
 

 
1. Projektor-fokuslinse 
2. Projektorlinse 
3. SLUMRE-knapp / DIMMER-knapp  
4. Skjerm 
5. Alarm 1-indikator  
6. Alarm 2-indikator  
7. PROJEKTOR PÅ/AV-knapp  
8. PROJEKTOR 180° SNU-knapp  
9. TIME-knapp 
10. MIN-knapp 
11. Alarm 1-knapp 
12. Alarm 2-knapp  
13. TIDSVALG-knapp / ALARM AV-knapp 
14. USB-ladeport 
15. Batterikammer 
16. DC-inngang 
 
 
 
 



Koble til strøm 
1. Koble en ende av strømadapteren til produktets DC-inngang. 
2. Koble den andre enden av strømadapteren til en veggkontakt.  
 

Reservebatteri 
• Produktet er utstyrt med et reservebatteri. Det trenger et 3 V litium-batteri (type CR2032, 

ikke inkludert). Sett batteriet inn i batterirommet og sørg for at positiv og negativ (+ eller -) 
side av batteriet er i kontakt med tilsvarende terminal i batterirommet.  

• Ved strømbrudd vil produktet automatisk bytte til reservebatteri, og beholde klokke og 
alarminnstillinger.  

• For å åpne batterirommet, kan du bruke et skrujern for å skru løs skruen på dekseldøren. 

• Ikke koble fra strømadapteren når du bytter batteri. Ellers nullstilles innstillingene for 
både klokke og alarm. 

ADVARSEL 
BATTERIET MÅ IKKE SVELGES, FARE FOR KJEMISK BRANNSKADE 

Dette produktet inneholder et knappecellebatteri. Hvis knappecellebatteriet svelges kan det 
forårsake alvorlige, innvendige brannskader i løpet av kun 2 timer, som kan føre til dødsfall. 
Hold nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde. Hvis batterikammeret ikke kan lukkes 

forsvarlig, slutt å bruke produktet og hold det utenfor barns rekkevidde. 
Hvis du tror at batteriene er blitt svelget eller har kommet seg inn i kroppen på en eller annen 

måte, må du straks oppsøke lege. 
 

Klokkeinnstilling  
1. Trykk og hold inne TIME SET-knappen for å gå inn i klokkens innstillingsmodus. 
2. Trykk HOUR-knappen for å velge time og MIN-knappen for å velge minutt (trykk og hold 

inne HOUR- eller MIN-knappen for raskere justering).  
3. Trykk på TIME SET-knappen for å bekrefte klokkeinnstillingene dine. 
 

Alarminnstillinger  
Du kan sette to samtidige alarmtidspunkt.  
1. Trykk og hold inne Alarm 1- eller Alarm 2-knappen for å gå inn i alarmens 

innstillingsmodus. 
2. Trykk på HOUR-knappen for å velge time og MIN-knappen for å velge minutt (trykk og 

hold inne for raskere justering). 
3. Trykk og hold inne Alarm 1- eller Alarm 2-knappen for bekrefte alarminnstillingene. 

 

Aktiver og deaktiver alarmen  
Når klokken vises, trykkes Alarm 1- og Alarm 2-knappen for å aktivere eller deaktivere de 
respektive alarmtidene. Dersom alarmtiden er aktivert, slås den korresponderende Alarm 1- 
eller Alarm 2-indikatoren på.  
 

Slå av alarmen 
Når alarmen ringer trykkes ALARM AV-knappen for å slå av alarmen. 
 

Slumre 
For å midlertidig dempe alarmen, trykkes SNOOZE-knappen. Alarmen ringer med 
9-minutters intervall.  
Trykk på ALARM AV-knappen for å avbryte slumrealarmen. 
 

Lysstyrke på skjermen 
Trykk på DIMMER-knappen for å endre lysstyrkenivået på skjermen (lavt eller høyt). 
 

Bildeprojeksjon 



• Trykk på PROJECTION ON/OFF-knappen for å projektere den nåværende tiden på en 
vegg. 

• Trykk på PROJECTION 180° FLIP knappen for å snu det projekterte bildet.  
• Snu på projektor-fokuslinsen for å justere bildets skarphet. 
 

Lade en USB-enhet 
For å lade en USB-enhet, benyttes en USB-kabel (ikke inkludert) som kobles til en 
USB-enhet (f.eks. smarttelefon, MP3-spiller) via USB-porten på baksiden av produktet. 
Innholdet i den tilkoblede USB-enheten er ikke tilgjengelig fra dette produktet. 
 

Spesifikasjoner 
AC strømadapter: Inngang: AC100~240 V, 50/60 Hz 

Utgang: DC 5V1,2A 

Klokkens reservebatteri: 1x DC3V CR2032 (ikke inkludert) 

Produsent av strømadapter: Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Strømadapteres modellnummer: OBL-0501200E 

 

ADVARSEL 
1. Ha minst 5 cm avstand rundt produktet for tilstrekkelig ventilasjon. 
2. Ventilasjonssporet må ikke tildekkes av gjenstander slik som aviser, bordduker, gardiner 

osv. 
3. Ingen åpne flammer, slik som tente lys, kan plasseres på produktet. 
4. Batterier må avhendes på riktig måte for å verne om miljøet. 
5. Bruk dette produktet i moderat klima.  
6. Nettstøpslet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpslet er lett tilgjengelig.  
7. Se elektrisk- og sikkerhetsinformasjon på bunnen av produktet før det monteres eller 

betjenes. 
8. Batteriene (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for høy varme, for 

eksempel solskinn, brann eller lignende. 
9. FORSIKTIG - Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke er satt riktig inn igjen. Byttes kun 

mot samme eller tilsvarende batteritype. 
 



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

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

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 skal kastes sammen med 
husholdningsavfall, men håndteres 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. 
 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

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