
Ur med vibrerende alarm 

 

DAGLIG BRUG 

- Tryk på Time/Alarm knappen én gang for at vise tiden. 
- Tryk på Time/Alarm knappen to gange, for at se hvor meget batteriet er opladet (fra 0 
til 100 procent) 
- Vibrationen kan stoppes øjeblikkeligt ved at trykke på en knap, ellers stopper den 
automatisk efter 60 sekunder. 

 

OPLAD URET 
Fjern uret fra gummikassen, og forbind uret til en USB port i din powerbank (5 Volt) eller bærbare computer. Med USB kablet forbundet vil et blåt lys 
tænde og blinke, hvilket betyder uret bliver opladet. Når uret er 100% opladet vil den blå lampe altid være tændt. Et fuldt opladet ur kan holde mellem 6-15 

dage. 
 

SÆT TIDSPUNKET 
- Mens skærmen er sort, tryk da på Timer knappen for at sikre timeren ikke er slået til. Der bør stå “Cdn” på skærmen. Hvis ikke der står Cdn, og 

nedtællingen bliver vist, hold da knappen trykket ned i 5 sekunder. Så vil der stå “Off” på skærmen, hvilket indikerer at timeren nu er slået fra. 
- Mens skærmen er sort, tryk da på den øverste Time/Alarm knap, for at indstille det nuværende klokkeslæt. 
- Når tiden bliver vist, holdes da Time/Alarm knappen nede, indtil timeviseren blinker. 
- Tryk på Time/Alarm knappen for at øge timeviseren, og tryk på Timer knappen for at reducere timerne. 

- Når timeviseren er korrekt, hold da Time/Alarm knappen nede indtil minutviseren blinker. 
- Tryk på Time/Alarm knappen for at øge minutviseren, og på Timer knappen for at reducere minutterne. Når den korrekte tid bliver vist, vent da 5 

sekunder indtil skærmen slukker. Nu er klokkeslættet indstillet. 
 
 

INDSTIL ALARMERNE (OP TIL 15 ALARMER) 
- Mens skærmen er sort, tryk da på Timer knappen for at sikre timeren ikke er slået til. Der bør stå “Cdn” på skærmen. Hvis ikke der står Cdn, og 

nedtællingen bliver vist, hold da knappen trykket ned i 5 sekunder. Så vil der stå “Off” på skærmen, hvilket indikerer at timeren nu er slået fra. 
- Mens skærmen er sort, tryk da på den øverste Time/Alarm knap 4 gange, for at se indstillingerne for den første alarm (A1). 

- Mens tidspunktet bliver vist, holdes Time/Alarm knappen trykket ned indtil timeviseren blinker. 
- Tryk på Time/Alarm knappen for at øge antallet af timer, og på Timer knappen for at reducere antallet af timer. 
- Når timeviseren er korrekt indstillet, trykkes der på Time/Alarm knappen, indtil minutviseren blinker. 
- Tryk på Time/Alarm knappen for at øge antallet af minutter, og på Timer knappen for at reducere antallet af minutter. 

- Når det korrekte tidspunkt bliver vist, ventes der i 5 sekunder, indtil skærmen slukker. Nu er den første alarm sat med tidspunktet. 
- For at aktivere eller deaktivere den første alarm, kan man, mens skærmen er sort, trykke på Time/Alarm knappen 5 gange. Før skærmen slukker, holdes 

Time/Alarm knappen nede i 3 sekunder, for at skifte alarmen slået til (A1 ON) eller slået fra (A1 OFF). Når den korrekte indstilling bliver vist, ventes der i 5 
sekunder, indtil skærmen slukker og deaktiveringen eller aktiveringen af alarmen er nu gemt. 

- Tidsindstilling af den anden alarm (ud af 15 alarmer) bliver nået ved at trykke på Time/Alarm knappen 6 gange, den tredje alarm 8 gange, den fjerde alarm 
efter 10 gange, og så videre. Tiden på de forskellige alarmer bliver vist, inden der bliver vist om alarmen er aktiveret eller deaktiveret. 

- Aktivering/deaktivering af den anden alarm bliver håndteret ved at trykke på den øverste knap 7 gange. Den tredje alarm 9 gange, den fjerde alarm efter 
11 gange, og så videre. 

 
 

INDSTIL TIMEREN 
- Men skærmen er sort, tryk da på Timer knappen to gange for at indstille timeren. Der vil stå “Cdn” på skærmen efter det første tryk, og på det andet tryk 

vil der stå antallet af minutter som timeren skal indstilles til. Fortsæt med at trykke på Timer knappen, indtil det ønskede antal minutter er opnået (fra 1 
til 180 minutter). 

- Hold Timer knappen trykket ned i 3 sekunder, indtil “On” bliver vist på skærmen, og indikerer at timeren nu er slået til. 
- For at se den resterende tid på den aktiverede timer, skal der blot trykkes på Timer knappen når skærmen er sort. 

- For at slukke for timeren, tryk da først på Timer knappen mens skærmen er sort og nedtællingen er vist. Derefter tryk på Timer knappen i 5 sekunder. 
Der står nu “Off” på skærmen, og indikerer at timeren er slået fra. 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Strømkilde DC 5V, Opladningsmetode Micro USB, Udvendig temperatur fra 0 til 45 grader C. 
 

MILJØ 
Når produktets levetid er udløbet, skal hver del af produktet bortskaffes separat på den relevante genbrugsstation. 
 

GARANTI 
Pjama uret kommer med en 2-årig garanti på alarmen fra købsdatoen. Du skal være den originale køber, og vise bevis på dit køb. Denne garanti gælder 
ikke, hvis den er forårsaget af en ulykke eller lignende hændelse eller skade, vandskade, uagtsomhed, unormal brug eller manglende overholdelse af 
instruktionerne i denne manual. 
 

ADVARSEL 
• Eksplosionsfare hvis batteriet ikke er korrekt monteret. Erstat kun batteriet med et tilsvarende batteri. 
• Batteriet bør ikke udsættes for for meget varme, ild eller lignende. 
• Uret er modstandsdygtigt overfor vand, f.eks. når du tager et brusebad eller vasker dine hænder. Det er ikke egnet til at dykke eller svømme med. 

• Sørg for at lukke silikone dækslet over USB porten efter opladning. 
• Reparer ikke enheden selv, men kontakt en autoriseret specialist. 
Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Sweden 


