅ T en gång för att snabbt ändra 

visningen från klocktid till den aktuella radiofrekvensen. 

Visa ljusstyrkan 
 I standby-läge trycker du på DIMMER-knappen för att ändra nivån på ljusstyrkan för visning 

(låg, hög eller av). 

 



Qi trådlös laddning 
Placera den kompatibla mobila enheten i mitten på laddningsytan. Qi-indikatorn på skärmen tänds. 

Laddning startar automatiskt. 

 

Obs! 

- Kontrollera status för den mobila enhetens batteriladdning med laddningsikonen som visas på 

skärmen. 

 

- Placera inte något annat föremål mellan den mobila enheten och Qi trådlösa laddare. Kan 

hända att den mobila enheten kanske inte laddas korrekt. 

 

- Om du ansluter en reseadapter till mobila enheten under trådlös laddning, kan det hända att 

funktionen för den trådlösa laddningen inte är tillgänglig. 

 

Qi (Trådlös laddning) LED-indikator för drifttillstånd 

LED-färg Standby Laddare Laddning klar Fel 

Röd Av Av Av På 

Blå Av På På Av 
 

USB-laddning 
Anslut en extern enhet (t ex smart telefon, mp3-spelare) via en USB-kabel (medföljer inte) till 

USB-kontakten på baksidan av radion för laddning. Radion kan inte komma åt innehållet i den 

anslutna externa enheten. 

 

Specifikationer 
Inställningsområde: FM: 87,5 - 108 MHz  

Antal förinställda radiostationer:  10  

AC nätadapter: Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 

 Utgång: DC 5V  2.4A  

Backup batterier: 2 x AAA batterier (medföljer inte) 

 



MED ENSAMRÄ TT, UPPHOVSRÄ TT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara 
farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) 
inte hanteras korrekt. 
 
Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. 
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med 
hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat. 
 
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 
 
 
Importör: 

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

 
Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning CRQ-110 överensstämmer 
med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns 
på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst 
upp på webbsidan. Ange modellnumret: crq-110 
Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar 
 
Driftsfrekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz 

Maximal utgående ström: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

