
 

 
1. Projektor fokusindstilling 
2. Projektorlinse 
3. Knappen SNOOZE / DIMMER (dæmpning)  
4. Display 
5. Indikator for Alarm 1  
6. Indikator for Alarm 2  
7. Knappen PROJECTION ON/OFF (til/fra)  
8. Knappen PROJECTION 180° FLIP (vend)  
9. Knappen TIME 
10. Knappen MINUT 
11. Knappen Alarm 1 
12. Knappen Alarm 2  
13. Knappen TIME SET (tidsindstilling) / ALARM OFF (fra) 
14. USB-ladestik 
15. Batterirum 
16. DC IN-stik 
 
 
 
 



Tilslutning til lysnettet 
1. Forbind det ene stik på strømforsyningen til DC-IN-stikket på dette produkt. 
2. Forbind strømforsyningens andet stik til en stikkontakt.  
 

Backupsystem 
• Dette produkt er udstyret med et backupsystem. Systemet kræver et 3 V lithium-batteri 

(type CR2032, tilkøb). Læg batterierne i batterirummet og sørg for, at de positive og 
negative (+ og -) ender på batterierne har kontakt til de tilsvarende terminaler i 
BATTERIRUMMET.  

• Hvis strømmen går, skifter produktet automatisk til batteri og bevarer oplysninger om 
klokkeslæt og alarmer.  

• Brug en skruetrækker til at fjerne skruen i låget over batterirummet. 

• Mens du udskifter batteriet, skal strømforsyningen være tilsluttet. Ellers vil alle 
oplysninger om klokkeslæt og alarmer gå tabt. 

ADVARSEL 
SLUG IKKE BATTERIER, RISIKO FOR KEMISK FORBRÆNDING 

Dette produkt indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, 
kan det medføre alvorlige indre forbrændinger på kun 2 timer, hvilket kan medføre døden. 

Hold nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde. Hvis batterirummet ikke kan lukkes 
sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde. 

Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller på anden måde kommet ind 
i kroppen, skal du omgående søge lægehjælp. 

 

Indstilling af uret  
1. Tryk og hold knappen TIME SET for at åbne opsætning af uret. 
2. Tryk på knappen HOUR for at indsætte timetallet, og tryk på knappen MIN for at 

indsætte minuttallet (tryk og hold knappen HOUR eller MIN for at rulle hurtigere gennem 
tallene).  

3. Tryk på knappen TIME SET for at bekræfte din indstilling af uret. 
 

Alarmindstilling  
Du kan indstille to alarmer samtidig.  
1. Tryk og hold knappen Alarm 1 eller Alarm 2 for at åbne opsætning af alarmerne. 
2. Tryk på knappen HOUR for at angive timetallet og på knappen MIN for at angive 

minuttallet (tryk og hold for at indstille hurtigere). 
3. Tryk på knappen Alarm 1 eller Alarm 2 for at bekræfte din alarmindstilling. 

 

Aktivering og deaktivering af alarmen  
Når uret vises, kan du trykke på knappen Alarm 1 eller Alarm 2 for at aktivere eller deaktivere 
de respektive alarmer. Når en alarm er aktiveret, vises den tilhørende indikator for Alarm 1 
eller Alarm 2 på displayet.  
 

Sådan slås alarmen fra 
Når en alarm lyder, kan du trykke på knappen ALARM OFF for at slå alarmen fra. 
 

Snooze 
Tryk på knappen SNOOZE for at slå alarmen fra midlertidigt. Alarmen lyder igen i intervaller 
à 9 minutter.  
Når du vil annullere snoozefunktionen, skal du trykke på knappen ALARM OFF. 
 

Displaylysstyrke 
Tryk på knappen DIMMER for at ændre lysstyrken i displayet (lav eller høj). 
 



Billedprojektion 
• Tryk på knappen PROJECTION ON/OFF for at vise det aktuelle klokkeslæt på en væg. 
• Tryk på knappen PROJECTION 180° FLIP for at vende billedet fra projektoren.  
• Drej fokusindstillingsknappen for at justere skarpheden i billedet. 
 

Opladning af en USB-enhed 
Hvis du vil oplade en USB-enhed, skal du bruge et USB-kabel (tilkøb). Forbind din 
USB-enhed (fx smartphone, MP3-afspiller) til USB-porten på bagsiden af dette produkt. 
Indholdet på den tilsluttede enhed kan ikke tilgås via dette produkt. 
 

Specifikationer 
AC-strømforsyning: Indgangsspænding: AC 100-240 V, 50/60 

Hz 
Udgangsspænding: DC 5 V 1,2 A 

Batteribackup til uret: 1x DC 3 V CR2032 (tilkøb) 

Strømforsyningens producent: Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Strømforsyningens modelnr.: OBL-0501200E 

 

ADVARSEL 
1. Sørg altid for mindst 5 cm frirum omkring produktet, så tilstrækkelig ventilation kan finde 

sted. 
2. Ventilationssprækkerne må ikke tildækkes med genstande som fx aviser, duge, gardiner 

osv. 
3. Placér ikke åben ild i form af fx tændte stearinlys oven på produktet. 
4. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier. 
5. Produktet er beregnet til brug i en tempereret klimazone.  
6. Hvis stikproppen fungerer som hovedkontakt, skal der altid være let adgang til den 

stikkontakt, apparatet er tilsluttet.  
7. Se oplysningerne i bunden af produktet for oplysninger om elektricitet og sikkerhed, 

inden du installerer eller betjener produktet. 
8. Batterierne (batteripakken eller de ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk 

varme som f.eks. sollys, ild eller lignende. 
9. FORSIGTIG - Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes med forkert type. Udskift altid 

med batterier af samme eller tilsvarende type. 
 



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

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

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. 
 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Søften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics
http://www.facebook.com/denverelectronics
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