
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRUGERVEJLEDNING 
Se venligst vores hjemmeside: www.geemarc.com for en 

opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige 
opdateringer og ændringer, som du skal være opmærksom 

på! 

INSTALLATION 

Sæt AC/DC-adapteren i en stikkontakt og tilslut derefter 
DC-stikket til bagsiden af enheden. Dit ur er klar til at arbejde for 
dig.  

Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og skal 
være let tilgængelig. 

SIKKERHEDSKOPIER BATTERI INSTALLATION 

Dit ur kræver et AA-batteri (medfølger ikke) for at give uret ekstra 
strøm i tilfælde af en midlertidig strømafbrydelse. 

1. Placer enheden med forsiden nedad på en flad og blød 
overflade. 

2. Åbn batteridøren, der er placeret i bunden af enheden. 

3. Sæt et nyt AA-batteri i batterirummet ved at overholde den 
korrekte ’+’ og ’-’ polaritet. 

4. Luk batteridøren. 

Det er ikke nødvendigt at indsætte et reservebatteri, for at uret 
kan fungere; dog, Backup-batteriet holder uret i gang i tilfælde 
af strømafbrydelse eller hvis AC/ DC-adapteren ikke er 
tilsluttet. Hvis vekselstrømmen afbrydes, vil alarmen og 
baggrundsbelysningen ikke fungere. 

Kontroller batteriets tilstand efter et år, og udskift det gamle batteri 
om nødvendigt. Et utæt batteri kan ødelægge dit ur. 

FORSIGTIGHED: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. 
Udskift kun med den samme eller tilsvarende type. 

ADVARSEL: Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, 
f.eks. solskin, ild eller lignende. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

TIL AT INDSTILLE TID 
Drej knappen mod uret for at indstille uret til den aktuelle tid. 
Bemærknings: Du må ikke dreje knappen eller urskiverne med uret, 
da det kan beskadige urværket. 
 

INDSTILLING AF ALARMTIDEN (standard er 6:00) 
Drej den længere alarmknap mod uret for at indstille alarmviseren 

til det ønskede alarmtidspunkt. Hvert indre segment eller kryds 
står for 12 minutter. 

For at opnå minimal tolerance i alarmtiden skal du placere 
alarmviseren præcist ved at pege på det ønskede 
alarmtidskryds. 

 

FOR AT VÆLGE ALARM TÆND/SLUK 

For at tænde alarmfunktionen skal du når som helst sætte 
skydeknappen til ON-positionen, som viser et grønt indslag.  
For at slukke for alarmfunktionen skal du når som helst sætte 
skydeknappen i positionen OFF. 
 

FOR AT VÆLGE ALARMTONEFREKVENS 

Dias  knappen til position 1 eller 2 eller 3 for at vælge 

alarmfrekvenstone under aktiv alarm. 

1 (lav tone, 800 Hz) 

2 (midten af tone, 1 KHz) 
3 (høj tone, 1,5 KHz) 
 

FOR AT VÆLGE ALARMVOLUMEN 

Dias  knappen for at indstille HI eller MED eller LO 

eller OFF for at vælge lydniveauet for alarmsummeren under 

aktiv alarm. 
 

FOR AT VÆLGE VIBRATOR HI/LO 

Dias  knappen til position HI eller LO for at vælge vibrator 

på højt eller lavt niveau under aktiv alarm. 
Hvis du ikke ønsker at bruge vibratoren, skal du ikke tilslutte 
vibratoradapteren. 
 

FOR AT STOPPE ALARMFUNKTIONEN 

Når alarmen er aktiv, skubbes  knappen til positionen 

OFF. 
 

TIL BRUG AF SNOOZE 

Når alarmen lyder, skal du trykke på  en gang, stoppes 
alarmen midlertidigt. Alarmen vil blive aktiveret igen efter 5 
minutter. 
 

FOR AT BRUGE HI-MED-LO-DÆMPEREN 
(TIDSCIFRE) 

Der er en lysstyrkeregulering med 3 niveauer for 

baggrundsbelysningen. Tryk på  for at justere 
lysstyrken (HI / MED / LO) for baggrundsbelysningen. Dette kan 
kun gøres, når enheden ikke er i lyd. 
 

AT BRUGE RINGEN AF LEDET LYS 

1. Tryk og hold  knappen for at tænde LED-ringen, 
og lysstyrken af LED-ringen (Hi-Med-Lo) svarer til 
lysstyrken af tidsdisplayet (Hi-Med-Lo). 

2. Når LED-ringen lyser op, skal du trykke på  knappen 
én ad gangen for at justere lysstyrken på tidsdisplayet og 
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lysstyrken på LED-ringen i overensstemmelse hermed. 

3. Tryk og hold  knappen for at slukke for 
LED-lysringen. 

 

TIL AT OPLADE DIN MOBILTELEFON MED 
USB-PORT 
Tilslut opladerkablet (medfølger ikke) til din mobilenhed til 
USB-porten af A-typen bag på enheden, og tilslut derefter den 
anden ende til din mobilenhed. Uret oplader mobilenheden 
automatisk. 

Bemærk: 

1.Sørg for, at det kabel, der følger med din mobiltelefon, bruges til 
opladning. 

2.Sørg for, at den originale adapter, der følger med urradioen (5V 
1,2A), bruges til at forsyne uret med strøm. Hvis du bruger 
andre adaptere, kan det være, at telefonen ikke oplades. 

3.Det er ikke muligt at oplade en iPad® eller en notesblok via 
USB-stikket på dette ur. 

4.Når alarmerne lyder/virker, kan du ikke oplade telefoner osv. 
ved hjælp af USB-porten. 

 

FEJLFINDING 

Hvis uret ikke fungerer korrekt, hvilket kan skyldes elektrostatisk 
udladning eller anden interferens, skal du trække stikket ud af 
DC-stikket for at afbryde vekselstrømmen (og fjerne 
backup-batteriet), lade det stå i et par minutter og derefter sætte 
adapteren i for at give uret ny strøm. 
 

PLEJE AF DIT PRODUKT 

1. Placer uret på en stabil overflade, væk fra direkte sollys eller 
overdreven varme eller fugt. 

2. Beskyt dine møbler, når du placerer enheden på naturtræ og 
lakeret finish, ved at bruge en klud eller et beskyttende 
materiale mellem enheden og møblet. 

3. Rengør enheden med en blød klud, der kun er fugtet med mild 
sæbe og vand. Stærkere midler som benzen, fortyndere eller 
lignende materialer kan beskadige enhedens overflade. Sørg 
for, at enheden er trukket ud af stikkontakten, før den rengøres. 

4. Fjern reservebatteriet, hvis uret ikke skal bruges i en måned 
eller længere tid for at undgå mulig korrosion. Hvis 
batterirummet bliver korroderet eller snavset, skal du rengøre 
rummene grundigt og udskifte batteriet. 

 

SPECIFIKATIONER 

Standard 
indstillingerne 

Tid 10:10 

Alarm 6:00 

Alarm ON/OFF OFF 

Frekvens af alarmlyd 1 (800Hz) 

Alarmvolumen OFF 

Alarm 
Vibrationsniveaul 

HI 

Varighed af dvaletid 5 minutter 

Garantiperiode  
Garantiperioden er gældende fra den dato varen bliver leveret 
og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den 
oprindelige slutbrugers varetægt.  

Hvad dækker garantien  
Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, 
såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på 
grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet 
returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens 
opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af 
brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil 
dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt 
produkt. 

Hvad dækker garantien ikke  
1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved 

hændelige uheld. 

2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner 
er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen. 

3. Batterier (hvis disse anvendes). 

4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til 
instruktioner givet af forhandleren/installatøren.  

5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser 
eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne 
garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i 
denne garanti. 

6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med 
forsendelse, medmindre modtageren af forsendelsen har 
gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret 
produktet til leverandøren.  

Hvad gør du, hvis du har brug for service  
Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du 
henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under 
garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, 
hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig 
altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere 
information og rådgivning.  

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark. 

DEKLARATIONER  

Test og godkendelser: Geemarc Telecom SA erklærer herved, 
at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse 
med CE-direktivet 2014/53/UE.  

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på 
www.geemarc.com 

Elektrisk forbindelse: Apparatet har ingen indbygget 
tænd/sluk-knap. For at slukke apparatet skal strømforsyningen 
afbrydes. Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, når 
apparatet installeres. 

 

Miljøinformation: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 

indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 
og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet 
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, 
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med 
det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning 
etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at 
batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen 
og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet 
skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, 
hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller 
genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere 
information skal indhentes hos de lokale myndigheder. 

 

 

 

 

 

Distribueret af:  

 

   

2 rue Galilée, Parc de l’Etoile, 59760 Grande-Synthe, 
 Frankrig 

 
www.geemarc.com 

 

 

Dette produkt er lavet i Kina til Geemarc Telecom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUGWake&Shake_Vintage_Dansk_A3_V1.0 

Hua Xu Electronics Factory 
HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB 
AC100 – 240V ~ 50/60Hz 
DC5V 1.2A 6.0W 
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: ≥75% 

Strømforbrug uden belastning: ≤0.1W 


