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FUNKTION OCH KONTROLLER

1. STRÖM PÅ – AV/ALARM AV-KNAPP
2. KÄLLKNAPP
3. MINNES-/CLK.ADJ.-KNAPP
4. ALARM 1 PÅ-AV-INSTÄLLNINGSKNAPP
5. KNAPP FÖR SNOOZE/VILA/ DIMMER
6. ALARM 2 PÅ-AV-INSTÄLLNINGSKNAPP
7. HOPPA BAKÅT-KNAPP
8. KNAPP FÖR MINNE UPP/SPELA/ PAUS/HOPPARNING
9. HOPPA FRAMÅT-KNAPP
10. VOLYMRATT
11. HÖGTALARE
12. INSTÄLLNINGSRATT
13. BATTERIFACK (ENHETENS UNDERDEL)
14. DISPLAY
15. MÄRKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
16. LINJEINGÅNG
17. DC-STRÖMINGÅNG
18. USB-LADDNINGSUTTAG 
19. FM-ANTENN
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LED DISPLAY

 

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING
AC-DC-adapteranslutning: Klockradion kan kopplas in till en extern 
AC-DC-adapeter och kräver en utgång på DC 5 V 1,5 A (ingår).

STRÖMANSLUTNING
Koppla in AC-DC-adaptern i hushållsuttagets AC-källa och 
anslut adapterns DC-utgångsuttag till DC IN-uttaget på klockan. 
Den här enheten är utrustad med ett batterireservsystem och 
kräver ett 3 V platt litiumbatteri3V (”AAA” batterier x 2) (medföljer 
ej). Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att plus- och 
minuspolerna (+ och -) på batteriet sitter i motsvarande uttag på 
plattan i batterifacket. Om det uppstår ett strömavbrott växlar 
klockan automatiskt till batteriström och klockans och timerns 
minne fortsätter köras. När AC-strömmen återupptas växlar klockan 
tillbaka till AC igen.

SÅ HÄR STÄLLER DU KLOCKAN MANUELLT:
1. Håll in knappen CLK.ADJ. (3) i standby-läge och fortsätt trycka 
 i mer än 2 sekunder för att ange tidsinställningsläge. Skärmen 
 ”24 Hr” blinkar.
2. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) för att justera läget ”12 Hr” 
 eller ”24 Hr”.
3. Tryck på knappen CLK.ADJ. (3). Tidsvisningen blinkar.
4. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) för att ställa in klockan och 
 tryck på klockinställningsknappen när klockinställningen är klar.
Obs:
- Tryck på KNAPPEN HOPPA BAKÅT (7) för att justera data 
 längre bak. 
- Tryck på KNAPPEN HOPPA FRAMÅT (9) för att justera data 
 längre fram. 
- Fortsätt hålla in HOPPA ÖVER BAKÅT (7) eller HOPPA ÖVER 
 FRAMÅT (9) i 2 sekunder för att aktivera automatisk 
 framåtflyttning.

PM-indikator

AUX-indikator

ALARM 1-indikator

BLUETOOTH-indikator

FM-indikator

ALARM 2-indikator

TIDS-indikator
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STÄLLA IN LARM:
1. Håll in larmknappen (4) 1 eller (6) larmknapp 2 tills larmtiden 
 blinkar.
2. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) till önskad larmtid. Tryck på 
 larmknappen när inställningen är klar.
Obs:
- Tryck på knappen HOPPA ÖVER BAKÅT (7) för att justera data 
 längre bak. 
- Tryck på KNAPPEN HOPPA FRAMÅT (9) för att justera data 
 längre fram. 
- Fortsätt hålla in HOPPA ÖVER BAKÅT (7) eller HOPPA ÖVER 
 FRAMÅT (9) i 2 sekunder för att aktivera automatisk 
 framåtflyttning.

AKTIVERA/INAKTIVERA ALARM 
Håll in knappen ”ALARM 1” (4)/”ALARM 2” (6) för att aktivera eller 
inaktivera alarmet. När alarmet aktiveras visas klocksymbolen på 
skärmen.

LARMPERIOD
Signallarm eller radiolarm fortsätter sändas ut i 60 minuter om 
ingen knapp trycks in. Det stoppas automatiskt och återkommer vid 
samma larmtid följande dag.

SNOOZE-FUNKTION
När larmet hörs trycker du på Snooze-knappen (5) för att aktivera 
snooze-funktionen, signallarm eller radiolarm stoppas. 
Obs: Intervalltiden för snooze ä 9 minuter (ej inkluderat i andra 
förskjutning) 
Snooze-funktionen fortsätter om du inte trycker på knappen PÅ/AV 
(1) för att stänga av summerlam eller radiolarm automatiskt efter 60 
minuter.

VILOFUNKTION
När du lyssnar på radio ska du trycka på vilolägesknappen (5) för 
att öppna viloläget. Du kan justera vilotimern från 120 minuter till 
10 minuter genom att trycka på viloknappen (5). Enheten stängs 
automatiskt av efter den valda tiden.

SWE-3



DIMMERKONTROLL
I standby-läge trycker du på dimmerknappen (5) för att kunna ställa 
in ljusstyrkan för LED-displayen till höga och låga nivåer.
1. Klockbildskärmen med låg dimmer är standardinställning.
2. Den förbrukar mer ström om du ställer in klockbildskärmen med 
 högre dimmerr.

LYSSNA PÅ RADIO
1. Tryck på knappen STRÖM PÅ-AV (1) för att slå på enheten. 
 Tryck på knappen SOURCE (2) för att välja 
 radiouppspelningsläge, vrid inställningsratten till önskad station.
2. Om du håller in knappen HOPPA FRAMÅT (9) eller HOPPA 
 BAKÅT (7) i en sekund och sedan släpper den söker enheten 
 automatiskt efter nästa sändningskanal. 
3. Tryck på knappen STRÖM PÅ (1) för att stänga AV radion.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN/ÅNGRAR RADIOFÖRINSTÄLLNINGAR
1. Tryck på knappen STRÖM PÅ-AV (1) för att slå på enheten. 
 Tryck på knappen SOURCE (2) för att välja 
 radiouppspelningsläge, vrid inställningsratten till önskad station.
2. Om du håller in knappen HOPPA FRAMÅT (9) eller HOPPA 
 BAKÅT (7) i en sekund och sedan släpper den söker enheten 
 automatiskt efter nästa sändningskanal.
3. Håll in knappen för minne/minne upp och håll den nedtryckt i 2 
 sekunder; ”P01” blinkar på skärmen.
4. Tryck på knappen minne/minne+ igen för att göra 
 förinställningen.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att göra fler förinställningar.
6. Enheten kan förinställa 10 kanaler totalt för FM.
7. När ”P01-P10” blinkar trycker du på knappen HOPPA FRAMÅT 
 (9) eller HOPPA BAKÅT (7) för att välja förinställningsnummer. 
8. När du ångrar förinställningar av kanaler trycker du på knappen 
 minne + (8) för att välja förinställt nummer.

Obs:
Se till att FM-antennen är helt utfälld för bästa FM-mottagning.

BLUETOOTH-INSTÄLLNINGAR
Bluetooth-anslutningsprestandan kan variera med fabrikat och 
modell på den anslutna enheten. För optimal prestanda ska 
du ansluta nyare Bluetooth-enheter med Bluetooth 2.1+EDR 
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och använda den senaste tillgängliga firmware-uppdateringen 
från enhetsleverantören. Kompatibilitet med alla enheter och 
medietyper garanteras inte. Bluetooth-prestanda Kontrollera att 
alla Bluetooth-enheter inom 9 meter har Bluetooth-överföring 
inaktiverad. Förekomst av andra fungerande Bluetooth-enheter 
under Anslutningen kan leda till funktionsproblem. Bluetooth är en 
kommunikationsstandard med kort räckvidd. Bluetooth-sändarens 
och -mottagarens hårdvara i den här enheten har en ungefärlig 
räckvidd på 9 meter i öppen miljö. I allmänhet kan Bluetooth-enheter 
kommunicera med varandra utan problem inom ett normalstort rum 
eller kontor. Användning mellan olika rum kan fungera, beroende på 
rummens konstruktion.
Det är viktigt att vara medveten om att Bluetooth-
kommunikationsräckvidden kan minska avsevärt om signalen 
passerar genom ett fast objekt. Mänskliga kroppar, tegel- och 
betongväggar och tunga möbler eller bokhyllor minskar räckvidden 
för dina Bluetooth-enheter. Glas, gips- och träpanelsväggar 
och skiljeväggar kan ha en mindre, men märkbar effekt. Du ska 
placera dina Bluetooth-enheter närmare varandra om du upplever 
kommunikationssvårigheter.
Stereo-musikanslutning för mobiltelefon kräver att du är bekant 
med Bluetooth-funktionerna i mobiltelefonen. Eftersom alla 
telefoner fungerar lite olika ska du bekanta dig själv med Bluetooth-
funktionerna i enheten innan du ansluter.
1. Kontrollera att Bluetooth på mobiltelefonen är påslaget. Du 
 kanske behöver se telefonens bruksanvisning för mer 
 information.
2. Placera radion och telefonen där de har ett avstånd från 
 varandra på mindre än 0,9 meter.
3. Starta enheten genom att trycka på strömknappen.
4. Tryck på Source-knappen för att växla till Bluetooth-
 läge. Bluetooth-läget indikeras med ”BT” på skärmen. 
 Hopparningsindikatorn blinkar snabbt.
5. Genom att använda de inbyggda kontrollerna på Bluetooth-
 enheten kan du välja “DENVER CRB-619” i Bluetooth-
 inställningarna och utföra hopparningen. Om enheten 
 begär ett lösenord anger du standardlösenordet ”0 0 0 0”. Se 
 bruksanvisningen för den aktuella enheten för instruktioner om 
 hopparning och anslutning av Bluetooth-enheter.
6. Välj och bekräfta hopparningen på telefonen. Anslutningen 
 slutförs om några sekunder och radion avger en 
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 bekräftelsesignal efter lyckad hopparning och anslutning. 
 Hopparningsindikatorn blinkar långsamt. Efter den första 
 hopparningen fortsätter enheten vara hopparad om du inte 
 avbryter hopparningen manuellt eller raderar den på grund av 
 en enhetsåterställning. Du kan nu starta funktionen för att 
 strömma Bluetooth-musik.

SPELA UPP LJUDET TRÅDLÖST
1. Följ instruktionerna för hopparning av en Bluetooth-enhet.
2. Använd de inbyggda kontrollerna på den anslutna Bluetooth-
 enheten för att välja ett spår.
3. För att spela upp eller pausa det valda spåret använder du de 
 inbyggda kontrollerna på den anslutna Bluetooth-enheten eller 
 också trycker du på knappen Spela/paus.
4. Ljud som spelas upp genom den anslutna Bluetooth-enheten 
 hörs nu genom högtalarna.

ÄNDRA BLUETOOTH-ANSLUTNINGEN FÖR NY 
MOBILTELEFON
Tryck på (8) för 3 sekunder. Hopparningsindikatorn blinkar snabbt 
och radion avger en bekräftelsesignal. Markera och bekräfta 
hopparningen på din nya mobiltelefon.

OBS:
Vissa mobiltelefoner kan anslutas och kopplas från när du ringer 
och avslutar samtalen. Detta är inte en indikering på ett problem 
med enheten.
Ibland kan det under användning av enheten uppstå oväntade 
funktioner i Bluetooth-beteendet, såsom frånkopplingar och ryckigt 
ljud i musiken. Starta om Bluetooth-tillbehöret genom att stänga av 
och sedan aktivera anslutningen igen.

LINE IN
Kräver en 3,5 mm ljudkabel (ingår ej).
1. Anslut en 3,5 mm ljudkabel till Line In på enheten och en 
 ljudutgång på en MP3-spelare eller annan ljudkälla.
2. Tryck på källknappen för att växla till linjeingångsläge.
3. Använd de inbyggda kontrollerna på den anslutna MP3-spelaren 
 eller en annan ljudkälla för att spela upp och kontrollera ljudet 
 som spelas upp genom klockradion.
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USB-LADDNINGSUTTAG
USB-enheter: DC 5 V 
Produkten fungerar som laddar för din mobiltelefon och USB-enhet.
Anslutningen eller USB-laddningskabeln medföljer inte. 
(Kabellängden får inte överskrida 3 m).

Specifikationer
Frekvensområde : 87,5 – 108 MHz.
Backup-batteri : 3V (”AAA” batterier x 2) medföljer ej
Strömadapter : Ingång AC 100-240 V 50- 60 Hz.
     Utgång DC 5 V 1500 mAh.

Återställning
Om systemet inte svarar eller utsänder ryckig sändning kanske du 
har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning 
som utlöses av den inbyggda mikrostyrningen för att stänga ned 
automatiskt. Om detta händer ska du koppla ur strömsladden och 
ta ur reservbatteriet, vänta i minst 3 minuter och sedan installera 
enheten igen som om det vore en ny enhet.

VARNING

1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på 
 apparaten. 
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig 
 ventilation.
3. Strömbrytaren används för att frånkoppla enheten och brytaren 
 skall alltid vara lätt tillgänglig. 
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka 
 ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, 
 gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och 
 inga föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på 
 apparaten. 
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen. 
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller 
 låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en 
 dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra 
 lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, 
 torka den med milt rengöringsmedel och mjuk trasa. 
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9. Försök aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål 
 in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten. 
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus, 
 eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när 
 batteri ska kastas.
12. Kasssera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i 
 slutet av dess livscykel; lämna in den till en årervinningscentral 
 för elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning 
 kan viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår 
 miljö. Ta kontakt med din kommunal adminstration vad gäller 
 lokala regler för auktoriserad återvinningsstation.

FÖRSIKTIGHET
Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion.

Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ

 

KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERIER:
1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, 
 innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier 
 ska kasseras separat från det kommunala avfallet via 
 designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen 
 eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att 
 förhindra potentiell negativa följdverkningar för miljön och 
 människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, 
 kontakta ditt stadskontor, återvinningsstation eller butik där du 
 köpte produkten.
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MED ENSAMRÄTT, 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.

Härmed bekräftar Inter Sales A/S att den här produkten 
(CRB-619) följer de nödvändiga krav och andra releventa 
bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia av egendeklarationen 
finns hos:

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa, Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

www.denver-electrionics.com
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