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Tak for at du valgte »travelTim«. Du har købt et moderne og pålideligt produkt. 

Funktionsprincip
»travelTim« er et elektronisk ur med et digitalt display. Det vækker med et lydsignal, blinkende 
lys og/eller med vibration.

Hovedfunktioner

Displaylys og stop alarm  

Alarm med blinkende lys, lydsignal og 
vibration

Alarm med vibration 

Alarm med blinkende lys og lydsignal

Deaktivering af alarm

Indstilling af alarm

Indstilling af klokkeslæt

Lås indstilling 

Zzz Snooze-alarm

12/24 
timer

Skift mellem 12/24 timer

    
Anvendelse

2.  Indstilling af klokkeslæt
•  Skub den højre indstillingsknap til .
•  Tryk på knapperne /  for at indstille det nuværende klokkeslæt.
•  Efter indstilling, skub indstillingsknappen til  (låst).
•  Vælg med skydeknappen på urets bagside, om klokkenslættet skal vises i 12/24 timer.
 
Bemærk: Hvis din »travelTim« er indstillet til at vise 12 timer, vil "PM“ blive vist efter kl. 12 
middag.

1.  Sådan isættes batteriet
»travelTim« bruger 1 stk. AAA alkaline batteri (til display) 
og 2 stk. AA alkaline batterier (til vibration). Batteriskuffen 
åbnes ved at skubbe batteridækslet i pilens retning (se 
tegningen) med tommelfingeren. Isæt de 3 batterier 
ifølge mærkningen i batteriskuffen.

24H

12H



3. Indstilling af alarm
•  Skub den højre indstillingsknap til .
•  Tryk på /  indtil den korrekte vækketid vises.
•  Efter indstilling, skub indstillingsknappen til  (låst).

4.  Aktivering af alarmen
•  Vælg først hvilket signal, du ønsker at blive vækket af: blinkede lys, et lydsignal og vibration  
  eller blot vibration  eller blinkede lys og et lydsignal .
•  Når alarmen aktiveres, skubbes den venstre knap til  for at stoppe alarmen. Hvis der  
 ikke slukkes for alarmen fortsætter den hver 24. time.

5.  Brug af snooze-alarm
•  Vælg det foretrukne vækkesignal.
• Skub den højre indstillingsknap til Zzz. Zzz vises i displayet.
•  Når alarmen lyder: Tryk på  og hvil dig i yderligere 8 minutter. Der skal trykkes på   
 knappen inden for 4 min fra alarmens start for at kunne gentage alarmen.
•  Skub den venstre knap til  for at deaktivere alarmen. 

Bemærk: Stikket på højre side af »travelTim« er en stikforbindelse til ekstraudstyr som f.eks. 
en pudevibrator.

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandsprøjt. Anbring ikke beholdere med vand 
f.eks. vaser eller åben ild som f.eks. stearinlys på eller i nærheden af produktet. Sørg for at 
batterierne ikke udsættes for høj varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

Tekniske data
Dimensioner:  95 x 70 x 30 mm (H x B x D) med foden foldet ind
Vægt:   130 g inkl. batterier
Strømforsyning:  1 x 1,5 V batteri AAA (Type LR03) og 
     2 x 1,5 V batteri AA (Type LR6) for den vibrerende motor 
Farve:   Sort / grøn
Vækketid:  4 min.

    Dette produkt overholder den Europæiske Unions standarder. Du kan få en EU- 
    overensstemmelseserklæring fra din forhandler eller direkte fra produkts   
    fabrikant.

Med forbehold for ændringer af tekniske specifikationer uden varsel.
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