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Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product 
voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor 
toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren 
    om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten 
    batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere 
    tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen 
    wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een 
    explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 
    40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking 
    beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant 
    aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of 
    onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
    personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog 
    geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot 
    gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde 
    voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand 
    of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er 
    water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt 
    gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er 
    dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is 
    zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, 
      aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Veiligheidsinformatie
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CPR-710 led-wekkerradio met tijdprojectie 

A. Stroomvoorziening
B. Zoemer alarm 1
C. Radio alarm 1

1. Knop “      /AUTOMATISCH 
    SCANNEN”
2. Knop “VOLUME -/ALARM 1”
3. Knop “VOLUME -/ALARM 2”
4. Knop “VOORINSTELLING KLOK”
5. Knop “SLAAP/SLUIMEREN/
    DIMMER”
6. Knop “AFSTEMMEN -/UUR”
7. Knop “AFSTEMMEN +/MINUUT”
8. Knop “PROJECTIE 180° DRAAIEN”
9. Knop “PROJECTIE AAN/UIT”
10. VAK STAND-BYBATTERIJ 
     BATTERY COMPARTMENT 
     (achterkant)

     Gebruik twee AAA-batterijen 
     om de tijdinstelling te 
     behouden bij een 
     stroomonderbreking.
11. ANTENNA (achterkant)
     Verleng en richt de antenne 
     voor de beste radio-ontvangst.
12. VOEDINGSKABEL (achterkant)
     Steek de voedingskabel in 
     een stopcontact met de 
     juiste spanning.
13. TIJDPROJECTIE (achterkant)
      Draai voor de beste kijkhoek.

D. Slaap
E. Zoemer alarm 2
F. Radio alarm 2 



Opmerking: De tijd en de alarmen kunnen 
alleen worden ingesteld als de wekkerradio 
uitgeschakeld is. 
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Instelling                                    Indrukken
TIJD INSTELLEN

Instelling                                 Indrukken

Instelling                                  Indrukken
Alarm met zoemer

Alarm met radio

Druk op de knop “VOLUME -/AL.1” (2) 
voor alarm 1 en op “VOLUME -/AL.2” 
(3) voor alarm 2.
Druk op de knop “VOLUME -/AL.1” (2) 
voor alarm 1 en op “VOLUME -/AL.2” (3) 
voor alarm 2.

Tijd instellen

Uur instellen
Minuten instellen
Bevestigen

Houd de knop “PRESET CLOCK” (4) 
ingedrukt tot de cijfers knipperen.
Druk op de knop “TUNING -/HOUR” (6).
Druk op de knop “TUNING +/MINUTE” (7).
Druk op de knop “PRESET CLOCK” (4).

ALARM INSTELLEN

Alarmtijd instellen

Het uur van de 
alarmtijd instellen
De minuten van 
de alarmtijd instellen
Bevestigen

Druk op de knop “VOLUME -/AL.1” (2) 
voor alarm 1 en op “VOLUME -/AL.2” 
(3) voor alarm 2.
Druk op de knop “TUNING -/HOUR” (6).

Druk op de knop “TUNING +/MINUTE” (7).

Druk op de knop “VOLUME -/AL.1” (2) 
voor alarm 1 en op “VOLUME -/AL.2” 
(3) voor alarm 2.

ALARM INSCHAKELEN
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Alarm uitschakelen

Alarm/radio 
uitschakelen
Sluimeren

Instelling                                   Indrukken

Druk op de knop “VOLUME -/AL.1” (2) 
voor alarm 1 en op “VOLUME -/AL.2” (3) 
voor alarm 2.
Druk op de knop “     /AUTO SCAN” (1).

Druk op de knop “SLEEP/SNOOZE/
DIMMER” (5).

DISPLAY

Helderheid van het 
display wijzigen

Tijd projecteren 

Houd de knop “SLEEP / SNOOZE / 
DIMMER” (5) ingedrukt om de helderheid 
van het display te wijzigen. U kunt kiezen 
uit hoog, laag of uit.
Druk op de knop “Projection ON/OFF” (9) 
om in en uit te schakelen. Druk op de 
knop “Projection 180° FLIP” (8) om de 
tijd om te draaien. 

Algemene bedieningen
Instelling                                 Indrukken
In-/uitschakelen
Automatisch 
afstemmen
Handmatig 
afstemmen

Automatisch 
vooringestelde 
zenders
Handmatig 
vooringestelde stations

Druk op de knop “     /AUTO SCAN” (1).
Houd de knop “TUNING -/HOUR” (6) of 
“TUNING +/MINUTE” (7) ingedrukt.
Druk meerdere malen op de knop 
“TUNING -/HOUR” (6) of “TUNING +/
MINUTE” (7).
Houd de knop “  / AUTO SCAN” (1) 
ingedrukt als de wekkerradio is 
ingeschakeld.
Selecteer een zender en houd “PRESET 
CLOCK” (4) ingedrukt. Druk op de knop 
“TUNING -/HOUR” (6) of “TUNING +/
MINUTE” (7) om een zendernummer 
(1-20) te selecteren. Druk op de knop 
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Vooringestelde 
zender selecteren
Slaapmodus

Volume wijzigen

“PRESET CLOCK” (4) om te bevestigen.
Druk meerdere malen op de knop 
“PRESET CLOCK” (4).
Druk op de knop “SLEEP/SNOOZE/
DIMMER” (5) (10 – 90 minuten).
Druk op de knop “VOLUME - / AL.1” (2) 
of “VOLUME + / AL.2” (3).
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www denver eu. .

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen 
zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de 
gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S
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Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen 
bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen 
zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) 
niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd 
met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. 
Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en 
batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk 
afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen 
inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier 
zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming 
met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of 
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden 
ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende 
informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw 
gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CPR-710 
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het 
zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het 
modelnummer: CPR-710. Ga nu naar de productpagina en de 
RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:
Maximaal uitgangsvermogen:

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

FM 87.5 – 108MHz
          0.5W


