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Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved 
får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur.

Tillykke med dit nye TravelTim rejsevibratorur.

Æsken indeholder:
1 stk. Ur
1 stk. LR03 (AAA) batteri
2 stk. LR6 (AA) batteri
1 stk. Dansk brugervejledning
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Beskrivelse

TravelTim er et elektronisk ur med digitalt display. Det vækker dig 
med en akustisk alarm, med blink og/eller vibrationer.

Knappernes funktioner:

   Display lys/ stop alarm   
   Alarm via lyd, lys og vibrationer

   Alarm via vibrationer
   Alarm via lyd og lys 

   Frakobling af alarm 
   Indstil alarm
   Indstil tid
   Lås indstillinger

Zzz   Snooze alarm
12/24h   12 eller 24 timers visning

Isætning af batterier
TravelTim drives af 1 stk. LR03 (AAA) alkaline 
batteri til display og 2 stk. LR6 (AA) batteri til 
drift af vibrator. Åbn batterikammeret ved at  
skyde batteridækslet i pilens retning. Isæt de
3 batterier som vist i batterikammeret.

24H

12H
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Instruktion

Indstilling af tid
Skub den højre indstillingsknap til  (indstil tid).
Tryk på H og M knapperne til den aktuelle tid. 
Efter indstilling, skub knappen til  (lås).
Vælg 12 eller 24 timers visning med omskifteren 12/24h bag på 
uret.
Bemærk: Hvis 12 timers visning er valgt, vil displayet vis “PM” i 
tidsrummet middag til midnat.

Indstilling af alarm
Skub den højre indstillingsknap til  (indstil alarm).
Tryk på H og M knapperne til det ønskede alarmtidspunkt.
Efter indstilling, skub knappen til  (lås).

Aktivering af alarm
Vælg alarmtype - lyd, lys og vibration  eller kun vibration , 
eller lyd og lys .
Når alarmen er aktiv, skub den venstre indstillingsknap til   
for at frakoble alarmen. Bliver alarmen ikke koblet fra, vil uret 
alarmere hver 24. time.

Anvendelse af Snooze
Vælg alarm.
Skub den højre indstillingsknap til Zzz. Zzz vil blive vist i display-
et.
Når alarmen går i gang, tryk  og nyd yderligere 8 minutters 
hvile. Zzz vil ikke gentage sig, hvis alarmen alarmerer mere end 
1 minut fra start. 
Skub den venstre indstillingsknap til  for at frakoble alarmen.
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Instruktion

Bemærk: Kontakten på højre side af uret er for tilslutning af en 
ekstern vibrator eller til f.eks. et sendermodul.
Dette produkt er ikke stænktæt.  Sæt ikke en vandfyldt vase eller 
noget med åben ild, som f.eks. et tændt stearinlys, på eller tæt 
ved uret.
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Generelt

Tekniske data
Mål:   95x70x30mm (HxBxD) med basen indfoldet
Vægt:   130g inkl. batterier
Strømforsyning: 1x1,5V alkaline batteri LR03 (AAA)
Farve:   Sort/grøn
Tids- og
alarmnøjagtighed: 1 minut

Vedligeholdelse
Uret kræver normalt ingen vedligeholdelse. Bliver uret nusset, 
kan det aftørres med en let fugtig klud. Anvend aldrig stærke 
rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Udsæt ikke uret og dermed batterierne for stærk varme som 
f.eks. sollys, ild eller lignende.

Fejlsøgning
Kontrollér at alle batterier er korrekt og helt isat. 
Fungerer uret fortsat ikke tilfredsstillende, så kontakt den leve-
randør, hvorfra du har modtaget uret.



Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.:  4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler
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Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter 
købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes neden-
stående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være 
uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig an-
vendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, 
der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, 
som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af pro-
duktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår 
fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres 
produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder 
vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. 
Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom
på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsom-
kostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte repara-
tionstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, 
ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), 
navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbe-
tingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Garanti


