
Brugervejledning Regnbue pilleæske 

OBS! 

1. Når batteriet skal skiftes, bedes du fjerne opbevaringsæskerne på begge sider af timeren inden du trækker

timeren ud og åbner batterirummet.

2. Timeren bør ikke udsættes for vand. Ønsker du at rengøre produktet, bedes du fjerne timeren inden.

Beskrivelse af knapperne 

Tænd og sluk: Hold S-knappen nede for at tænde for timeren. Tryk på alle tre knapper samtidig for at slukke timeren. 

Strømbesparelse: Undlad at trykke på knapperne i to minutter, og timeren vil gå på strømbesparelse (blank skærm). 

Tryk på en vilkårlig knap for at ”vække” timeren. 

12 og 24 timers ur: Når tiden vises, trykkes H og M-knappen samtidig. AM/PM vil forsvinde eller dukke op. 

Slet en alarm: Tryk på S-knappen for at vælge, hvilken alarm, du ønsker at slette. Tryk på H og M-knappen samtidig 

for at slette den valgte alarm. 

Afbryd alarm: Tryk på en vilkår knap for at afbryde alarmen, når den ringer. 

Indstil tid 

Tryk på S-knappen indtil ur-symbolet blinker. Tryk på H-knappen til det ønskede timetal vises. Tryk på M-knappen til 

det ønskede minuttal vises. Tryk på S-knappen for at bekræfte tidsindstillingen.  

Indstil alarm 

Tryk på S-knappen en til fire gange for at indstille alarm 1 til 4 (et tryk = alarm 1, to tryk = alarm 2, tre tryk = alarm 3, 

fire tryk = alarm 4). Det valgte alarmikon vil blinke. Tryk på H-knappen for at indstille det ønskede timetal og tryk på 

M-knappen for at indstille det ønskede minuttal. Bekræft din alarmindstilling ved at trykke på S-knappen. Der kan 
sættes op til fire forskellige alarmer.

Alarmtone 

Når alarmen lyder, vil den fortsætte i 1 minut medmindre den afbrydes ved et tryk på en vilkårlig knap. Overhøres 

alarmen vil den starte igen efter 5 minutter, og denne gang vil alarmen ringe i 30 sekunder. Dette gentages tre 

gange.  




