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Brugsanvisning Vækkeur 
 
Tillykke med dit nye vækkeur med display fra Gemmas 
- Sæt 3 stk. AAA batterier i vækkeuret (de medfølger ikke). Der er udgang for strømstik, dette medfølger ikke og skal 
ikke bruges. 
- Du styrer uret ved hjælp af de 4 knapper i bunden af uret. ”M” (Mode-indstilling), ”S” (Set indstilling), ”Pil op” og ”Pil 
ned”.  
 
Skifte mellem elementerne på uret. 
Uret viser forskellige ting. Tiden, temperatur, årstal, dato, Alarm 1, 2 og 3, fødselsdagsalarm og stopur. 
- Du skifter mellem de forskellige elementer ved at trykke på ”M” 
- Når du er tilbage ved tiden (og uret lyser) kan du trykke ”pil op” og uret vil automatisk skifte mellem alle tingene. Når 
du trykker på ”pil op” igen vil de foskellige ting køre hen over skærmen fra højre mod venstre. Når du trykker pil op 
igen går uret tilbage til standard indstillingen og viser kun uret. Hvis der ikke er lys i uret når du trykker på piletasten 
skal du trykke to gange for at ændre noget. 
 
Indstilling af tiden 
- Du trykker ”M” og uret lyser.  
- Hold ”S” knappen inde til der kommer et bip og der blinker ”24hr” på skærmen. Du kan skifte mellem 24 timers 
visning af uret og 12 timers visning ved at bruge piletasterne. 
- Tryk på ”S” igen når du har valgt displaytype og timetallet begynder at blinke. Indstil timerne med piletasterne og 
tryk på ”S” igen, hvorefter minuttallet begynder at blinke og kan indstilles med piletasterne. Når det er korrekt trykker 
du på ”S” eller ”M” eller lader være med at røre nogle knapper. Nu er tiden indstillet. 
 
Indstilling af temperatur 
Uret viser rumtemperaturen og har to forskellige indstillinger. 
- Tryk på ”M” til temperaturen vises.  
- Hold ”S” inde til der lyder et bip og temperaturen blinker. 
- Brug piletasterne til at skifte mellem Fahrenheit og Celsius. 
 
Indstilling af år og dato 
- Tryk på ”M” til årstallet vises.  
- Hold ”S” knappen inde til du hører et bip og årstallet begynder at blinke. Indstil årstallet ved brug af piletasterne.  
- Tryk på ”S” når årstallet er korrekt og du vil se to blinkende bogstaver ”D og M” eller ”M og D”. Denne funktion afgør 
om datoen (D) eller måneden (M) vises først. Du skifter mellem de to indstillinger med piletasterne. 
- Tryk på ”S” når du har valgt indstilling for D og M. Hvis du har valgt at datoen skal vises først vil datoen nu blinke – og 
du kan skifte med piletasterne. Herefter trykker du ”S” og måneden begynder og blinke og du indstiller den.  
- Hvis du har indstillet årstallet og du kun skal indstille datoen bruger du ”M” tasten indtil datoen vises og holder ”S” 
inde til der kommer et bip og datoen vises. Nu indstiller du datoen som beskrevet ovenfor. 
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Indstilling af alarmer 
Du kan sætte tre alarmer på uret og der er 17 forskellige melodier og toner at vælge imellem. Først skal du vælge 
melodi på alarmen. 
- Tryk ”M” for at komme til alarm 1. Den er markeret med en lille klokke med et 1 tal, der blinker i toppen af displayet. 
- Når du er ved alarmen bruger du piletasterne til at høre de forskellige melodier. Den melodi du sidst har hørt er den 
melodi der bliver brugt til alarmen. 
- Hold ”S” inde til der kommer et bip og timetallet begynder at blinke. 
- Indstil timetallet ved at bruge piletasterne. Tryk på ”S” og brug piletasterne til at indstille minuttallet for alarmen.  
- Nu er alarmen sat og du skal ikke gøre mere. Hvis du trykker ”S” igen og der vises fire vandrette streger er alarmen 
slået fra igen. Den vises nu ikke over uret i startindstillingen. 
- Du sætter alarm 2 og 3 på samme måde. 
Du kan vælge forskelligt klokkeslæt på alle alarmerne og forskellige melodier. Uret ringer i 1 minut og du kan slukke 
for det når som helst ved at trykke på en vilkårlig knap. 
 
Tænde og slukke alle alarmerne på en gang 
Det er muligt at tænde og slukke for alle alarmerne på en gang. 
- Når du er i startindstillingen trykker du ”M” en gang så uret lyser og tiden vises.  
- Hold ”pil ned” inde til der lyder et bip og alle alarmer du tidligere har indstillet slukker. Hold ”pil ned” inde igen og 
alarmerne tændes igen 
 
Aktivere snooze funktion 
Du kan aktivere snooze funktion på dine alarmer, så uret automatisk ringer efter fem minutter. Snoozeren ringer tre 
gange. Hvis du slukker for alarmen vil den ikke snooze flere gange. 
- Når du er i startindstillingen trykker du ”M” en gang så uret lyser og tiden vises. 
- Hold ”pil op” inde til der lyder et bip og snooze funktionen er slået til. Der vises et lille ansigt med hår og z’er over. 
Hold ”pil op” inde igen og snooze funktionen slukkes. 
 
Fødselsdagsmelodi 
Det er muligt at sætte en fødselsdagsalarm så der bliver spillet fødselsdagsmelodi på en bestemt dag og klokkeslæt. 
- Tryk på ”M” flere gange indtil du kommer forbi de 3 alarmer og du ser et lille ikon med en lagkage med lys i. 
- Hold ”S” indtil årstallet begynder at blinke og du kan indstille det med piletasterne. 
- Tryk på ”S” og indstil datoen med piletasterne og når du trykker på ”S” igen kan du indstille tiden alarmen skal ringe. 
Så kan du overraske den du holder af med en fødselsdagssang. 
 
Stopursfunktion 
Uret har også stopursfunktion eller nedtællingsfunktion. 
- Tryk på ”M” flere gange til du kommer forbi fødselsdagsindstillingen og du ser et lille timeglas øverst i displayet. 
- Hold ”S” inde indtil der lyde et bip og minuttallet blinke. Du kan indstille minuttallet med piletasterne fra 0 til 99.  
- Tryk på ”S” igen og sekunderne begynder at blinke. Dem kan du indstille med piletasterne fra 1-99. 
- Tryk på ”S” igen og nedtællingsuret starter 
- Når nedtællingen er i gang vil de blive vist et timeglas i displayet over uret. 
- Hvis du vil stoppe nedtællingen holder du en af piletasterne inde i 3 sekunder og timeglasset forsvinder.  
 
Besked tavlen 
Vækkeuret kommer med en tavle og en fluorescerende pen til at skrive med. Du kan skrive små søde beskeder på 
begge sider af skærmen med pennen og når uret ringer og lyset tænder bliver beskeden oplyst. I toppen af pennen er 
der et ”viskelæder” så du kan fjerne det du har skrevet og skrive noget nyt. 
 
 Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gemmas.dk og se alle vores spændende varer.  
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