
Klokke med vibrerende alarm 

 

DAGLIG BRUK 

- Trykk på Tid/Alarm knappen en gang for å vise tiden.  
- Trykk på Tid/Alarm knappen to ganger for å sjekke oppladingen på batteriet (fra 0 til 
100 prosent)  
- Vibrasjonen kan stoppes umiddelbart ved å trykke på en knapp, ellers stopper den 
automatisk på 60 sekunder.  

 

LADING AV KLOKKEN 
Fjern klokken fra gummibeholderen og koble klokkens USB-port til powerbanken (5V) eller laptopen din. Når USB-kabelen er koblet til vil et blått lys dukke 
opp, som indikerer lading. Når klokken er 100% fullstendig oppladet vil det blå indikatorlyset alltid være på. En fulladet klokke varer mellom 6 og 15 dager.   
 

INNSTILL TIDEN 
- Trykk på Timer knappen når skjermen er svart for å sørge for at stoppeklokken er av. Cdn bør være synlig. Om Cdn ikke vises og nedtellingstiden vises 

kan du holde ned knappen nederst i 5 sekunder. "Av" vil dukke opp, som indikerer at timeren er av.  

- Når skjermen er svart, trykk på Tid/Alarm knappen øverst for å se nåværende tidsinnstilling.  
- Når tiden vises kan du holde inne Tid/Alarm knappen til timene blinker.  
- Trykk på Tid/Alarm knappen for å øke timen og Timer knappen for å redusere timen.  
- Når timen er riktig kan du holde inne Tid/Alarm knappen til minuttene blinker.  

- Trykk på Tid/Alarm knappen for å øke minuttene og Timer knappen for å redusere minuttene. Når riktig tid vises, vent 5 sekunder til skjermen skrur seg 
av. Tiden er nå blitt innstilt.  
 

SETT OPP ALARMER (OPP TIL 15 ALARMER)  
- Når skjermen er svart, trykk på Timer knappen for å sørge for at stoppeklokken er av. Teksten Cdn bør vises. Om Cdn ikke dukker opp og nedtellingstiden 

vises, hold inne Timer knappen i 5 sekunder. "Av" vil dukke opp, som indikerer at klokken er avslått.  
 

- Når skjermen er svart, trykk Tid/Alarm knappen øverst 4 ganger for å se tidsinnstillingen for den første alarmen (A1).  
- Mens tiden vises, hold nede Tid/Alarm knappen til timene blinker.  

- Hold inne Tid/Alarm knappen for å øke timene og Timer knappen for å redusere timene.  
- Når timene er riktig, hold inne Tid/Alarm knappen til minuttene blinker.  
- Hold inne Tid/Alarm knappen for å øke minuttene og Timer knappen for å redusere minuttene.   
- Når riktig tid vises, vent 5 sekunder til skjermen skrur seg av. Tiden for første alarm er nå valgt.  

- For å aktivere eller deaktivere den første alarmen trykker du på Tid/Alarm knappen 5 ganger mens skjermen er svart. Før skjermen skrus av, hold inne 
Tid/Alarm knappen i 3 sekunder for å bytte mellom alarm på (A1 PÅ) eller av (A1 AV). Når riktig innstilling vises, vent 5 sekunder til skjermen skrur seg av, 
så vil aktiveringen/deaktiveringen av alarmen lagres.  
 

- Tidsinnstillingen for den andre alarmen (av 15 alarmer) når ved å trykke på Tid/Alarm knappen 6 ganger, tredje alarm etter 8 ganger, fjerde etter 10 
ganger og så videre. Tiden for de ulike alarmene vises før indikatoren på om alarmen er på eller av.  
- Aktiveringen/deaktiveringen av den andre alarmen kan nås etter å ha trykket på øverste knapp 7 ganger, tredje etter 9 ganger, fjerde etter 11 ganger og så 
videre. 
 

SETT OPP STOPPEKLOKKEN 
- Når skjermen er svart trykker du på Timer knappen to ganger for å sette opp stoppeklokken. Cdn vil vises etter første trykk, og ved andre trykk vil antall 

minutter stoppeklokken skal settes opp til vises. Fortsett å holde inn Timer knappen til ønsket antall minutter er oppnådd (fra 1 til 180 minutter).  

- Hold inne Timer knappen i 3 sekunder, så vil "On" vises, som indikerer at stoppeklokken er aktivert.  
- For å se gjenværende tid på den aktiverte stoppeklokken kan du simpelthen trykke på Timer knappen når skjermen er svart.  
- For å skru av stoppeklokken, trykk først på Timer knappen når skjermen er svart, så vil nedtellingstiden vises. Deretter holder du inne Timer knappen i 5 

sekunder. "Av" vil vises, som indikerer at stoppeklokken er avslått.  
 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Strømkilde DC 5V, Ladeinntak mikro-USB, tåler temperaturer på mellom 0 og 45 grader Celcius.  
 

MILJØ 
På slutten av levetiden til produktet skal du kaste hver del av produktet separat på en resirkuleringsstasjon. 
 

GARANTI 
Pjama-klokken har en toårig garanti fra datoen kunden kjøpte alarmen. Du må være den originale kjøperen, og framvise bevis på kjøpet ditt. Denne 
garantien gjelder ikke om skader forårsakes av uhell eller liknende hendelser eller skader, vannskader, neglisjering, uvanlig bruk eller manglende evne til å 

følge instruksene i denne manualen.  
 

ADVARSEL 
• Fare for eksplosjon om batteriet erstattes på feil måte. Erstatt alltid med samme type batteri.  

• Batteriet bør ikke eksponeres for overflødige mengder varme, brann eller liknende. 
• Klokken er vannresistent og tåler at du tar en dusj eller vasker hendene dine. Den er derimot ikke egnet til dykking eller svømming.   
• Sørg for å lukke silikontoppen over USB-porten etter lading. 
• Ikke reparer enheten selv, kontakt heller en autorisert spesialist. 

Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Sverige 


