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Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä 
käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.   Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2.   Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät 

niiden pureskelun ja nielemisen.
3.   Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 

celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai 
ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

4.   Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien 
koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt 
saavat korjata tai huoltaa laitetta.

5.   Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle 
auringonpaisteelle! 

6.   Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova 
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korviasi ja vaarana on 
kuulonmenetys.

7.   Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita 
esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos 
laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö 
välittömästi.

8.   Käytä vain mukana toimitetun sovittimen kanssa Pistoketta 
käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee 
olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on 
vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.

9.   Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, 
koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

10. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä 
paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään 
aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne 
tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. 
Paristot eivät sisälly.



FIN 2

Painikkeet ja hallintalaitteet

1.   Langaton latausalusta
2.   AIKA 
3.   TUNTI
4.   MINUUTTI (MIN)
5.   HIMMENNIN/TORKKU
6.   HÄLYTYS 1 (AL 1)
7.   HÄLYTYS 2 (AL 2)
8.   HÄLYTYS POIS (AL OFF)

9.   PM-merkkivalo
10. Hälytys 1 merkkivalo
11. Hälytys 2 merkkivalo
12. Langattoman latauksen 

merkkivalo
13. DC-TULO
14. HÄLYTYSÄÄNI
15. Paristolokero
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Laitteen virtalähde
Tämä laite on suunniteltu toimimaan AC/DC-virtalähteen kanssa.

Käyttö AC/DC-virtalähteellä.
Työnnä pieni pistoke verkkolaitteen DC-liitäntään.
Aseta AC/DC-virtalähde kätevään kodin pistorasiaan, joka antaa 
100–240V 50/60 Hz vaihtovirtaa.
Näyttöön tulee valo, mikä osoittaa, että virta on päällä.

VARAJÄRJESTELMÄ
1.   Laite on varustettu varajärjestelmällä. Se käyttää 2 kpl 

AAA-kokoisia paristoja. Aseta paristot paristokoteloon ja varmista, 
että paristojen positiiviset ja negatiiviset (+ tai -) navat ovat 
kontaktissa vastaaviin liittimiin paristokotelossa.

2.   Sähkökatkon tai virtajohdon irtoamisen tapauksessa virtalähde 
vaihtuu automaattisesti paristojärjestelmään, jolloin aika ja 
hälytysasetukset säilyvät.

3.   Paristokotelo avataan painamalla kotelon kantta sivulta ja 
vetämällä sitä.

4.   Älä irrota verkkolaitetta, kun vaihdat paristoa. Muussa 
tapauksessa kaikki kello- ja hälytysasetukset menetetään.

AJAN ASETTAMINEN
1.   Paina ja pidä painettuna AIKA-painiketta 2 sekunnin ajan kellon 

asetustilaan siirtymistä varten.
2.   Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla TUNTI- tai 

MIN-painiketta. Vahvista painamalla AIKA-painiketta.
3.   Aseta tunti painamalla TUNTI-painiketta ja minuutit painamalla 

MIN-painiketta. Vahvista painamalla AIKA-painiketta.
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HÄLYTYKSEN 1 ASETTAMINEN
1.   Paina ja pidä painettuna AL 1 -painiketta 2 sekunnin ajan 

hälytyksen 1 aika-asetuksen tilaan siirtymistä varten.
2.   Aseta tunti painamalla TUNTI-painiketta ja minuutit painamalla 

MIN-painiketta. Vahvista sitten painamalla AL 1 -painiketta.
3.   Valitse h tai n painamalla TUNTI- tai MIN-painiketta. (Huomautus: 

h – summerin äänenvoimakkuus on korkea, n – summerin 
äänenvoimakkuus on matala.)

4.   Vahvista painamalla AL 1.
5.   Kytke hälytys 1 -toiminto päälle painamalla AL 1 -painiketta, 

kunnes hälytys 1 -merkkivalo ilmestyy LED-näyttöön.
Huomautus: 

HÄLYTYKSEN 2 ASETTAMINEN
1.   Paina ja pidä painettuna AL 2 -painiketta 2 sekunnin ajan 

hälytyksen 2 aika-asetuksen tilaan siirtymistä varten.
2.   Aseta tunti painamalla TUNTI-painiketta ja minuutit painamalla 

MIN-painiketta. Vahvista sitten painamalla AL 2 -painiketta.
3.   Valitse h tai n painamalla TUNTI- tai MIN-painiketta. (Huomautus: 

h – summerin äänenvoimakkuus on korkea, n – summerin 
äänenvoimakkuus on matala.)

4.   Vahvista painamalla AL 2.
5.   Kytke hälytys 2 -toiminto päälle painamalla AL 2 -painiketta, 

kunnes hälytys 2 -merkkivalo ilmestyy LED-näyttöön.
Huomautus: Summeri sijaitsee laitteen pohjassa, varmista, että 
mikään ei peitä summeria, kun hälytystoiminto on käytössä.
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HÄLYTYSTEN KYTKEMINEN PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ
Kun näytössä näkyy kellonaika, ota käyttöön AL 1- tai AL 2 -hälytys 
painamalla vastaavaa painiketta. Vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2 
-merkkivalo palaa, kun hälytys on käytössä.

TORKKU
1.   Kun hälytys soi, vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2 -merkkivalo 

vilkkuu näytöllä.
2.   Ota se väliaikaisesti pois käytöstä painamalla 

HIMMENNIN/TORKKU-painiketta. Torkkutoiminto siirtää hälytystä 
9 minuuttia. 9 minuutin kuluttua hälytys soi uudestaan.

3.   Vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2- merkkivalo vilkkuu näytöllä 
torkkujakson aikana.

4.   Torkku ja hälytys perutaan painamalla AL OFF -painiketta.

HÄLYTYKSEN PYSÄYTTÄMINEN, KUN SE SOI
1.   Pysäytä hälytys painamalla AL OFF -painiketta.
2.   Hälytyksen merkkivalo pysyy päällä ja hälytys soi taas seuraavana 

päivänä esiasetettuun aikaan.

HÄLYTYKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
1.   Poista hälytys 1 käytöstä painamalla toistuvasti AL 1 -painiketta, 

kun hälytys ei soi. Poista hälytys 2 käytöstä painamalla toistuvasti 
AL 2 -painiketta, kun hälytys ei soi.

2.   Vastaava hälytyksen merkkivalo sammuu eikä hälytys soi 
uudelleen, ennen kuin otat sen taas käyttöön.

NÄYTÖN HIMMENTÄJÄ
1.   Muuta näytön kirkkaustasoa painamalla 

HIMMENNIN/TORKKU-painiketta: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > 
pois päältä.

2.   Kirkkaustason oletusarvo on ”100 %”.
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LANGATON QI-LATAUS
1.   Aseta Qi-yhteensopiva älypuhelimesi langattoman latausalustan 

keskelle.
2.   Tarkista puhelimesi näytöltä, onko lataus käynnissä.

Jos puhelimesi ei lataudu:
-Tarkista, tukeeko laitteesi langatonta Qi-latausta.
-Aseta mobiililaite keskelle.
-Poista puhelinkotelot, jotka sisältävät magneetin/metallia tai on 
paksumpi kuin 3 mm. 

3.   Lataa useimpien PC- tai TPU-materiaalista tehtyjen kotelojen läpi 
aina 3 mm paksuuteen saakka.

4.   Yhteensopivat laitteet (langaton Qi-latausalusta)
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, muut 
Qi-yhteensopivat älypuhelimet/tabletit ja lisälaitteet.

Huomautus: Langattoman latauksen merkkivalo palaa, kun laitteen 
lataus on käynnissä.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos 
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä 
asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun 
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä 
erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily 
kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ECQ-106 on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, 
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: 
ECQ-106. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden 
latausten alla.
Maks. lähtöteho: 9W

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

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, 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


