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Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i 
brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1.   Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns 
rækkevidde.

2.   Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele 
ikke bliver tygget på eller slugt.

3.   Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 
°C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive 
påvirket.

4.   Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i 
enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid 
udføres af kvalificeret fagmand.

5.   Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
6.   Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige 

dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7.   Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer 

trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk 
stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, 
skal du omgående afbryde brugen.

8.   Brug kun den medfølgende adapter. Stikproppen fungerer som 
hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den 
stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig 
med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.

9.   Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da 
produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

10. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige 
batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge 
systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du 
sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en 
eksplosion. Batterier medfølger ikke.
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Knapper og kontroller

1.   Trådløs opladningsplade
2.   TID 
3.   TIME
4.   MINUT (MIN)
5.   DÆMPER/SNOOZE
6.   ALARM 1 (AL 1)
7.   ALARM 2 (AL 2)
8.   ALARM FRA (AL OFF)

9.   PM-indikator
10. Indikator for Alarm 1
11. Indikator for Alarm 2
12. Indikator for trådløs opladning
13. JÆVNSTRØMSINDGANG
14. BRUMMER
15. Batterirum
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Strømforsyning til enheden
Denne enhed er designet til drift med en AC/DC-strømforsyning.

Drift med AC/DC-strømforsyning
Sæt det lille stik på strømforsyningen i jævnstrømsindgangen.
Slut AC/DC-strømforsyningen til en passende stikkontakt med 
vekselstrøm 100-240 V 50/60 Hz.
Displayet lyser op som tegn på, at enheden er tændt.

BACKUPSYSTEM
1.   Enheden er udstyret med et backupsystem. Dertil kræves 2 

batterier str. ‘AAA’. Læg batterierne i batterirummet i 
overensstemmelse med markeringerne for positiv og negativ pol 
(+ eller -) på batterierne og ved terminalerne i batterirummet.

2.   I tilfælde af strømsvigt, eller hvis enheden kobles fra lysnettet, vil 
strømforsyningen automatisk skifte til backupbatteriet, således 
at klokkeslæt og alarmindstillinger bevares.

3.   Tryk mod siden af batteridækslet, og træk i det for at åbne 
batterirummet.

4.   Mens du udskifter batteriet, skal strømforsyningen være tilsluttet. 
Ellers vil dine indstillinger for ur og alarmer gå tabt.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
1.   Hold knappen TID inde i 2 sekunder for at aktivere opsætning af 

klokkeslæt.
2.   Tryk på knapperne TIME eller MIN for at vælge mellem 

tidsformaterne 12T og 24T. Tryk på knappen TID for at bekræfte.
3.   Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen 

MIN for at indstille minuttallet. Tryk på knappen TID for at 
bekræfte.
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INDSTILLING AF ALARM 1
1.   Hold knappen AL 1 inde i 2 sekunder for at aktivere indstilling af 

klokkeslæt for alarm 1.
2.   Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen 

MIN for at indstille minuttallet. Tryk dernæst på knappen AL 1 for 
at bekræfte.

3.   Tryk på knappen TIME eller MIN for at vælge mellem h eller n. 
(Bemærk: h-----brummer med høj lydstyrke, n-----brummer med 
lav lydstyrke).

4.   Tryk på knappen AL 1 for at bekræfte.
5.   Tryk på knappen AL 1 for at slå alarmfunktionen til for alarm 1. 

Indikatoren for alarm 1 vises på LED-displayet.
Bemærk: 

INDSTILLING AF ALARM 2
1.   Hold knappen AL 2 inde i 2 sekunder for at aktivere indstilling af 

klokkeslæt for alarm 2.
2.   Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen 

MIN for at indstille minuttallet. Tryk dernæst på knappen AL 2 for 
at bekræfte.

3.   Tryk på knappen TIME eller MIN for at vælge mellem h eller n. 
(Bemærk: h-----brummer med høj lydstyrke, n-----brummer med 
lav lydstyrke).

4.   Tryk på knappen AL 2 for at bekræfte.
5.   Tryk på knappen AL 2 for at slå alarmfunktionen til for alarm 2. 

Indikatoren for alarm 2 vises på LED-displayet.
Bemærk: Brummeren sidder i bunden af enheden. Sørg for, at 
brummeren ikke er dækket til, når du anvender alarmfunktionen.
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SÅDAN SLÅS ALARMERNE TIL ELLER FRA
Når displayet viser klokkeslættet, skal du trykke på knappen AL 1 
eller AL 2 for at aktivere eller deaktivere den respektive alarm. De 
tilhørende indikatorer for Alarm 1 eller Alarm 2 lyser, når alarmen er 
aktiveret.

SNOOZE
1.   Når alarmen lyder, blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 

eller Alarm 2 på displayet.
2.   Tryk på knappen DÆMPER/SNOOZE for at slå alarmen 

midlertidigt fra. Snoozefunktionen udsætter alarmen i 9 
minutter. Efter 9 minutter lyder alarmen igen.

3.   I snoozeperioden blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 
eller Alarm 2 på displayet.

4.   Hvis du vil annullere snooze og slå alarmen fra, skal du trykke på 
knappen AL OFF.

SÅDAN AFBRYDES ALARMEN, NÅR DEN LYDER
1.   Tryk på knappen AL OFF for at afbryde alarmen.
2.   Indikatoren for alarmen forbliver synligt på displayet, og alarmen 

lyder på det valgte tidspunkt næste dag.

SÅDAN DEAKTIVERES ALARMEN
1.   Når alarmen ikke lyder, kan du trykke gentagne gange på 

knappen AL 1 for at deaktivere Alarm 1. Når alarmen ikke lyder, 
kan du trykke gentagne gange på knappen AL 2 for at deaktivere 
Alarm 2.

2.   Den tilhørende alarmindikator slukker, og alarmen lyder ikke 
igen, før du igen slår den til.

DÆMPNING AF DISPLAYET
1.   Tryk på knappen DÆMPER/SNOOZE for at ændre 

lysstyrkeniveauet i displayet: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > Fra.
2.   Standardindstillingen for lysstyrkeniveau er “100 %”.
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QI TRÅDLØS OPLADNING
1.   Læg din Qi-kompatible smartphone midt på den trådløse 

opladningsplade.
2.   Tjek, om din telefons skærm viser ladestatus.

Hvis din telefon ikke oplades:
-Tjek, om din enhed understøtter trådløs Qi-opladning
-Placér den mobile enhed midt på pladen
-Hvis telefoncoveret indeholder magnet/metal, eller hvis det er 
tykkere end 3 mm, skal du tage det af 

3.   Opladning kan finde sted gennem de fleste covers i plast eller 
TPU med en tykkelse op til 3 mm.

4.   Kompatible enheder (trådløs Qi-opladningsplade)
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, 
S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, andre 
Qi-kompatible smartphones/tablets og tilbehør.

Bemærk: Kontrollampen for trådløs opladning lyser, mens enheden 
oplades.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis 
affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket 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 særskilt.

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. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske 
forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen ECQ-106 er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. 
Skriv modelnummeret: ECQ-106. Du kommer nu ind på produktsiden, 
hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Maksimal udgangseffekt: 9W

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

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager 
forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com 

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00  
(Push “2” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085
E-Mail denver@lurfservice.at


