
Manual til LED vækkeur af træ 

 
1. Introduktion 

Dette vækkeur er lavet af træ og har LED lys der viser klokkeslet, temperatur              
og alarm. Det har 3 skærmindstillinger: Vise klokkeslet og dato på skift, vise             
klokkeslet eller vise klokkeslet og temperatur.  

 

  
 

Uret kan skifte mellem 12 og 24 timers indstilling, og temperaturen kan vises i              
Celsius (C) og Fahrenheit (F). Du kan indstille 3 forskellige alarmer samtidig. Uret får              
strøm fra 4 AAA batterierer eller via det medfølgende USB kabel (maksimal strøm             
DC 5V, 0.5A) 
 
 

  
 

 
 

 



2. Knapper og funktioner 
 

 
 

SET er en funktionsknap der skifter mellem tid, dato og alarmindstillinger. 
UP er en knap der justerer værdien – f.eks. timer – opad. Det kan også skifte mellem                 
de tre skærmindstillinger. 
DOWN er en knap der justerer værdien – f.eks. timer – nedad. Et enkelt tryk åbner                
og lukke stemmestyringsfunktionen og et langt tryk skifte temperaturen mellem          
Celsius og Fahrenheit. 
 

3. Instruktioner 
 

Indstil klokkeslet: Tryk på SET knappen for at komme ind i 12/24 indstillingen.             
LED lysene begynder at blinker, og så trykker du UP/DOWN knappen for at vælge              
format og trykker SET igen for lagre valget. Ved at trykke på UP eller DOWN               
knapperne kan du justere klokkeslettet. 

Indstil dato og alarm: Tryk kort på SET knappen og tryk derefter længde på              
SET knappen for at justere. Du kan justere dato ved at trykke på UP eller DOWN                
knapperne. Når datoen er indstillet, så tryk kort på SET knappen for at komme ind i                
alarm A1. Ved at trykke på UP knappen tænder eller slukker du for alarmen. Tryk               
SET knappen en gang til for at skifte til alarmerne A2 og A3. For at indstille disse to                  
alarmer, så følg de forrige instruktioner. 

Skift skærmindstillinger: For at skifte mellem de 3 skærmindstillinger, så tryk           
helt enkelt på UP knappen indtil du kommer til det du vil vælge. 

Gå ind i strømbesparelse: For at komme ind i strømbesparelse, skal du trykke på              
DOWN knappen og vælge “oNSd” for at aktivere den. Skærmen slukkes efter 30             
sekunder. For at aktivere uret igen, skal du blot klappe eller lave lidt støj og så                
tændes LED lyset automatisk. 

 



Temperaturindstillinger: Temperaturskalaen er sat til Celsius, men du kan         
nemt ændre til den Fahrenheit. Tryk på et langt tryk på DOWN knappen – og så er                 
det gjort. Uret tjekker temperaturen for hver 60 sekunder. 

Reset funktioner: Hvis uret opfører sig unormalt eller har fejl, så tryk på             
RESET knappen for at komme tilbage til fabriksindstillinger. 

 
4. Strømparametre 

Uret kan køre på fire AAA batterier, hvilket gør at det kan køre med              
strømbesparelse. Du kan også tilslutte det til strøm direkte med de medfølgende            
USB kabel. De maksimale strømkrav er: 

- Strømadapter: AC 110V - 240V, 50Hz/60Hz 
- DC 5V, 0.5A - 1A 

 


