
Brugermanual til Digital Vækkeur med
Radio, Bluetooth-Højttaler & Trådløs

Oplader



Specifikationer
- Stik: EU
- Strøm: USB
- Input: AC 100-240V / 50-60Hz
- Output: 9V / 2A
- Forbindelses afstand: inden for 10 meter
- Bluetooth: 5.0
- Interface: USB
- Arbejdstid: op til 8 timer
- Højttalerstyrke: 5W x 2
- Produktstørrelse: 9,1 x 10,1 x 16cm (L x B x H)



1. Valg af tilstand
2. Lydstyrke op
3. Lydstyrke ned
4. Aktivering/Deaktivering af

alarm 1
5. Aktivering/Deaktivering af

alarm 2
6. Skærmens lysstyrke
7. Sidste afspillet lyd
8. Pause

9. Næste lyd
10.12/24 tidsindstilling
11. Trådløse opladningsringe
12.9V DC strøm-port
13.3.5mm AUX-port
14.USB-port
15.TF/MicroSD kortplads
16.Batteriplads



Instruktioner
Tilslut strømadapteren på bagsiden af vækkeuret. Tryk på tilstands-knappen for

at tænde vækkeuret og hold tilstands-knappen inde i et par sekunder for at slukke det.
For at vælge mellem Bluetooth, TF/MicroSD hukommelseskort, radio eller

AUX-input, skal du blot trykke på tilstands-knappen og vælge den ønskede input-type.
For trådløs opladning af din enhed, skal din enhed først og fremmest understøtte

trådløs opladning. Hvis den understøtter trådløs opladning, skal du blot placere den på
de trådløse opladningsringe i en enten vandret eller lodret position.

For at indstille vækkeuret skal du holde Alarm 1-knappen inde i et par sekunder.
Så snart ”Hours” begynder at blinke, kan du justere dem ved hjælp af +/- knapperne.
Tryk på Alarm 1-knappen for at ændre til minutter og indstil minutterne ved igen at
benytte +/- knapperne. Derefter skal du trykke på Alarm 1 for at komme til
Lyd-indstillinger, som vil begynde at blinke. Her kan du vælge hvilken lyd, du ønsker at
indstille til alarmen. Vælg mellem lyde fra hukommelseskortet eller fra radioen. Når det
er gjort, skal du trykke på Alarm 1-knappen, og dag-indstillingen vil begynde at blinke.
Indstil de dage du ønsker at vækkeuret skal ringe på og tryk en gang på Alarm
1-knappen. Næste trin er lydstyrken for alarmen, som kan indstilles via +/- knapperne.
Herefter skal du trykke kort på Alarm 1-knappen, og Alarm 1 vil være klar til brug.



For at indstille Alarm 2, skal du følge de samme trin som for Alarm 1: Blot tryk på
Alarm 2-knapperne i stedet.

Hvis ikke du manuelt stopper alarmen, når vækkeuret begynder at ringe, vil den
fortsætte med med at ringe i 60 minutter og herefter slukke automatisk.

Vækkeuret har en USB-port, som gør det muligt for dig at oplade din enhed ved
brug af dine kabler. Blot tilslut enden af USB-stikket i vækkeuret og modsatte ende i din
enhed. Din enhed vil nu begynde at oplade.

Det nederste batteridæksel kan åbnes ved at dreje den i pilens retning. Vær dog
opmærksom på, at vækkeuret ikke kan betjenes normalt ved kun at benytte batteriet -
batteriet har blot til formål at tænde vækkeurs-funktionen (strømadapteren skal være
tilsluttet for optimal brug). Batteriet som anvendes, er et 3V CR2032-batteri, og er IKKE
inkluderet i pakken.


