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Side 2 

 

Sonic Shaker bærbart vibrationsvækkeur 
 

Vigtigt: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brug og gem dem til 

fremtidig reference. 

 

Generel data: 

Strøm: 

DC 3V (2 stk 1,5V AA størrelse) og 

DC 1,5V (1 stk 1,5V AAA størrelse) 

 

 
 

Funktioner 

1. Alarm on(off 

2. Indstilling af klokkeslæt 

3. Indstilling af alarm 

4. Timer 

5. Minutter 

6. Alarmindstilling 

7. Snooze og lys 

8. Alarmindikation 

9. Indikation af 12/24 timers ur (24 timer eller AM/PM) 

10. Batterirum 

11. Testknap 

12. Indstilling af 12/24 timers ur (24 timer eller AM/PM) 
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Installation 

 

Sådan sætter du batterierne i 

1. Fjern låget til batterirummet (10), isæt 1 AAA batteri til uret og 2 AA batterier 

til vibratoren/alarmen. 

2. Vær sikker på, at du placerer batterierne korrekt og sæt dem i henhold til pol- 

markeringerne i batterirummet. 

 

Når batteriet skal udskiftes 

1. Når LCD skærmen bliver utydelig, er det tid til at skifte AAA batteriet. 

2. Når vækkeurets lydkvalitet bliver dårlig, lyden lav eller vibratoren meget svag, 

er det typisk en indikation på at AA-batterierne bør skiftes. Skift batterierne for 

at undgå mulige lækager. 

 

Vedligeholdelse 

1. Hvis produktet ikke har været brugt i en lang periode, skal batterierne fjernes 

for at undgå mulige lækager. 

2. Når du rejser med produktet, anbefales det, at fjerne batterierne for 

vibratoren/alarmen (2 AA batterier). Derved undgås det, at batterierne bruges, 

hvis der ved en fejl bliver trykket på lysknappen under rejsen. 

 

Brugsanvisning 

 

Indstil klokkeslæt 

1. Tryk og hold “Indstilling af klokkeslæt” knappen (2) og tryk og hold derefter 

“Timer” knappen indtil den korrekte time er indstillet på uret. Hvis (AM/PM) 

anvendes, husk da at sætte den korrekte tidsindstilling (AM/PM). Når den er 

indstillet til PM-tid, vil et “P” (9) kunne ses på displayet. 

2. Tryk og hold “Indstilling af klokkeslæt” knappen (2) og tryk og hold derefter 

“Minut” knappen (5) indtil det korrekte minut er indstillet på uret. 

3. Når du skal skifte tidsindstilling mellem 12 timer (AM/PM) og 24 timer, skal du 

anvende skift af tidsindstilling knappen (12). 

 

Indstil alarmtidspunkt 

1. Tryk og hold “Indstilling af alarm” knappen (3) og tryk og hold derefter “Timer” 

knappen indtil den korrekte time er indstillet på uret. Hvis (AM/PM) anvendes, 



 

 

Side 4 

husk da at sætte den korrekte tidsindstilling (AM/PM). Når den er indstillet til 

PM tid, vil et “P” (9) kunne ses på displayet. 

2. Tryk og hold “Indstilling af alarm” knappen (3) og tryk og hold derefter “Minut” 

knappen (5) indtil det korrekte minut er indstillet på uret. 

 

Indstilling af alarm 

1. Slå alarmen til ved at sætte “Alarm on/off” knappen til “on”. Alarmsymbolet vil 

ses i toppen af displayet (8), som indikation på, at alarm funktionen er slået til. 

Alarmen er nu sat til at tænde automatisk på den valgte tid. 

2. Du kan vælge om du vil vækkes med lyd, vibration eller lyd og vibration ved at 

sætte “Skift alarm indstilling” knappen (6) til den ønskede opsætning. 

3. Når alarmen ringer, afbryder du alarmen ved at trykke på “Indstilling af alarm” 

knappen (3). Alarmen starter igen næste dag på samme tid. 

4. Når alarmen ringer, afbryder du alarmen ved at trykke på “Snooze” knappen 

(7). Alarmen vil starte igen efter cirka 4 minutter. Du kan gentage dette så 

mange gange, som du ønsker. 

5. For at stoppe alarmen permanent, sæt da“Alarm on/off” knappen til “off”. 

 

Natlys 

1. Du kan se tiden i mørke ved at trykke og holde “Snooze og lysfunktion” 

knappen (7) inde. 

 

Testknappen 

1. Testknappen (11) kan bruges til at demonstrere lyd og vibration uden at sætte 

alarmen til. For at bruge testknappen skift alarmindstillingsknappen til lyd, 

vibration eller lyd og vibration og tryk testknappen ind for at demonstrere 

lyden eller/og vibration. 

 

Genanvendelse og WEEE direktivet 
Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med produktet, skal produkt, indpakning og batterier 

bortskaffes gennem passende genbrugscentre. Bortskaffelse må ikke ske sammen med dit normale køkkenaffald. Lad 

være med at brænde det. 

 

Genbrug 

Alle plastik- og metaldele er genanvendelige. PCB kan blive sendt til enhver PCB genbrugsleverandør for 

at genbruge nogle af komponenterne i forhold til metaller som guld og sølv. 

Lokal genbrug: Dit lokale bibliotek eller borgerservice vil også have information om genbrug i dit område 

 

WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment / Elektrisk affald og elektronisk udstyr 

Direktivets målsætning er at reducere det affald, der opstår fra elektrisk og elektronisk udstyr; og 

forbedre genbrugs og miljøbevidstheden hos alle, der er involveret i livscyklussen omkring elektriske og 

elektroniske produkter. 


