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1.Anvendelsesområde 
AR280P er beregnet til at blive brugt som clockradio. AR280P har en FM-radiofunktion, en projektorfunktion og 

inkluderer en lampe. Temperaturen kan også vises. 

 
Læs håndbogen grundigt inden første brug. 

 

2.Sikkerhed 
2.1. Piktogrammer i denne håndbog 

 
ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges. 

 
FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret. 

 
En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden. 

2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 

 
FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet. 

 
ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade. 

  



3.Klargøring til brug 
3.1. Udpakning 

 Pak enheden forsigtigt ud. 

 Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. 

 Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen. 

 

 

 
Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt 

at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under 

forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt. 

3.2. Pakkens indhold 

 

 

 
 

 

Følgende er inkluderet i den modtagede pakke: 

1 x AR280P Clockradio 

1x quick start håndbog 

 

 

 
Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. 

  



4.Installation 

 
FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet. 

 
FORSIGTIG Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. 

 

 Sæt enheden på en vandret flad overflade. 

 Tilslut apparatet til lysnettet. 

 

4.1. (Option) Batteriet sættes i 

 

 

 
 

 

For at sikre at clockradioen forbliver tændt under en strømafbrydelse, kan man sætte et batteri i (type CR2032). 

Sæt det i som følger: 

 

1. Fjern dækslet på batteriholderen. 

2. Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne. 

3. Sæt batterilåget på igen. 

 

 

 

 Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes. 

 

 

 
Bemærk: Batterier er ikke inkluderet. 

 
FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. 

Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig. 



4.2. Slut til el-nettet 

 

 

Tilslut apparatet til lysnettet. 

 
 

  



5.Funktioner 
 

 

 
 

 

 

1. Indstil lysintensiteten højere 

2. Indstil lysintensiteten lavere 

3. Lampen tændes eller slukkes 

4. M+/NAP knappen 

         a. Radiosender gemmes i hukommelsen 

         b. Timeren indstilles 

         c. Skærm slukkes 

 

5. Lampe 

6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER knappen 

        a. Displayets lysintensitet tilpasses 

        b. Tryk på SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6) for få alarmen til at slumre. Alarmen går i gang igen efter udløbet 

af slumretiden. 

        c. Lyset dæmpes midlertidigt under en alarm 

 

7. Skift mellem tid og temperatur 

8. knappen 

        a. Skift mellem tid og dato 

        b. Søge frekvens 

 

9. Alarm 1 aktiveres 

10. Skærm 

11. Skift over til radiomodus 

12. knappen 

        a. Skift mellem sommer- og vintertid 

         b. Søge frekvens 

 

13. Alarm 2 aktiveres 

 

 



 
 

 

 

14. knappen 

         a. Indstil volumen (+) 

Skærm 

        b. Skift mellem tid og dato 

 

15. Indstil volumen (-) 

16. knappen 

        a. Projektoren drejes 180 grader 

Projektion funktion 

         b. Skift mellem tid og temperatur 

 

17. Slå projektion funktion til og fra 

18. Projektion knap 

19. Højttaler 

20. Sensor til temperatur 

21. FM-antenne 

22. Batteriklappen 

  



6.Betjening 
6.1. Indstilling af dato og klokkeslæt 

 

 

 
 

 

 
Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter. 

 

 

 
 

 

 

 Hold (7),-knappen trykket inde i 2 sekunder 

Datoen blinker 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille det ønskede årstal 

 Tryk på (7) for at bekræfte. 

Måneden blinker 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede måned. 

 Tryk på (7) for at bekræfte. 

Dagen blinker 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede dag. 

 Tryk på (7) for at bekræfte. 

Digital visning af tiden blinker 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge mellem 24 eller 12 timers tidsgengivelse. 



Tryk på (7) for at bekræfte. 

Timerne blinker på displayet. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede time. 

 Tryk på (7) for at bekræfte. 

Minutterne blinker på displayet. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille de ønskede minutter. 

 Tryk på (7) for at bekræfte. 

 

6.2. Brug af radioen 

 

 

 
 

 

Skift over til radiomodus 

 

 Tryk på knappen (11) for dette. 

Frekvensen er synlig på displayet 

 

 

Indstil frekvensen manuelt 

 

 For at vælge den ønskede radiostation skal der trykkes gentagne gange på knappen (8) eller knappen (12) 

indtil den rigtige frekvens er fundet. 

 

 

Indstil frekvensen automatisk 

 

 Hold knappen (8) eller knappen (12) trykket inde, for at søge den ønskede frekvens. 

 

 

Radiosender gemmes i hukommelsen 

 

 Hold (4),-knappen trykket inde i 2 sekunder 

Cifrene vil begynde at blinke. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge en hukommelsesplads. 



 Tryk på (4) for at bekræfte. 

3 hukommelsespladser er disponible. 

 

 

En gemt frekvens aktiveres 

 

 Tryk flere gange på knappen (4), indtil den ønskede frekvens er fundet. 

 

 

Timeren indstilles 

 

 Mens der lyttes radioen, så tryk flere gange på knappen (6) for at indstille slukketiden til mellem 90 og 10 

minutter. 

Efter den indstillede tid slukkes radioen automatisk. 

6.3. Brug af projektorfunktionen 

 

 

 
Slå projektion funktion til og fra 

 

 Tryk på knappen (17) . 

 
Forsigtig! Når clockradioen først er tilsluttet til strømforsyningen, er projektorfunktionen tændt direkte. 

 

 



 
 

 

Projektoren stilles skarp 

 

 Drej på knappen (18) indtil den ønskede skarphed er nået. 

 

 

Projektoren drejes 180 grader 

Tryk på knappen (16) . 

 

 

Skift mellem tid og temperatur 

Hold (16),-knappen trykket inde i 2 sekunder 

  



6.4. Display og timer indstilles 

 

 

 
 

 

 
Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter. 

 
 

 

 

 

Timeren indstilles 

 

 Tryk på knappen (4) . 

På displayet fremkommer "N90". 

Det viser efter hvor mange minutter bip-lyden går igang. 

 

 Tryk flere gange på knappen (4) , indtil den ønskede indstilling er fundet. 

 

 

Indstilles displayet 

 

 Hold (4),-knappen trykket inde i 3 sekunder 

 Displayet forsvinder automatisk efter 15 sekunder. Når displaytimeren er indstillet viser der sig en orange 

streg i displayet 

Displaytimeren slukkes: 

 

 Hold (4),-knappen trykket inde i 3 sekunder 

  



6.5. Indstilling af alarmen 

 

 

 
 

 

 
Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter. 

 
Forsigtig! Du kan stille to alarmer og aktivere dem. 

 

 

 
 

 

 

 Tryk på knappen (9) . 

Der vises en orange streg i displayet over AL1, alarmen er nu aktiveret. 

På displayet fremkommer "7:00". 

 

 Hold (9)-knappen trykket inde i 2 sekunder 

Timerne blinker på displayet. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede time. 

 Tryk på (9) for at bekræfte. 

Minutterne blinker på displayet. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille de ønskede minutter. 

 Tryk på (9) for at bekræfte. 

"1-5" blinker på displayet. 

Her kan det indstilles på hvilke dage alarmen skal gå i gang. 

 



 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede dag. 

        1-5: Mandag t/m fredag 

        1-7: Mandag t/m søndag 

        6-7: Lørdag og søndag 

        1-1: Én enkelt dag indstilles. Når denne mulighed vælges, skal angives, hvilken dag, der ønskes indstillet. 1 

er mandag, 2 er tirsdag, 3 er onsdag, 4 er torsdag, 5 er fredag, 6 er lørdag og 7 er søndag. 

 

 Tryk på (9) for at bekræfte. 

blinker på displayet. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge, om du vil høre en alarmlyd eller radio, når vækkeren går i gang. 

 Tryk på (9) for at bekræfte. 

Lydstyrken blinker 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede lydstyrke. 1 er den mindste lydstyrke og 15 er den 

maksimale lydstyrke. 

 Tryk på (9) for at bekræfte. 

Lysintensiteten blinker 

Lampen kan tændes som wake-up-lys, når alarmen går. 

 

 Tryk på knappen (8) eller (12) for at justere hvilken lysintensitet alarmen skal have. 

Tryk på (9) for at bekræfte. 

5 minutter før alarmen går i gang, tændes lyset. Lyset bliver stadigt lysere. 

 

 Tryk på (6) for få alarmen til at slumre. Alarmen går i gang igen efter udløbet af slumretiden. 

Standardslumretiden er: 9 minutter. 

  



7.Rengøring og vedligeholdelse 

 
ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud. 

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og 

et neutralt middel. 

  



8.Tekniske data 
Specifikationer 

Strømforsyning: AC 220-240V ~ 50/60 Hz 

Frekvensområde: 87,5-108Mhz 

8' LED-display 

Vægt: 460 g 

Dimensioner: 140x140x96mm 

Projektion funktion 

Dvaletimer 

Alarmur 

Temperaturindikation 

Digital FM-radio 

 

 

Tilbehør 

Elektrisk ledning 

Brugervejledning 

  



9.Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 

 
Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles 

som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I 

EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. 

Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for 

miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af 

materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske 

udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. 

 

 

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller 

forretningen hvor du købte produktet. 

 

 

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu 

 

 

 
Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald. 

 


