
Brugervejledning til Ksix LED Vækkeur 
med Qi Trådløs Oplader og Natlampe 

 

 
 
 
 
 
 



Specifikationer: 
- Input: DC 5V/2A, 9V/1.67A 
- Input-stik: USB-C 
- Qi trådløst opladningsoutput: 5W, 7.5W, 10W 
- USB-output: DC 5V/1A 
- Distance under opladning: op til 8mm 
- Opladningseffektivitet: op til 73% 
- Dimensioner: 140mm x 100mm x 75mm 
- Vægt: 150g 

 

 
 

1. LED-lys tænd/sluk-knap 
2. LED-lys 
3. Trådløs opladning 
4. Timer og minutter  
5. Multifunktionel knap  

6. + og - knapper 
7. Anden indikator 
8. USB-output 

 

 
 
 
 
 
 



Sådan bruges Fast Charge trådløs opladning  
1. Forbind den trådløse oplader til en strømkilde via det inkluderede USB-A til 

USB-C kabel. USB-C-enden skal tilsluttes USB-C-indgangen på en oplader. Hvis du           
ønsker at bruge hurtig opladningsstrøm, skal du tilslutte den trådløse oplader en            
strømkilde med en Qualcomm QuickCharge 2.0 oplader eller højere (medfølger ikke)           
eller en USB 2A oplader eller højere til iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X eller en                 
opgraderet model.  

2. LED-indikatorerne for timer og minutter vil lyse op. LED-indikatoren på 
opladerens overflade vil blinke blåt lys langsomt to gange og derefter slukke. Dette             
betyder at opladeren er klar til at forsyne energi til enheder der er udstyret med               
trådløs opladning.  

3. For at oplade en enhed udstyret med trådløs opladningsteknologi* skal du 
placere den i midten af opladeren, hvor der er en skridsikker cirkel. LED-indikatoren             
vil lyse blåt. Dette betyder at den trådløse oplader leverer energi. Batteriikonet på din              
mobiltelefon vil vise at den bliver opladt.  

4. Når enheden er fuldt opladt vil LED-indikatoren slukke.  
*Hvis din enhed ikke understøtter trådløs opladningsteknologi, vil LED-indikatoren         
blinke blåt lys hurtigt.  
 
NB: Hav venligst i mente at iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X eller opgraderede               
modeller kan overophede under opladning. Hvis din enhed bliver alt for varm, er det              
muligt at softwaren begrænser opladning af batteriet til 80%. Genstart opladning           
med din iPhone og opladeren i et køligere rum.  
 

Opladning af en enhed med et kabel med USB  
Med det indbyggede USB-output, lader den trådløse Fast Charge oplader          

med vækkeur dig oplade enheder, som ikke er designet til trådløs opladning. For at              
gøre dette, skal du bruge et USB-A – USB-C/MicroUSB/andet (afhængig af           
input-indgangen på den enhed du vil oplade), som dog ikke er inkluderet.            
Opladningshastigheden vil være standard.  

 
1. Forbind den trådløse oplader til en strømkilde med det inkluderede USB-A –            

USB-C kabel. USB-C-stikket skal tilsluttes USB-C-inputtet på opladeren.  
2. Forbind din mobile enhed til en trådløs oplader ved at bruge USB-A –             

USB-C/MicroUSB/et andet kabel (afhængig af input-typen på den enhed du vil           
oplade), som dog ikke er inkluderet.  

 
 
 
 
 
 
 



Sådan bruges vækkeuret  
Indstilling af timer og minutter 

1. Tryk en gang på den multifunktionelle knap. Minut-indikatoren vil begynde at           
blinke.  

Indstilling af minutter ved brug af + og - knapperne.  
2. For at indstille timen skal du trykke på den multifunktionelle knap igen.            

Time-indikatoren vil begynde at blinke.  
 Indstilling af timen ved brug af knapperne.  

3. Tryk på den multifunktionelle knap for at afslutte konfigurationstilstanden.  
 

Indstilling af LED-indikatorernes intensitet  
Brug + og - knapperne til at indstille LED-indikatorernes intensitet på en af tre              

mulige niveauer. Kl. 08:00 vil urets LED-indikatorer automatisk være på den           
maksimale intensitet. Kl. 20:00 vil de automatisk være på den minimale intensitet.  

 
Sæt en alarm  

1. Hold den multifunktionelle knap nede i 3 sekunder. Minut-indikatoren vil          
begynde at blinke. Vælg det minut du ønsker at alarmen skal ringe på ved at               
bruge + og – knapperne.  

2. For at indstille timen for hvornår alarmen skal ringe, skal du trykke på den              
multifunktionelle knap igen. Time-indikatoren vil begynde at blinke. Indstil         
timen ved at bruge + og – knapperne.  

3. Tryk endnu en gang på den multifunktionelle knap for at afslutte           
alarmkonfigurationen.  

4. Hold + knappen nede i 3 sekunder for at tænde alarmen således at den ringer               
på det givne tidspunkt. Du vil se at LED-alarmindikatoren vil tænde. Hvis du             
ønsker at slukke alarmen, skal du holde - knappen nede i tre sekunder. 

5. Når alarmen ringer skal du let trykke to gange på LED-lyset for at aktivere              
snooze-tilstanden. Alarmen vil ringe igen efter 5 minutter. Du kan aktivere           
snooze to gange.  

6. Hvis du gerne vil slukke alarmen når den ringer, skal du holde - knappen nede               
i 3 sekunder.  

Når alarmen ringer skal du let trykke to gange på LED-lyset for at slukke den. Du kan                 
også slukke den ved at holde - knappen nede i 3 sekunder.  

 
Brug LED-lyset  
Brug LED-lysets tænd/sluk knap for at tænde og slukke det. Når lyset er             

tændt, skal du trykke på knappen for at vælge en af tre mulige niveauer for               
lysintensiteten.  
 


