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Vigtigt 

Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. 

Brug kun den medfølgende strømforsyning. 

 

Advarsel 

• For at mindske risiko for brand eller stød bør vækkeuret ikke udsættes for regn 

eller fugt. 

• Vækkeuret er udstyret med åbninger til ventilation, disse åbninger må ikke 

tildækkes. 

• Stearinlys eller andre former for åben ild må ikke placeres på vækkeuret. 

• Vaser, vandglas eller andre beholdere med vand må ikke placeres på 

vækkeuret.  

• Vækkeuret må ligeledes ikke udsættes for dryppende vand, vandsprøjt eller 

lignende. 

• Undlad at placere vækkeuret i et lukket skab eller andre steder med 

utilstrækkelig luftgennemstrømning. 

• Elektromagnetisk interferens kan forstyrre vækkeuret. Hvis dette sker, skal du 

blot fjerne strømmen fra vækkeuret og sætte den tilbage i. Hvis dette ikke 

hjælper, prøv da at flytte vækkeuret. 
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Produktoversigt 

 
 

1. Tidsindstilling 
2. Timer 
3. Minutter 
4. Indstilling af alarmtidspunkt 
5. Alarm tænd/sluk 
6. Snooze 
7. Batteridæksel 

8. Indikator for 12 timers ur (AM/PM) 
9. Auto, indikator for tændt alarm 
10. Justering af lydstyrke 
11. DC 5V strømstik 
12. Toneindstilling 
13. Mikro-USB-stik til opladning 
14. Stik til vibrator 
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Indstillinger 
Testtilstand 

1. Tryk og hold snooze (6) og tidsindstilling (1) inde i 3 sekunder for at aktivere 

testtilstand Displayet vil herefter vise ”7ES7” for at indikere, at vækkeuret er i 

testtilstand. 

2. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i et minut, så vil vækkeuret gå tilbage til 

sin normale tilstand. 

3. Tryk en valgfri knap (undtagen snooze (6) og tidsindstilling (1)) for at afslutte 

testtilstanden. 

4. Når vækkeuret er i testtilstand vil det demonstrere sine funktioner, heriblandt 

vibrator (hvis den er sluttet til), blinkende lys og alarm. 

5. Efter at vækkeuret er færdig med demonstrationen kan du blot trykke på en 

valgfri knap (undtagen snooze (6) og tidsindstilling (1)) for at gå tilbage til 

normal tilstand. 

 

Indstilling af klokkeslæt 

1. Tryk og hold tidsindstilling (1) nede, samtidig med at du trykker på timer (2) for 

at indstille timetallet. 

2. Tryk og hold tidsindstilling (4) nede, samtidig med at du trykker på minutter (3) 

for at indstille minuttallet. 

Der lyser et lille LED lys (8), hvis klokkeslættet er indstillet til 12:00 PM – 11:59 PM. 

 

Indstilling af alarmtidspunkt 

1. Tryk og hold alarmindstilling (4) nede samtidig med at du trykker på timer (2) 

for at indstille timetallet. 

2. Tryk og hold alarmindstilling (4) nede, samtidig med at du trykker på minutter 
(3) for at indstille minuttallet. 

Bemærk: hvis uret er sat til 12 timer (AM/PM) skal du være opmærksom på, hvilket 

tidspunkt alarmen er sat til. Den lille indikator (8) lyser hvis du er ved at indstille 

alarmen i PM tidsrummet. 
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Indstilling af 12 eller 24 timers ur 

1. Tryk og hold timer (2) nede i 6 sekunder for at vælge mellem 12 og 24 timers 

ur.  

Displayet skriver henholdsvis 12H og 24H alt efter hvad der vælges.  

2. Slip timer (2) knappen, når den ønskede indstilling vises på displayet. 

Hvis der ikke foretages et valg inden for 4 sekunder, vil vækkeuret gå tilbage til 

den sidst valgte indstilling. 

 

At blive vækket af vækkeuret 

1. Hvis du kun ønsker at blive vækket af alarmlyden, sæt da ikke vibratoren til. 

a. Indstil lydstyrken (12), så alarmen har den ønskede volumen. 

2. Hvis du kun ønsker at blive vækket af vibratoren, forbind da vibratoren til 

vækkeuret (14) og skru helt ned for lydstyrken (12). 

3. Hvis både ønsker at blive vækket af både alarmlyden og vibratoren skal du 

forbinde vibratoren til vækkeuret (14) og indstil lydstyrken (12) til det ønskede 

niveau. 

4. Du kan indstille alarmtidspunktet som beskrevet ovenfor. 

 

Indstilling af alarmens varighed 

Alarmens varighed er som udgangspunkt 30 minutter. Du kan indstille varigheden til 

et sted mellem 1 minut og 59 minutter. For at indstille varigheden skal du gøre 

følgende: 

1. Tryk og hold indstilling af alarmtidspunkt (4) nede i 6 sekunder. Displayet vil nu 

vise alarmens nuværende varighed som ”30”.  

2. Slip herefter knappen (4). 

3. Du kan nu indstille varigheden, ved at trykke på minutter (3). 

4. Når du har fundet den ønskede varighed skal du blot vente 3 sekunder, så vil 

vækkeuret indstille varigheden og vende tilbage til normal tilstand. 

 

  



 

Side 7 

Slå alarmen fra 

Du kan slukke for alarmen, så den først starter igen i morgen, eller slå den helt fra. 

1. Når alarmen lyder skal du blot trykke på indstilling af alarmtidspunkt (4), for at 

slukke midlertidigt for alarmen. Alarmen vil nu starte igen dagen efter, på 

samme tidspunkt. 

2. For at slukke helt for alarmen skubber du blot alarm tænd/sluk (5) til sin OFF-

position. Alarmen vil nu ikke lyde før du skubber knappen (5) tilbage til ON-

position. 

 

Snooze alarmen 

Du kan snooze, eller udsætte, alarmen når den lyder ved at trykke på snooze (6). Som 

udgangspunkt vil alarmen nu blive udsat i 9 minutter. Du kan gentage dette, op til en 

samlet udsættelse på 119 minutter. 

 

Indstilling af snooze-varighed 

Snooze er som standard sat til at udsætte alarmen i 9 minutter, men du kan sætte 

varigheden til et sted mellem 1 og 30 minutter. For at ændre varigheden skal du gøre 

følgende: 

1. Tryk og hold snooze (6) nede i 4 sekunder. Displayet vil nu vise den nuværende 

snooze-varighed ”9”.  

2. Slip nu snooze (6). 

3. Tryk på minutter (3) for at vælge den ønskede varighed. 

4. Når du har fundet den ønskede varighed skal du blot vente 3 sekunder, så vil 

vækkeuret indstille varigheden og vende tilbage til normal tilstand. 

 

Indstilling af lydstyrke 

Du kan indstille vækkeurets lydstyrke på lydstyrkehjulet (10). 

 

Indstilling af tone 

Du kan indstille vækkeurets tone på hjulet til toneindstilling (12). 
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Indstilling af lysstyrken i displayet 

Der er muligt at indstille displayets lysstyrke i fem trin. For at ændre lysstyrken skal du 

trykke på snooze (6) indtil displayet har den ønskede lysstyrke. 

Lysstyrken går igennem de fem trin som følger: 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (fra kraftigst til 

svagest og tilbage til kraftigt). 

Bemærk: Du kan ikke ændre lysstyrken, hvis alarmen er aktiveret og du har udsat den 

med snooze (6). 

 

Vibrator til sengebund/pude 

Du kan forbinde en vibrationsenhed til vækkeuret, ved at sætte stikket i vækkeurets 

stik til vibrator (14). 

 

Opladning af mobiltelefon etc. med USB 

Vækkeuret er udstyret med et mikro-USB-stik (13) på bagsiden, der kan bruges til at 

oplade mange forskellige mobiltelefoner, musikafspillere og andre former for 

elektronik. USB-stikkets output er på 500mA. 

For at lade din enhed op skal du blot forbinde din enhed med vækkeuret med dit 

mikro-USB-kabel. 

 

Reservebatteri 

Du kan sætte et 9V batteri i vækkeuret, hvis du ønsker at have et reservebatteri. Du 

sætter batteriet i under batteridækslet (7).  

Bemærk: displayet vil ikke vise klokken under en strømafbrydelse, men vækkeuret vil 

stadig fungere, og holder stadig tiden indtil strømmen kan genetableres. 

Bemærk: det anbefales at batteriet udskiftes hver 6-8 måned. Hvis vækkeuret ikke 

skal bruges i en længere periode, så anbefales det yderligere at batteriet tages ud for 

at undgå at batteriet lækker. 

 

Strømforsyning 

Vækkeuret bruger en DC 5V strømforsyning, der skal forbindes til vækkeurets på 

bagsiden, ved strømstikket (11). 
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Tekniske informationer 
• Strømforsyning: AC100-240V~, 50/60Hz til DC5V   , 800mA 

• USB opladningsoutput: 500mA 

 

Genanvendelse 

WEEE er oprettet for at sikrer at produkter genanvendes bedst muligt. Hvis dit 

produkt går i stykker, eller ikke skal bruges mere, smid det da ikke i 

skraldespanden. Brug venligst en af de følgende muligheder: 

• Fjern batterierne og aflever dem til genbrug, herefter kan du aflevere 

produktet til genbrug på den måde som din kommune foreskriver. 

• Aflever produktet til forhandleren. Hvis du samtidig køber et nyt 

produkt bør de tage i mod det gamle. 

Du tager hånd om vores fælles miljø og andre menneskers helbred ved at følge disse 

instruktioner.  
 

CE-erklæring: Sonic Alert erklærer hermed at dette produkt overholder alle 

essentielle krav og provisioner i Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC, 

og Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, hvis dette er gældende for produktet. 

Du kan se den fulde erklæring på www.geemarc.com   


