
Bruksanvisning for LED-vekkerklokken i tre  

 
1. Introduksjon til produktet 

Denne vekkerklokken er lagd av tre og har LED-lys til visning av klokkeslettet,             
temperaturen og alarmen. Den har 3 visningsmoduser: Den viser tid og dato etter             
hverandre, oppretthold nåværende innstilt skjerm og kun visning av klokkeslettet og           
temperaturen.  

 

  
 

Klokken kan byttes mellom et 12 timers og et 24 timers system og temperaturen kan               
vises i Celsius (C) og Fahrenheit (F). Du kan innstille 3 forskjellige alarmer samtidig.              
Klokken får strøm fra 4 AAA-batterier eller via den medfølgende USB-kabelen           
(maksimal effekt, likestrøm 5 V, 0,5 A). 
 
 

  
 

 
 

 



2. Taster og funksjoner 
 

 
 

SET (innstill) er en funksjonstast som bytter mellom tid, dato og tre alarmmoduser.  
UP (opp) er en reguleringstast som justerer verdien av tallene oppover i en             
innstillingsstatus. Den bytter også mellom tre skjermmoduser.  
DOWN (ned) er en reguleringstast som justerer verdien av tallene nedover i en             
innstillingsstatus. Ett trykk åpner og lukker stemmestyringsfunksjonen og ett langt          
trykk bytter temperaturskalaen mellom C og F. 
 

3. Operasjonsinstrukser 
 

Tidsinnstilling: I klokkemodus, trykker du lenge på SET-tasten for å gå inn i             
12/24-modusen. Når LED-ene begynner å blinke, trykker du på UP/DOWN-tasten for           
å velge formatet og trykker på SET igjen for å gå inn i klokkens innstillinger. Ved å                 
trykke på UP- eller DOWN-tastene, stiller du inn klokken.  

Innstill dato og alarm: Trykk kort på SET-tasten for å taste inn datoskjermen,             
så trykker du lenge på SET-tasten for å innstille den. Du stiller inn datoen ved å                
trykke på UP- eller DOWN-tastene. Når datoen er innstilt, trykker du kort på             
SET-tasten for å taste inn A1-alarmen. Ved å trykke på UP-tasten, skrur du alarmen              
PÅ eller AV. Trykk på SET for å gå inn i alarmmodusen og innstill ønsket tid. Når du                  
er ferdig, trykker du på SET-tasten en gang til for å bytte til A2- og A3-alarmer. Til                 
innstilling av de andre to alarmene, følger du trinnene over.  

Bytte mellom skjermmoduser: For å bytte mellom de 3 skjermmodusene,          
trykker du bare på UP-tasten til du får ønsket modus.  

Gå inn i strømsparingsmodus: For å gå inn i strømsparingsmodus, trykker du            
på DOWN-tasten og velger “oNSd” for å aktivere den. Skjermen vil skru seg av etter               
30 sekunder. For å vekke opp klokken, trenger du bare å klappe eller lage litt lyd, så                 

 



vil LED-ene automatisk skru seg på.  
Temperaturinnstillinger: Standard temperaturskala er Celsius, men du kan        

enkelt bytte til Fahrenheit. Bare trykk lenge på DOWN-tasten, det er alt. Klokken             
sjekker temperaturen hvert 60. sekund.  

Nullstillingsfunksjoner: Hvis klokken ikke virker normalt eller viser en feil,          
trykker du på RESET-tasten for å tilbakestille til standardinnstillingene.  

 
4. Strømparametre 

Klokken kan få strøm fra fire AAA-batterier, hvilket gjør at den kan brukes i              
strømsparingsmodus. Du kan koble den til strømnettet ved bruk av den medfølgende            
USB-kabelen. De maksimale strømkravene er:  

- Strømadapter: Vekselstrøm 110 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz 
- Likestrøm 5 V, 0,5 A - 1 A 

 


