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Säkerhetsanvisningar
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder 
produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida 
referens.

1.   Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2.   Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur 

inte kan tugga på eller svälja produkten.
3.   Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader 

Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa 
temperaturer kan påverka funktionen.

4.   Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av 
produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service 
får endast utföras av kvalificerad personal.

5.   Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt 
solljus! 

6.   Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada 
öronen och riskera hörselskador.

7.   Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål 
tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. 
Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du 
omedelbart sluta använda den.

8.   Används endast med den medföljande adaptern. Den 
direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, 
och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det 
finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.

9.   Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med 
produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

10. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av 
batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker 
använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas 
polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering 
kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
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Knappar och reglage

1.   Trådlös laddningsplatta
2.   TID 
3.   TIMME
4.   MINUT (MIN)
5.   DIMMER/SNOOZE
6.   LARM 1 (AL 1)
7.   LARM 2 (AL 2)
8.   LARM AV (AL AV)

9.   PM-indikator
10. Larm 1-indikator
11. Larm 2-indikator
12. Indikator för trådlös laddning
13. STRÖMINGÅNG
14. SUMMER
15. Batterifack
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Nätaggregat
Den här enheten är designad för att fungera med en AC/DC-adapter.

Drift med AC/DC-adapter
Sätt i den lilla adapterns kontakt i DC-uttaget.
Koppla in AC/DC-adaptern i ett eluttag med 100–240 VAC, 50/60 Hz.
Skärmen tänds vilket indikerar att enheten är påslagen.

SYSTEM FÖR SÄKERHETSKOPIERING
1.   Enheten är utrustad med ett system för säkerhetskopiering. Den 

kräver 2 st ”AAA”-batterier. Sätt i batterierna i batterifacket. 
Garantera att de positiva och negativa (+/-) polerna på batterierna 
är i kontakt med motsvarande poler i batterifacket.

2.   I händelse av ett strömavbrott eller bortkoppling av nätsladden 
växlas strömförsörjningen automatiskt över till reservbatteriet 
vilket bibehåller tid och larminställningar.

3.   Tryck på batteriluckan från sidan och dra i den för att öppna 
batterifacket.

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

STÄLLA IN TIDEN
1.   Tryck på och håll knappen TID nedtryckt i två sekunder för att 

öppna klockinställningarna.
2.   Tryck på knappen TIMME eller MIN för att välja 12- eller 

24-timmarsformat. Tryck på knappen TID för att bekräfta.
3.   Tryck på knappen TIMME för att ställa in timmarna och på 

knappen MIN för att ställa in minuterna. Tryck på knappen TID 
för att bekräfta.
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STÄLLA IN LARM 1
1.   Tryck på och håll knappen AL 1 nedtryckt i två sekunder för att 

öppna inställningarna för larm 1.
2.   Tryck på knappen TIMME för att ställa in timmarna och på 

knappen MIN för att ställa in minuterna. Tryck sedan på knappen 
AL 1 för att bekräfta.

3.   Tryck på knappen TIMME eller MIN för att välja h eller n. (Obs! 
h-----summervolymen är hög, n-----summervolymen är låg.)

4.   Tryck på knappen AL 1 för att bekräfta.
5.   Tryck på knappen AL 1 för att aktiver funktionen larm 1 till larm 

1-indikatorn visas på LED-skärmen.
Obs! 

STÄLLA IN LARM 2
1.   Tryck på och håll knappen AL 2 nedtryckt i två sekunder för att 

öppna inställningarna för larm 2.
2.   Tryck på knappen TIMME för att ställa in timmarna och på 

knappen MIN för att ställa in minuterna. Tryck sedan på knappen 
AL 2 för att bekräfta.

3.   Tryck på knappen TIMME eller MIN för att välja h eller n. (Obs! 
h-----summervolymen är hög, n-----summervolymen är låg.)

4.   Tryck på knappen AL 2 för att bekräfta.
5.   Tryck på knappen AL 2 för att aktiver funktionen larm 2 till larm 

2-indikatorn visas på LED-skärmen.
Obs! Summern är placerad längst ned på enheten. Garantera att 
inget täcker summern medan larmfunktionen används.
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SLÅ PÅ ELLER STÄNGA AV LARM
Tryck på knappen AL 1 eller AL 2, när skärmen visar klocktiden, för 
att aktivera eller inaktivera respektive larm. Motsvarande indikator för 
Larm 1 eller Larm 2 tänds när larmet är aktiverat.

SNOOZE
1.   När larmet ljuder blinkar motsvarande indikator för larm 1 eller 

larm 2 på skärmen.
2.   Tryck på knappen DIMMER/SNOOZE för att tillfälligt inaktivera 

den. Snoozefunktionen fördröjer larmet med nio minuter. Efter 
nio minuter ljuder larmet igen.

3.   Motsvarande indikator för Larm 1 eller Larm 2 börjar blinka 
blinkar på skärmen under snooze-perioden.

4.   Tryck på knappen AL OFF för att avbryta snooze och larmet.

STOPPA LARMET NÄR DET LJUDER
1.   Tryck på knappen AL OFF för att stoppa larmet.
2.   Larmindikatorn fortsätter att lysa och larmet ljuder nästa dag vid 

en förinställd tidpunkt.

INAKTIVERA LARMET
1.   Tryck på knappen AL 1 upprepade gånger medan larmet inte 

ljuder för att inaktivera larm 1. Tryck på knappen AL 2 upprepade 
gånger medan larmet inte ljuder för att inaktivera larm 2.

2.   Motsvarande larmindikator släcks och larmet ljuder inte till det 
aktiveras igen.

SKÄRMDIMMER
1.   Tryck på knappen DIMMER/SNOOZE för att ändra skärmens 

ljusstyrka: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > Av.
2.   Standardinställningen för ljusstyrkan är ”100 %”.
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TRÅDLÖS QI-LADDNING
1.   Placera din Qi-aktiverade smarttelefon i mitten på den trådlösa 

laddningsplattan.
2.   Kontrollera om telefonskärmen visar laddningsstatus.

Om din telefon inte laddas:
-Kontrollera att enheten stöder trådlös Qi-laddning
-Placera den mobila enheten i mitten
-Ta bort telefonfodral som innehåller magnet-/metallmaterial 
eller är tjockare än 3 mm (0,12 tum) 

3.   Laddar genom de flesta fodral tillverkade av PC- eller 
TPU-material upp till 3 mm (0,12 tum) tjocka.

4.   Kompatibla enheter (trådlös Qi-laddningsplatta)
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 och 
andra Qi-aktiverade smarttelefoner/surfplattor och tillbehör.

Obs! Indikatorn för trådlös laddning lyser medan enheten laddas.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W



SWE 7

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 är markerad med en överkorsad 
soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk 
utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, 
utan ska avfallshanteras 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.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning ECQ-106 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange 
modellnumret: ECQ-106. Öppna produktsidan och 
Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra 
nedladdningar.
Max. uteffekt: 9W

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

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 
meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i 
handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT 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


