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Indholdsfortegnelse 

 

 

 

 

 



Indstilling af uret 
Indstil timer: 
Tryk på ”A” og hold den nede i 2 sekunder. Uret siger ”indstil timer”. 
Tryk på ”C” og hold den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det 
ønskede timetal. 
 
Indstil minutter: 
Tryk på ”B” og hold den nede i 2 sekunder. Uret siger ”indstil minutter”. 
Tryk på ”C” og hold den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det 
ønskede minuttal. 
Uret er nu indstillet. 
 
Indstil vækkeur: 
Tryk 2 gange efter hinanden på ”A”. Uret siger ”indstil vækning timer”. Tryk på ”C” og hold 
den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det ønskede timetal for 
vækningen. 
Indstil vækning minutter: 
Tryk 2 gange efter hinanden på ”B”. Uret siger ”indstil vækning minutter. Tryk på ”C” og 
hold den nede. Uret tæller 0, 5, 10, ………. Slip når du hører det ønskede minuttal for 
vækningen. 
Vækkefunktionen er nu indstillet. 
 
Slå vækning til og fra: 
Tryk på ”A” og hold den nede. Samtidig trykker du 1 gang på ”B”. Nu siger uret ”vækning 
til” eller ”vækning fra”. 
Vækketonen stopper automatisk eller ved tryk på ”C” tasten. 
 
Regulerer lydstyrken: 
Mellem tasterne ”A” og ”B” er en lille styrkeregulerings skrue. Med den kan lyden højde 
reguleres. Skruen må ikke drejes hele vejen rundt!!!! Kun ca. 350 
grader. Få evt. en seende til at hjælpe. Brug kun en smal skruetrækker. 
 
Batteriskift: 
Når batterierne trænger til udskiftning høres et advarselssignal. Batterierne skal 
udskiftes indenfor ca. 1 uge. Du skal bruge 2 stk. LR03/AAA. Batterierne kan 
købes i alle dagligvareforretninger. 
Fjern skruen på urets bagside med den lille skruetrækker og tag forsigtigt 
dækslet af. Fjern de slidte batterier og isæt nye. Vær forsigtig, så urets indre 
dele ikke beskadiges. 
Uret holder indstillingen under batteriskift, men undgå at trykke på ”C” tasten, 
da uret ellers vil miste indstillingen. 
 
Teknisk data: 
Mål ø 64x28 mm 
Vægt ca. 60 gram 
Batterier: 2x1,5 Volt alkaline LR03/AAA 


