
Brugsanvisning  

Vækkeur USB sort med orange tal 

Kat. 60.2027.01 – Gade & Co. 602506 

 

Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. 

1. Før start 

- Læs venligst brugsanvisningen 

grundigt inden ibrugtagning. 

- Følg og respekter venligst 

instruktionerne for at undgå skader 

og defekter på produktet, din garanti 

er kun gældende såfremt 

brugsanvisningen er fulgt nøje. 

- Producenten kan ikke gøres 

ansvarlig for skader der måtte ske, 

såfremt produktet ikke betjenes ifølge 

brugsanvisningen. 

- Der gøres specielt opmærksom på 

brugsanvisningens sikkerheds 

anvisninger. 

- Gem venligst denne 

brugsanvisninger til fremtidig brug. 

 

2. Pakkens indhold 

- Digitalt vækkeur. 

- DC 5V USB-kabel og strømadapter. 

- Instruktionsbog/brugsvejledning. 

 

3. Tekniske detaljer og fordele ved dit 

nye produkt 

- Display med tid eller indendørs 

temperatur, automatisk skift kan 

justeres. 

- Alarm med snooze funktion. 

- LED tal med 3 lysstyrke niveauer. 

- Dæmpning funktion med automatisk 

timer. 

 

4. Sikkerhed 

- Dette produkt er udelukkende 

beregnet til det ovenfor beskrevne 

anvendelsesområde. Det bør kun 

anvendes som beskrevet i denne 

instruktion. 

- Uautoriserede reparationer, 

modificeringer, kalibreringer eller 

andre ændringer af produktet er 

forbudt. 

- Forbind produktet med USB-kablet 

og den medfølgende strømforsyning 

til en stikkontakt som er installeret 

indenfor dit lands elektriske 

sikkerheds reguleringer og med den 

korrekte volt. 

- Stikkontakten skal være lokaliseret 

nær produktet og være let 

tilgængeligt. 

- Træk straks stikket ud af 

stikkontakten hvis en hvilken som 

helst fejl skulle opstå. 

- Produktet og strømforsyningen må 

ikke komme i kontakt med vand eller 

fugt. Kun beregnet til indendørs brug. 

- Brug ikke produktet, 

strømforsyningen og USB-kablet hvis 

nogen af dem er beskadiget. 

- Produktet skal holdes udenfor 

rækkevidde af personer (herunder 

børn) som ikke fuldt ud forstår 

risikoen ved (fejl)betjening af 

elektriske produkter. 

- Forbind USB-kablet til produktet og 

strømforsyningen først og indsæt 

derefter strømforsyningen i 

stikkontakten. 

- Før USB-kablet sådan at det ikke 

kommer i kontakt med skarpe 

genstande eller varme objekter. 

- Brug kun den medfølgende 

strømforsyning eller forbind produktet 

via USB-kablet til en passende USB 

strømforsyning som for eksempel 

computere eller tablets. 

- Hold produktet og batterier ude af 

rækkevidde for børn. 

- Batterier indeholder skadelig syre og 

er ekstremt skadelige hvis de sluges. 

Hvis et batteri er blevet slugt, kan det 

lede til indre skader og død indenfor 

2 timer. Hvis du mistænker at et 

batteri er blevet slugt eller på anden 

måde fanget i kroppen, søg da 

lægehjælp øjeblikkeligt. 

- Batterier må ikke brændes, 

kortsluttes, pilles fra hinanden eller 

genoplades. Fare for eksplosion. 

- Batterier med lav effekt bør 

omgående skiftes, for at undgå at de 

lækker. Brug aldrig en kombination af 

gamle og nye batterier sammen, eller 

batterier af forskellige typer/mærker. 

- Brug sikkerhedshandsker der kan 

tåle kemikalier og sikkerhedsbriller 

når du håndterer batterier der lækker. 

- Produktet må ikke udsættes for 

ekstreme temperaturer, vibrationer 

eller stød. 



5. Funktioner 

- Display 

o Alarm symbol. 

o Tid/indendørs 

temperatur/alarm tid. 

o Snooze symbol. 

- Knapper 

o Tid knap. 

o Snooze sensor knap. 

o – (minus) knap. 

o Reset (nulstil) knap. 

o Alarm knap. 

o + (plus) knap. 

o Alarm on/off kontakt. 

- Batterirum 

o Strømadapterstik. 

 

6. Kom i gang 

- Vækkeuret kan blive brugt med 3 x 

1,5V AAA-batterier (ikke inkluderet). 

Batterierne opretholder strømmen i 

produktet i tilfælde af 

strømafbrydelse eller andre strømfejl. 

I lav batteri anvendelse, vil displayet 

blive aktiveret i 10 sekunder hver 

gang der trykkes på en knap. 

Vedvarende lys i displayet virker kun 

med USB/strømforsyning. 

- Åben batteridækslet. Indsæt 3 nye 

AAA 1,5V batterier, vend polerne 

som illustreret. Luk batteridækslet. 

- For et permanent display lys og for at 

spare batterilivstiden, brug da det 

medfølgende DC 5V USB-kabel. 

- Forbind strømforsyningen til 

vækkeuret. VIGTIGT: Sikre dig at din 

husstands volt ikke er mere end 

240V. Ellers kan dit produkt tage 

skade. 

- En ”bip” tone lyder og 00:00 

fremkommer i displayet. 

- Produktet er klar til brug. 

 

7. Indstillinger 

- Tryk og hold + eller - knappen nede i 

indstillingstilstand for hurtig tælling. 

- Uret vil automatisk afslutte 

indstillingstilstanden hvis ingen knap 

er blevet trykket på indenfor 10 

sekunder. 

 

7.1 Tids indstilling 

- Tryk og hold TIME knappen nede i 

normal tilstand i 3 sekunder. 

- Timetallet vil blinke. Tryk på + eller - 

knappen for at justere timerne. 

- Bekræft indstillingen med TIME 

knappen. 

- Indstil minutterne på samme måde. 

- Bekræft indstillingen med TIME 

knappen. 

 

7.2 Indstilling af alarm 

- Tryk på ALARM knappen i normal 

tilstand for at vise alarmtiden. Alarm 

symbolet lyser. 

- Tryk og hold ALARM knappen nede i 

3 sekunder. 

- 6:00 (standard) eller den senest 

justerede alarm tid fremkommer i 

displayet. 

- Alarmsymbolet og timetallet blinker. 

Tryk på + eller - knappen for at 

indstille timerne. 

- Bekræft indstillingen med ALARM 

knappen. 

- Indstil minutterne på samme måde. 

- Bekræft indstillingen med ALARM 

knappen. Displayet viser den 

nuværende tid. 

- For at aktivere/deaktivere 

alarmfunktionen, flyt ALARM 

ON/OFF-kontakten til ON eller OFF. 

- Alarmsymbolet 

fremkommer/forsvinder i displayet. 

- Når alarmen er aktiveret, vil alarmen 

ringe når alarmtiden er nået. 

- Tryk på hvilken som helst knap 

(bortset fra snooze) for at stoppe 

alarmen. 

- Vis alarmen ikke stoppes manuelt, vil 

alarmlyden automatisk slukke efter 1 

minut og blive reaktiveret til samme 

alarmtid den efterfølgende dag. 

- Alarmsymbolet forbliver i displayet. 

- Når alarmen ringer, tryk da på snooze 

knappen og snooze funktion er 

aktiveret. Snooze symbolet lyser i 

displayet. 

- Alarmen vil blive afbrudt i 5 minutter. 

- Tryk på hvilken som helst knap 

(bortset fra snooze) for at stoppe 

snooze funktionen. 

 

8. Display visning 

- Hvert tryk på TIME knappen i normal 

tilstand vil skifte visningen i displayet 



mellem: tid, indendørs temperatur og 

automatisk dæmpnings funktion 

OFF/ON. 

 

8.1 Automatisk display skift 

- Brug TIME knappen for at vælge tid 

eller temperatur display. 

- Tryk på + knappen i 3 sekunder. 

IOOP fremkommer i displayet. 

- Tid og dato fremkommer i sekvenser 

(temperatur 5 sekunder -> tid 10 

sekunder). 

- Tryk og hold + knappen nede i 3 

sekunder for at vende tilbage til tids 

displayet. 

 

8.2 Automatisk dæmpnings tilstand 

- Vælg den automatiske dæmpnings 

funktion OFF/ON ved at trykke på 

TIME knappen. 

- Ved standard visning, vil den 

automatiske dæmpnings funktion 

være slukket (OFF). 

- For at aktivere (ON) eller deaktivere 

(OFF) funktionen, tryk på + eller – 

knappen. 

- Hvis den automatiske dæmpnings 

funktion er aktiveret (ON), vil det 

svage baggrundslys tænde 

automatisk kl. 6:00 om aftenen og 

slukke igen kl. 6:00 om morgenen 

(standard indstilling). 

 

8.2.1 Indstilling af time interval 

- Tryk og hold TIME knappen inden 

(display ON) for at tilgå 

indstillingstilstanden til den 

automatiske timer. 

- Start tiden begynder at blinke. Tryk 

på + eller – knappen for at indstille 

timerne. 

- Bekræft indstillingen med TIME 

knappen og tryk på + eller – knappen 

for at indstille minutterne. 

- Bekræft indstillingen med TIME 

knappen og indstil sluttiden på 

samme måde. 

- Bekræft indstillingen med TIME 

knappen. 

- Hvis den automatiske dæmpnings 

funktion er aktiveret (ON), vil det 

svage baggrundslys tænde 

automatisk til den indstillede tid. 

 

9. Display lys 

- Ved brug af USB/strømforsyning: 

Displayet visningen vil virke konstant. 

Tryk på + knappen for at justere 

lysstyrken i 3 niveauer eller for at 

slukke den. 

- Ved brug af batteri forsyning: Lyset i 

displayet er slukket. Tryk på hvilken 

som helst knap for at tænde lyset, 

herefter lyser det i 10 sekunder. 

 

10. Vedligeholdelse 

- Rengør uret med en blød let fugtig 

klud. Brug ikke opløsningsmidler eller 

skuremidler. 

- Tag stikket ud og fjern batterierne, 

hvis ikke du skal bruge produktet i en 

længere periode. 

- Opbevar produktet et tørt sted. 

 

10.1 Batteri udskiftning 

- Skift batterierne med 3 x 1,5V AAA-

batterier, så snart visningen af tallene 

forekommer svage uden at 

USB/strømforsyning virker. 

 

11. Fejlfinding 

- Problem: Ingen visning i display. 

Løsning med USB-kabel og 

strømforsyning: Tilslut enheden til 

USB-kablet til en passende 

strømforsyning. Tjek forbindelsen til 

strømforsyningen. Tryk på hvilken 

som helst knap for at aktivere 

displayet kortvarigt. Indstil lysstyrken 

med + knappen. 

Løsning med batterier: Tjek at 

polerne på batterierne vender rigtigt. 

Udskift batterierne. Tryk på hvilken 

som helst knap for at aktivere 

displayet kortvarigt. 

- Problem: Ukorrekt indikation. 

Løsning: Tryk på RESET knappen 

ved at bruge en lille tynd pind. Ved 

brug af batterier, udskift da 

batterierne. 

- Hvis ingen af ovenstående er 

lykkedes, kontakt venligst din 

forhandler. 

 

12. Bortskaffelse 

- Dette produkt er blevet produceret 

ved at bruge materialer og 



komponenter af høj kvalitet, som kan 

blive genbrugt. 

- Smid aldrig batterier ud i 

husholdnings affald. 

- Som forbruger er du forpligtet til at 

bortskaffe batterier via den 

kommunale affaldsordning, eller i 

batteri indsamlingsbokse hos din 

lokale forhandler. 

- Batteri symboler: Cd=Cadmium, 

Hg=Kviksølv, Pb=Bly. 

- Produktet er produceret i henhold til: 

EU Waste Electrical and Electronic 

Equipment Directive (WEEE). 

- Produktet må ikke bortskaffes med 

husholdningsaffaldet, men bør 

afleveres til den lokale 

genbrugsstation til genanvendelse. 

 

13. Specifikationer 

- Måle temperatur rækkevidde: 

0°C…+50°C. 

- Strømforbrug: DC 5V USB-kabel med 

strømadapter (inkluderet). 

Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.3A 

max. 

Output: 5.0V DC 0.6A, 3.0W. 

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 

>69.64%. 

Strømforbrug uden belastning: 

<0.10W. 

Batteri: 3 x AAA 1,5V (ikke 

inkluderet). Brug Alkaline batterier. 

- Dimensioner: 178x36x84mm. 

- Vægt: 214g (kun instrumentet). 

 

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 

D-97877 Wertheim 

Dansk importør: Gade & Co. Eftf. ApS, Rørvang 11, 

2620 Albertslund – Tlf.38335662 

 


