
 

 
1. Reglage för projektorns lins 
2. Projektorns lins 
3. SNOOZE-knapp/DIMMER-knapp  
4. Skärm 
5. Alarm 1-indikator  
6. Alarm 2-indikator  
7. PROJEKTIONENS PÅ/AV-knapp  
8. Knapp för att vända PROJEKTIONEN 180°  
9. Knapp TIM 
10. Knapp MIN 
11. Alarm 1-knapp 
12. Alarm 2-knapp  
13. STÄLL IN TID-knapp/ALARM AV-knapp 
14. USB-laddningsport 
15. Batterifack 
16. DC-in-uttag 
 
 
 
 



Ansluta till ström 
1. Anslut den ena änden av nätadaptern till DC-uttaget på den här produkten. 
2. Anslut den andra änden av nätadaptern till ett vägguttag.  
 

System för säkerhetskopiering 
• Den här produkten är utrustad med ett backup-system. Det kräver ett 3 V litiumbatteri (typ 

CR2032 som ej ingår). Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att de positiva och 
negativa (+ eller -) sidorna för batteriet är i kontakt med de motsvarande polerna i 
batterifacket.  

• Om ett strömavbrott inträffar växlar produkten automatiskt till batteriets strömförsörjning 
och behåller klockan och larminställningarna.  

• För att öppna batterifacket, använd en skruvmejsel för att lossa skruven på luckan. 

• Vid byte av batteri, koppla inte bort nätadaptern. Annars kommer alla klock- och 
larminställningar att försvinna. 

VARNING 
UNDVIK ATT BATTERIET SVÄLJS, RISK FÖR KEMISK BRÄNNSKADA 

Denna produkt använder sig av ett cellbatteri i form av ett mynt/knapp. Om 
mynt-/knappcellsbatteriet skulle råkas sväljas kan det orsaka svåra inre brännskador på bara 

några timmar och kan leda till dödsfall. 
Se till att hålla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går 

att stänga ordentligt, ska du sluta använda produkten och hålla den borta från barn. 
Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen, ska du omedelbart söka 

läkarvård. 
 

Klockinställning  
1. Tryck på och håll TIME SET -knappen nedtryckt för att gå till läget för klockinställningar. 
2. Tryck på HOUR-knappen för att ställa in timmen och MIN-knappen för att ställa in 

minuterna (tryck och håll HOUR eller MIN-knappen för snabbare justering).  
3. Tryck på TIME SET-knappen för att bekräfta klockinställningen. 
 

Larm-inställning  
Du kan ställa in två alarmtider samtidigt.  
1. Tryck och håll Alarm 1- eller Alarm 2-knappen nedtryckt för att gå in i läget för 

alarminställningar. 
2. Tryck på HOUR-knappen för att ställa in timmen och MIN-knappen för att ställa in 

minuterna (tryck och håll för snabbare justering). 
3. Tryck på Alarm 1- eller Alarm 2-knappen för att bekräfta din alarminställning. 

 

Aktivera och avaktivera alarmet  
Tryck på Alarm 1- eller Alarm 2-knappen för att aktivera eller avaktivera respektive alarmtid 
när klockan visas. Om alarmtimern aktiveras tänds motsvarande indikator för Alarm 1 eller 
Alarm 2.  
 

Stänga av larmet 
Tryck på ALARM AV-knappen för att stänga av alarmet när det ringer. 
 

Snooze 
Tryck på SNOOZE-knappen för att tillfälligt tysta larmet. Alarmet ringer med 9 minuters 
intervall.  
Tryck på ALARM AV-knappen för att avbryta snooze-alarmet. 
 

Skärmens ljusstyrkan 
Tryck på DIMMER-knappen för att ändra skärmens ljusstyrka (låg eller hög). 
 



Bildprojektion 
• Tryck på PROJECTION ON/OFF-knappen för att projicera den aktuella tiden på en vägg. 
• Tryck på PROJECTION 180° FLIP-knappen för att vända den projicerade bilden.  
• Vrid på reglaget för projektorns lins för att justera skärpan. 
 

Ladda en USB-enhet 
Anslut en USB-enhet (t.ex. smarttelefon eller MP3-spelare) till USB-porten på baksidan av 
denna produkt för att ladda den med en USB-kabel (ingår ej). Innehållet i den anslutna 
USB-enheten kan inte nås av den här produkten. 
 

Specifikationer 
AC-nätadapter: Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Utgång: DC 5 V 1,2 A 

Batteribackup för klockan: 1 x DC 3 V CR2032 (ingår ej) 

Strömadapterns tillverkare: Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Strömadapterns modellnummer: OBL-0501200E 

 

VARNING 
1. Håll ett utrymme fritt på minst 5 cm runt produkten för tillräcklig ventilation. 
2. Ventilationshålen bör inte täckas med föremål såsom tidningar, dukar och gardiner etc. 
3. Inga källor med öppen eld såsom tända ljus bör placeras på produkten. 
4. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kasseras. 
5. Använd den här produkten i måttliga klimat.  
6. Strömbrytaren används för att frånkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt 

tillgänglig.  
7. Se informationen längst ner på produkten för elektrisk- och säkerhetsinformation innan 

du installerar eller använder produkten. 
8. Batterierna (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för 

överdriven värme, såsom solsken, eld eller liknande. 
9. VISA FÖRSIKTIGHET - Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut 

mot samma eller motsvarande batterityp 
 



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

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

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 markeras med en överkorsad soptunna, så som visas 
ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas 
med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas 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. 
 
 
 

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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