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Kære kunde

Dermed er du sikker på at have købt et produkt, som er produceret i henhold til de strengeste effekt- og 
sikkerhedsstandarder og samtidig opfylder ALDI‘s høje kvalitetsstandarder. Vi håber, at du generelt er tilfreds 

med dit køb. Derfor får du på dette produkt en omfattende producentgaranti på 3 år samt en optimal 
kundeservice via vores specielle hotline. Vi håber, at du vil få glæde af det indkøbte produkt i mange år.

Såfremt du har brug for service, eller det indkøbte produkt mod forventning skulle have en defekt, bedes du 
omgående henvende dig til vores hotline. Defekte produkter repareres eller erstattes uden omkostninger inden 

for den 3-årige garantiperiode, såfremt du kan fremvise et entydigt købsbevis (gem din kassebon godt!).

Dine lovmæssige rettigheder forbliver uberørte heraf. Husk dog på, at garantien bortfalder, hvis det konstate-
res, at produktet er beskadiget, misbrugt eller adskilt med vilje.

Vækkeur med trådløs opladning
(Modeller: 878-2021-01 / -02 / -03) 

IMPORTERET AF: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland
WKNF8646

www.wachsmuth-krogmann.com
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Leveringsomfang

Styreelementer bagpå

1  Højttaleråbning / temperatursensor
2  USB-ladestik (Output)
3  USB-C-stik (Input), tilslutning af bordur til strømforsyning

1 x vækkeur 

1 x USB-C-kabel, længde ca.100 cm 

1 x L-adapter 

1 x instruktionsbog samt 1 x garantibevis

1 2 3
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Display

6   Ladelampe  
        (trådløs ladefunktion)

7   12-/24-timers modus

8   Alarm aktiveret 
9    Hoveddisplay  

(tidspunkt, dato, alarmtid)

10   Temperaturvisning

Styreelementer ovenpå

Styreelementer i siden - højre

 Temperatuur in °C / °F

 Indstillingstaste +
M  Modus

 Indstillingstaste -

4  Ladeflade

8

7

11

6

9 10

4

11  Indstillingshjul til  
       display-lysstyrke
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Generelt
Anvendelse og opbevaring af 
instruktionsbogen
 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du læse  
 denne instruktionsbog grundigt og   
 omhyggeligt igennem og opbevare den på  
 et lettilgængeligt sted i hele produktets  
 levetid. Du bedes også give denne   
 instruktionsbog videre til enhver person,  
 som fremover vil anvende dette produkt.  

Forskriftsmæssig anvendelse
Dette vækkeur beregnet til visning af tidspunkt og de 
beskrevne andre funktioner. Produktet er beregnet til 
privat brug og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. 
Produktet må ikke anvendes til andre formål end det, 
der er beskrevet i denne instruktionsbog, da dette kan 
føre til beskadigelser eller kvæstelser. Der tages ikke 
ansvar for skader som følge af ukyndig anvendelse. I 
instruktionsbogen findes yderligere anvisninger og 
forklaringer.

Tegnforklaring
  ADVARSEL –  

  Generel advarsel

 HENVISNING – Fremhæver tips og  
 oplysninger til håndtering af udstyret.

  Med CE-mærkningen bekræfter 
producenten, at dette elektriske udstyr 
overholder de gældende europæiske 
retningslinjer.

 BEMÆRK: 
 Kun egnet til anvendelse indendørs.

  Dette symbol kendetegner elektrisk udstyr,  
  som har et dobbelt-sikkerhedsisoleret  
  kabinet og dermed svarer til beskyt 

  telsesklasse II.

 Trådløs opladning med Qi

Sikkerhedsanvisninger
 -  Hold vækkeur og tilbehør utilgængelige 

for børn. Ikke legetøj for børn.
 ADVARSEL – 

 FARE FOR ELEKTRISK STØD!
Ukyndig anvendelse, fejlbehæftet el-
installation eller for høj netspænding kan 
medføre elektrisk stød.
-  Vækkeurets USB-C-kabel må kun tilsluttes 

til det strømstik, som er indeholdt i 
leveringsomfanget, eller anvend kun 
egnede strømstik, som stemmer overens 
med angivelserne (volt og ampere) på 
typeskiltet.

-  Tilslut kun strømkablet til en lettilgængelig 
strømkilde, så du i tilfælde af uheld hurtigt 
kan koble vækkeuret fra strømmen.

-  Anvend ikke vækkeuret, hvis det eller 
tilbehøret har synlige skader eller defekter.

-  Kabinettet må ikke åbnes, og der må ikke 
foretages ændringer på vækkeuret. 
Reparation skal foretages af sagkyndige. 
Du skal i så fald henvende dig til den 
serviceadresse, som er angivet på 
garantibeviset. Ved selvstændigt udførte 
reparationer, ukyndig tilslutning eller 
forkert betjening bortfalder ansvars- og 
garantidækningen.

- Nedsænk hverken vækkeur eller USB-C- 
   kabel i vand eller andre væsker.
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-  Tag aldrig fat i USB-C-kablet med fugtige 
hænder.

-  Træk altid USB-C-kablet ud af USB-porten i 
stikket.

-  Anvend aldrig USB-C-kablet som 
bærehåndtag

-  Hold vækkeur og tilbehør på afstand af 
åben ild og varme overflader.

-  Bøj ikke USB-C-kablet, og læg det ikke hen 
over skarpe kanter.

-  Anvend kun vækkeuret indendørs. Anvend 
det aldrig i fugtige rum eller i regnvejr.

-  Anbring aldrig vækkeuret således, at det 
kan falde ned i et kar eller en vaskekumme.

 ADVARSEL – 
 BRANDFARE!
Vækkeuret må ikke tildækkes, når det er 
tilsluttet strømforsyningen.

 ADVARSEL – 
 FARE FOR SKADER!
Ukyndig håndtering af udstyret kan føre til 
beskadigelse af vækkeuret eller andre 
genstande.
-  Sæt aldrig vækkeuret på eller i nærheden af 

varme overflader (kogeplader etc.).
-  Sæt ikke USB-C-kablet i berøring med 

varme dele.
-  Udsæt ikke vækkeuret for høje 

temperaturer (radiatorer etc.), ekstrem 
kulde eller vejrpåvirkninger (regn etc.).

-  Beskyt vækkeuret mod stærke vibrationer 
og stød.

Henvisning: 
Vækkeuret har et fast indbygget litium-
knapcellebatteri (DL/CR2032), som er 
placeret på hovedprintpladen.
Takket være dette knapcellebatteri gemmes 
indstillede tids- og datoinformationer, hvis 
forbindelsen til strømforsyningen afbrydes.
Det er ikke nødvendigt at udskifte dette 
batteri, da den forventede levetid er på flere 
år. Hvis du har brug for at få batteriet 
udskiftet, beder vi dig om at sætte dig i 
forbindelse med vores serviceafdeling - så 
kan et batteriskift foretages af en fagmand.
Sikkerhedsanvisninger batteri 

   ADVARSEL – 
FARE FOR ÆTSNING!

Udløbet batterivæske kan ved kontakt med 
huden eller andre legemsdele forårsage 
ætsninger.
- Batteriet må under ingen omstændigheder  
   åbnes.
-  Undgå kontakt med hud, øjne og slimhin-

der ved udløbet batterivæske. I tilfælde af 
kontakt skylles de berørte steder straks 
med rigelige mængder rent vand, og der 
søges straks læge.

-  I nødstilfælde skal man absolut bære 
beskyttelseshandsker.

 BATTERIET 
 MÅ IKKE SLUGES!
Dette produkt indeholder et litium-knapcel-
lebatteri (CR2032). Hvis dette sluges, kan det 
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i løbet af 2 timer føre til alvorlige indre 
kvæstelser eller endda til døden.
Hold absolut nye og brugte litium- 
knapcellebatterier utilgængelige for børn!
Hvis et knapcellebatteri er blevet slugt, skal 
du straks tage på sygehuset.

 ADVARSEL – 
 EKSPLOSIONSFARE!
Ukyndig håndtering af batteriet (indbygget  
i kabinettet) kan forårsage en eksplosion.
- Batteriet må ikke kortsluttes.
- Skil aldrig batteriet ad.
- Batteriet må ikke smides ind i åben ild.

Betjeningshenvisninger 
Opstart
Pak udstyret ud og fjern alle emballagematerialer. 
Kontrollér, om udstyret er komplet og ubeskadiget. 
Beskadiget udstyr må ikke tages i anvendelse, men du 
bedes henvende dig på den serviceadresse, som er 
anført i garantibeviset.

Sikkerhedsanvisninger
 Emballagemateriale skal holdes  

 utilgængeligt for babyer og småbørn. 
Plastfolie udgør en kvælningsfare.
Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!
Udstyr tilsluttes
Forbind USB-kablet med strømstikket. Stik nu kablets 
USB-C-tilslutning ind i den dertil beregnede port på 
urets bagside 3  . Derefter forbindes strømstikket med 
en lettilgængelig stikkontakt.
I displayet fremkommer visningen  
TIDSPUNKT + TEMPERATUR.
 

Indstilling af tidspunkt
Tryk på tidspunktvisningen og hold M  nede i  
ca. 3 sekunder.
Valg af tidsangivelse 12-/24-timers-modus fremkommer, 
vælg det ønskede format ved at trykke på  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Timevisningen begynder at blinke, indstil det ønskede 
timetal med  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Minutvisningen begynder at blinke, indstil det ønskede 
minuttal med  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Indstillingsprocessen er nu afsluttet.

 12-/24-timers modus
 Du har mulighed for at lade klokkeslettet vise  
 i 12- eller 24-timers modus.
 Eksempel: 24-timers modus kl. 14:37  
    12-timers modus  PM 02:37
  AM = formiddag 

PM = formiddag
 I displayet vises den valgte modus til venstre  
 for klokkeslettet (AM) / (PM).

Indstilling af dato
Tryk på datovisningen og hold M  nede i ca. 3 sekunder.
Datovisningen begynder at blinke, indstil den ønskede 
dato med  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Månedvisningen begynder at blinke, indstil den 
ønskede måned med  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Årvisningen begynder at blinke, indstil det ønskede år 
med  eller  .
Tryk på M  for at bekræfte.
Indstillingsprocessen er nu afsluttet.
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Alarm / alarmindstilling
Dit vækkeur har tre alarmer.
Skift visning ved at trykke på tasten M  i følgende 
rækkefølge:
Tidspunkt > dato > A1 > A2 > A3 
Ved opnåelse af alarmtiden lyder alarmen i 60 sekunder 
og bliver derefter tavs i 24 timer.

Alarm indstilles
For at indstille den ønskede alarmtid skal du gøre som 
følger:
Ved at trykke på tasten M  skiftes til den tilsvarende 
alarmvisning A1/A2/A3.
Når du har nået den, skal du trykke på og holde M  
nede i ca. 3 sekunder, til alarmtidens timetal begynder 
at blinke.
Med tasterne  eller  indstilles den ønskede time, 
og der bekræftes med M .
Alarmtidens minuttal begynder at blinke, indstil med 
tasterne  eller  det ønskede minut og bekræft 
med M .
Visningen skifter til næste modus A1 > A2 > A3 > 
tidspunkt >

Alarm aktiveres / deaktiveres
Skift til den ønskede alarmtid (A1 - A3), som du vil 
aktivere/deaktivere og tryk på  eller .
Hvis alarmen er deaktiveret, fremkommer „--A1“ i 
displayet.
Hvis alarmen er aktiveret, fremkommer „ONA1“ i 
displayet samt et lille vækningssymbol i det venstre 
nederste hjørne af displayet.

Øvrige funktioner
Temperaturvisning
Dit vækkeur har en integreret temperaturføler.
Temperaturvisningen 10  findes til højre i displayet og 
kan valgfrit vises i °C eller °F.
For at skifte visning skal du trykke på temperaturtasten  

.

 Temperaturfølerens måleområde: 
 0 °C til + 40 °C 
 Temperaturmålingens tolerance: + / - 2 °C
Du bedes være opmærksom på, at den integrerede 
temperaturføler befinder sig i bordurets kabinet. En 
tilpasning af temperaturvisningen til kortvarige, ydre 
påvirkninger behøver altså passende tid (f.eks. udluftning 
af lejligheden).
Vi henviser også til, at det drejer sig om en ekstra 
funktion på vækkeuret, og at de her målte 
temperaturangivelser ikke kan sammenlignes med et 
præcisionstermometer.

Display-lysstyrke 
Du har mulighed for trinløst at regulere lysstyrken på 
den digitale visning.
Til dette skal du dreje på indstillingshjulet 11  på den 
højre kabinetside.
Indstillingsområde: AUS (drejehjul klikker) til maksimum.

Energisparemodus
Dit vækkeur har energisparemodus, som kan tændes og 
slukkes ved at trykke på tasten  .

Aktiveret = visning „ON Sd“
Deaktiveret = visning „-- Sd“

Vælg den ønskede indstilling og bekræft denne ved at 
trykke på tasten M .
Ved AKTIVERET energisparemodus slukker borduret 
automatisk visningen i displayet efter 30 sekunder.
Du kan altid tænde denne igen ved at trykke på en 
vilkårlig taste.

Henvisning:
Også ved slukket display vises ladesymbolet i venstre 
øverste hjørne, hvis en kompatibel mobiltelefon ligger 
på ladefladen.
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Opladning af kompatibelt udstyr
Læg en kompatibel mobiltelefon, som den trådløse 
opladning understøtter, på ladefladen på urets 
overside.
Sørg for korrekt positionering - ladeområdet er 
markeret med et symbol og forsynet med et 
skridsikkert indlæg, så din telefon ligger sikkert og 
fast.
Ladestrømmen er maksimalt 10 W - ladetiden er 
afhængig af batteriets aktuelle ladeniveau samt af de 
tekniske egenskaber på det udstyr, som skal oplades.

Ladeniveauvisning
  blinker langsomt 

Mobiltelefon lades op
  blinker hurtigt  

ikke kompatibelt udstyr ligger på ladefladen
  lyser vedvarende 

 Batteriet er helt ladet op
  vises ikke 

Intet udstyr lagt på
Henvisning:
Mobilcover, ekstra holdere etc. kan forringe 
ladefunktionen.

Trådløs opladning med Qi
Qi-teknologien til trådløs opladning 
understøttes af de fleste aktuelle smartphones 

og nogle andre enheder.
Kontaktfladen til trådløs opladning er Qi-certificeret 
og kompatibel med alle Qi-enheder. Læg blot enheden 
på Qi-kontaktfladen for nemt at oplade din enhed.

Rengøring og vedligeholdelse  
 ADVARSEL – 

 FARE FOR KORTSLUTNING!
Vand eller andre væsker, som er trængt ind i 
kabinettet, kan forårsage en kortslutning.
-  Nedsænk aldrig borturet i vand eller andre 

væsker.
- Sørg for, at vand eller andre væsker ikke  
   trænger ind i kabinettet.

 ADVARSEL – FARE GRUNDET  
 FEJLBETJENING
Ukyndig behandling af vækkeuret kan 
medføre skader.
-  Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, 

børster med metal- eller nylonbørster 
samt ingen skarpe eller metalliske 
rengøringsgenstande som knive, hårde 
spartler og lignende. De kan beskadige 
overfladerne.

-  Læg under ingen omstændigheder 
vækkeuret i opvaskemaskinen. Derved vil 
den blive ødelagt.

-  Rengør vækkeuret med en blød, tør klud.
-  Ved genstridigt snavs anvendes en fugtig klud og evt. 

midt opvaskemiddel.
-  Tør borduret godt af eller lad det tørre helt.
Hvis du ikke længere skal anvende udstyret, skal det 
opbevares på et tørt sted, som er beskyttet mod 
varme.

Fejludbedring
BEMÆRK VENLIGST: Inden du klager over produktet, 
bedes du først kontrollere kablets og strømstikkets 
forbindelse.
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Henvisninger til miljøbeskyttelse 
Emballage bortskaffes

Bortskaffelse
Emballage bortskaffes
 Emballagematerialet er delvist 
genanvendeligt. Bortskaf emballagen 
miljøvenligt og aflevér den på en 
genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig 
genbrugsplads. 

 

Produkt bortskaffes
(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab og andre 
europæiske lande med systemer til separat indsamling  
af genbrugsmaterialer)

 Kasseret udstyr må ikke komme i 
dagrenovationen! 
Denne mærkning henviser til, at elektrisk 
udstyr ikke må bortskaffes i den normale 
dagrenovation i EU. Gør venligst brug af 
retur-og affaldssystemerne i din kommune 
eller henvend dig til forhandleren, hvor 
produktet er købt.

 Batterier og akkumulatorer må ikke 
komme i dagrenovationen! Brugte 
batterier hører ikke til i dagrenovationen. 
Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til 
at bortskaffe batterier og akkumulatorer 
korrekt. Til dette formål er passende 
beholdere til rådighed i den batterisælgende 
forretning samt på kommunale 
genbrugspladser. Yderligere oplysninger kan 
fås fra det lokale renovationsselskab eller den 
kommunale forvaltning. 
*mærket med: mit: Cd = Cadmium,  

Hg = Quecksilber, Pb = Blei
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Overensstemmelseserklæring

 Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer på eget ansvar, at produktet, som er 
nævnt længere oppe, opfylder de 
grundlæggende krav i de anførte 
EUdirektiver. EU-konformitetserklæringen 
kan rekvireres på den producentadresse, som 
er anført på garantibeviset.
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Varenr.:   1003448 
Temperaturfølerens måleområde: 0 °C til + 40 °C
Temperaturmålingens tolerance: + / - 2 °C
Batteri (indbygget i kabinet): DL/CR2032; 3V (knapcelle)
Driftsfrekvensbånd:  121 kHz -166 kHz
Maksimalt transmitteret  
radiofrekvensydelse:  -7,78 dBuA/m @10m

Tekniske data

Producentens navn: PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Virksomheds CVR-nummer : 91350303MA2Y8H0E6X
Adresse: No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian,  
 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Model: DIY6001
Indgang: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Udgang:  5 V  3 A eller 9 V  2 A eller 12 V  1,5 A
Udgangsstrøm: 3 A / 2 A / 1,5 A
Udgangseffekt: 15 W / 18 W
Gennemsnitlig driftseffektivitet: > 83 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %), > 75 % 
når udgangseffekt >10 W: 
Strømforbrug uden belastning: < 0,10 W

Adapter 

Ur
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Service

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) 
kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
Lange Mühren 1 
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er 
ophavsretsligt beskyttet.

Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre 
grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG 
Wachsmuth & Krogmann mbH.

Dette gælder især for kopiering, oversættelser, op-
tagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i 
elektroniske systemer.

Importeret af:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
Lange Mühren 1 
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8646

Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på 
vores hjemmeside på www.wachsmuth-krogmann.com


