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Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product 
voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor 
toekomstig gebruik.

1.   Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van 
kinderen.

2.   Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren 
om kauwen en inslikken te voorkomen.

3.   De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 
40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking 
beïnvloeden.

4.   Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de 
binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. 
Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel.

5.   Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
6.   Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog 

geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot 
gehoorverlies.

7.   Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde 
voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot 
brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als 
er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

8.   Alleen gebruiken met de meegeleverde adapter. De directe 
aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te 
sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er 
dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is 
zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

9.   Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, 
aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

10. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten 
batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product 
langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de 
batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde 
plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet 
inbegrepen. 
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TOETSEN EN BEDIENINGEN

1.   Draadloos laadpad
2.   TIJD 
3.   UUR
4.   MINUUT (MIN)
5.   DIMMER/SLUIMER
6.   ALARM 1 (AL 1)
7.   ALARM 2 (AL 2)
8.   ALARM UIT (AL OFF)

9.   PM-indicator
10. Indicator alarm 1
11. Indicator alarm 2
12. Indicator draadloos opladen
13. DC-INGANG
14. ZOEMER
15. Batterijvak
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Stroomvoorziening
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een AC/DC-adapter.

Gebruik met AC/DC-adapter
Steek de kleine stekker van de adapter in de DC-ingang.
Steek de AC/DC-adapter in een eenvoudig te bereiken huishoudelijk 
AC 100-240V 50/60Hz stopcontact.
De display zal oplichten om aan te geven dat deze stroom ontvangt.

BACK-UPSYSTEEM
1.   Het apparaat is uitgerust met een back-upsysteem. Deze vereist 

2 type ‘AAA’ batterijen. Installeer de batterijen in het batterijvak 
en zorg er daarbij voor dat de positieve en negatieve (+ of -) 
uiteinden van de batterijen contact maken met de 
corresponderende contacten in het batterijvak.

2.   In het geval van stroomuitval of als de voedingskabel wordt 
losgekoppeld, schakelt de stroomvoorziening automatisch op de 
back-upbatterij zodat de tijd- en alarminstellingen blijven 
behouden.

3.   Druk tegen de zijkant van de batterijklep en trek eraan om het 
batterijvak te openen.

4.   Zorg ervoor de stroomadapter niet los te koppelen wanneer u de 
batterijen vervangt. Alle klok- en alarminstellingen zullen anders 
verloren gaan.

DE TIJD INSTELLEN
1.   Houd de TIJD-toets 2 seconden ingedrukt om de 

klokinstellingsmodus te openen.
2.   Druk op de toets UUR of MIN om het 12-uurs of 24-uurs 

tijdsformaat te kiezen. Druk ter bevestiging op de TIJD-toets.
3.   Druk op de UUR-toets om de uren in te stellen en op de 

MIN-toets om de minuten in te stellen. Druk ter bevestiging op 
de TIJD-toets.
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ALARM 1 INSTELLEN
1.   Houd de AL 1-toets 2 seconden ingedrukt om de 

tijdinstellingsmodus voor alarm 1 te openen.
2.   Druk op UUR om de uren in te stellen en op de MIN-toets om de 

minuten in te stellen. Druk vervolgens ter bevestiging op de AL 
1-toets.

3.   Druk op de toets UUR of MIN om h of n te selecteren 
(opmerking: h-----hoog zoemervolume, n-----laag 
zoemervolume).

4.   Druk ter bevestiging op de AL 1-toets.
5.   Druk op de AL 1-toets totdat de indicator voor alarm 1 op de 

led-display verschijnt om alarmfunctie 1 in te schakelen.
Opmerking: 

ALARM 2 INSTELLEN
1.   Houd de AL 2-toets 2 seconden ingedrukt om de 

tijdinstellingsmodus voor alarm 2 te openen.
2.   Druk op UUR om de uren in te stellen en op de MIN-toets om de 

minuten in te stellen. Druk vervolgens ter bevestiging op de AL 
2-toets.

3.   Druk op de toets UUR of MIN om h of n te selecteren 
(opmerking: h-----hoog zoemervolume, n-----laag 
zoemervolume).

4.   Druk ter bevestiging op de AL 2-toets.
5.   Druk op de AL 2-toets totdat de indicator voor alarm 2 op de 

led-display verschijnt om alarmfunctie 2 in te schakelen.
Opmerking: De zoemer zit aan de onderzijde van het apparaat. Zorg 
er dus voor dat de zoemer door niets wordt afgedekt terwijl de 
alarmfunctie in gebruik is.
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DE ALARMEN IN- OF UITSCHAKELEN
Wanneer de kloktijd op de display wordt weergegeven, drukt u op 
de toets AL 1 of AL 2 om het betreffende alarm in of uit te 
schakelen. De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 wordt 
ingeschakeld wanneer het alarm wordt geactiveerd.

SLUIMERFUNCTIE
1.   Wanneer het alarm klinkt, knippert de corresponderende 

indicator Alarm 1 of Alarm 2 op de display.
2.   Druk op de toets DIMMER/SLUIMER om het alarm tijdelijk te 

deactiveren. De sluimerfunctie stelt uw alarm 9 minuten uit. Het 
alarm gaat na die 9 minuten weer af.

3.   De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 zal tijdens de 
sluimerperiode op de display knipperen.

4.   Druk op de toets AL OFF om de sluimerfunctie en het alarm te 
annuleren.

HET ALARM STOPPEN WANNEER HET ALARM KLINKT
1.   Druk op de AL OFF-toets om het alarm te stoppen.
2.   De alarmindicator zal blijven branden en het alarm zal de 

volgende dag op de ingestelde tijd weer klinken.

HET ALARM DEACTIVEREN
1.   Druk meerdere keren op de AL 1-toets om Alarm 1 te 

deactiveren terwijl het alarm niet klinkt. Druk meerdere keren op 
de AL 2-toets om Alarm 2 te deactiveren terwijl het alarm niet 
klinkt.

2.   De corresponderende alarmindicator zal uitschakelen en het 
alarm zal niet meer klinken totdat u deze weer inschakelt.

DE DISPLAY DIMMEN
1.   Druk op de toets DIMMER/SLUIMER om het helderheidsniveau 

van de display te veranderen: 100% > 75% > 50% > 25% > uit.
2.   Het helderheidsniveau is standaard ingesteld op “100%”.
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DRAADLOZE QI-OPLAADFUNCTIE
1.   Plaats uw mobiele telefoon met ingeschakelde Qi-functie in het 

midden van de draadloze oplader.
2.   Controleer of het scherm van uw telefoon de laadstatus 

weergeeft.
Als uw telefoon niet wordt opgeladen:
-Controleer of uw apparaat de draadloze Qi-functie ondersteunt
-Plaats de mobiele telefoon in het midden
-Verwijder de telefoonhoes die magnetisch/metalen materiaal 
bevat of dikker is dan 3 mm (0,12'') 

3.   Het opladen is mogelijk door de meeste telefoonhoesjes van PC- 
of TPU-materiaal met een dikte van tot 3 mm (0,12’’).

4.   Compatibele apparaten (draadloos Qi-laadpad)
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, andere 
smartphones/tablets en accessoires met Qi-functie.

Opmerking: De draadloze laadindicator zal branden terwijl het 
apparaat wordt opgeladen.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten 
en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, 
als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 
niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool 
betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden 
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden 
afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of 
elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij 
recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het 
afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden 
verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur ECQ-106 
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de 
bovenste regel van de website. Type het modelnummer: ECQ-106. Ga nu 
naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder 
downloads/andere downloads.
Maximaal uitgangsvermogen: 9W

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

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT 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


