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Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første 
gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1.   Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2.   Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå 

tygging og svelging.
3.   Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 

grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne 
temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

4.   Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden 
kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun 
utføres av kvalifisert personell.

5.   Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte 
sollys! 

6.   Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene 
dine og forårsake risiko for hørselsskade.

7.   Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter 
kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk 
støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller 
fremmedobjekter kommer inn i enheten.

8.   Bruk kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges 
inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal 
alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med 
plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.

9.   Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette 
kan føre til at produktet fungerer unormalt.

10. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige 
typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke 
systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) 
når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake 
en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
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Knapper og kontroller

1.   Trådløs ladeplate
2.   TID 
3.   TIME
4.   MINUTT (MIN)
5.   DIMMER/SLUMRE
6.   ALARM 1 (AL 1)
7.   ALARM 2 (AL 2)
8.   ALARM AV (AL OFF)

9.   PM-indikator
10. Alarm 1-indikator
11. Alarm 2-indikator
12. Indikator for trådløs lading
13. DC-INN
14. SUMMER
15. Batterikammer



NOR 3

Enhetens strømforsyning
Enheten er laget for å drives av en AC/DC-adapter.

Bruk med AC/DC-adapter
Sett den lille pluggen på adapteren inn i DC kontakten.
Sett AC/DC-adapteren inn i et passende strømuttak med AC 
100–240 V 50/60 Hz.
Skjermen lyses opp, noe som indikerer at den er slått på.

RESERVEBATTERI
1.   Radioen er utstyrt med et reservebatteri. Det benytter 2 

«AAA»-batterier. Sett batteriene inn i batterirommet, og sørg for 
at positiv og negativ (+ eller -) side av batteriene er i kontakt med 
tilsvarende terminal i batterirommet.

2.   Ved strømbrudd eller frakobling av strømledningen, byttes 
strømforsyningen automatisk til reservebatteriet samtidig som 
klokke- og alarminnstillinger beholdes.

3.   For å åpne batterirommet, trykkes batteridekselet fra siden og 
dras ut.

4.   Ikke koble fra strømadapteren når du bytter batteri. Hvis du gjør 
det mistes alle klokke- og alarminnstillingene.

STILLE TIDEN
1.   Trykk og hold på TID-knappen i 2 sekunder for å komme i 

klokkeinnstillingsmodus.
2.   Trykk på TIME- eller MIN-knappen for å velge 12- eller 24-timers 

format. Trykk på TID-knappen for å bekrefte.
3.   Trykk på TIME-knappen for å stille inn timer og MIN-knappen for 

å stille inn minutter. Trykk på TID-knappen for å bekrefte.
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STILLE INN ALARM 1
1.   Trykk og hold på AL 1-knappen i 2 sekunder for å gå inn i alarm 

1-tidsinnstillingsmodus.
2.   Trykk på TIME for å stille inn timer og MIN-knappen for å stille inn 

minutter. Trykk deretter på AL 1-knappen for å bekrefte.
3.   Trykk på TIME- eller MIN-knappen for å velge h eller n. (Merk: 

h-----summervolumet er høyt, n-----summervolumet er lavt.)
4.   Trykk på AL 1-knappen for å bekrefte.
5.   Trykk på AL 1-knappen for å slå på alarm 1-funksjonen til alarm 

1-indikatoren vises på LED-skjermen.
Merk: 

STILLE INN ALARM 2
1.   Trykk og hold på AL 2-knappen i 2 sekunder for å gå inn i alarm 

2-tidsinnstillingsmodus.
2.   Trykk på TIME for å stille inn timer og MIN-knappen for å stille inn 

minutter. Trykk deretter på AL 2-knappen for å bekrefte.
3.   Trykk på TIME- eller MIN-knappen for å velge h eller n. (Merk: 

h-----summervolumet er høyt, n-----summervolumet er lavt.)
4.   Trykk på AL 2-knappen for å bekrefte.
5.   Trykk på AL 2-knappen for å slå på alarm 2-funksjonen til alarm 

2-indikatoren vises på LED-skjermen.

Merk: Summeren er plassert i bunnen av enheten. Sørg for at 
ingenting dekker summeren mens du bruker alarmfunksjonen.

SLÅ ALARMEN PÅ ELLER AV
Når skjermen viser klokketid, trykkes det på AL 1 eller AL 2-knappen 
for å aktivere eller deaktivere den respektive alarmen. Den 
tilsvarende Alarm 1- eller Alarm 2-indikatoren er på når alarmen er 
aktivert.
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SLUMRE
1.   Når alarmen går, blinker den tilsvarende Alarm 1- eller Alarm 

2-indikatoren på skjermen.
2.   Trykk på DIMMER/SLUMRE-knappen for å deaktivere den 

midlertidig. Slumrefunksjonen forsinker alarmen i 9 minutter. 
Etter 9 minutter høres alarmen igjen.

3.   Den tilsvarende Alarm 1- eller Alarm 2-indikatoren blinker på 
skjermen under slumreperioden.

4.   Trykk på AL OFF-knappen for å avbryte slumring og alarmen.

FOR Å STANSE ALARMEN NÅR DEN GÅR
1.   Trykk på AL OFF-knappen for å stoppe alarmen.
2.   Alarmindikatoren er fremdeles på og alarmen går neste dag på 

et forhåndsinnstilt tidspunkt.

FOR Å DEAKTIVERE ALARMEN
1.   Trykk AL 1-knappen gjentatte ganger for å deaktivere Alarm 1 

når alarmen ikke går. Trykk AL 2-knappen gjentatte ganger for å 
deaktivere Alarm 2 når alarmen ikke går.

2.   Den tilsvarende alarmindikator er av og alarmen går ikke før du 
aktiverer den igjen.

SKJERMDIMMER
1.   Trykk på DIMMER/SLUMRE-knappen for å endre lysstyrkenivået 

på skjermen: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > av.
2.   Standardinnstillingen for lysstyrkenivået er «100 %».
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TRÅDLØS QI-LADING
1.   Plasser din QI-kompatible mobiltelefon midt på den trådløse 

ladeplaten.
2.   Kontroller at lading pågår på telefonens skjerm.

Hvis telefonen din ikke lader:
- Kontroller at enheten din støtter QI-trådløs lading
- Plasser den mobile enheten midt på platen
- Fjern telefondekselet som inneholder magnet/metallmateriale 

eller er tykkere enn 0,12 tommer (3 mm) 
3.   Lader gjennom de fleste tilfeller av PC- eller TPU-materiale opp til 

0,12'' (3 mm) tykt.
4.   Kompatible enheter (trådløs Qi-ladepute)

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-aktiverte smarttelefoner/nettbrett og tilbehør.

Merk: Den trådløse ladeindikatoren er på mens enheten lader.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og 
stoffer som kan være 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 må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal 
avhendes 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. Du kan få mer 
informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen ECQ-106 er i 
overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 
internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på 
nettsiden. Tast inn modellnummeret: ECQ-106. Gå deretter til 
produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre 
nedlastinger.
Maks. utgangseffekt: 9W

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

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. 
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, 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


