
LED VÆKKEUR MED PROJEKTOR OG
FM RADIO



1. Klokkeslæt
2. Radio hukommelse
3. Alarm 1
4. Alarm 2
5. Søvn

1. Projekter
2. Batteridæksel
3. MicroUSB-port
4. USB-port



1. Projekter
2. Op/projekter
3. Alarm 1/2
4. Indstillings-knap
5. Snooze/Dæmper
6. Radio/Søvn
7. Lydstyrke
8. Ned

Opsætning:
Træk plastikken ud af batteridækslet, tilslut den ene ende af AC/AD-adapteren til en
strømforsyning og den anden til microUSB-porten på uret.

NB:
Når strømmen er slukket, vil LED-uret ikke fungere. Batteriet sørger kun for strøm til de
grundlæggende indstillinger.

Indstilling af klokkeslæt:
1. Hold Indstillings-knappen inde i 3 sekunder og timetallene vil blinke. Tryk på
Op/Ned-knappen for at indstille timerne (hvis du holder Op/Ned-knappen inde i længere
tid vil hastigheden øges)
2. Tryk på Indstillings-knappen og minuttallene vil blinke. Tryk på Op/Ned-knappen for
at indstille minutter (hold Op/Ned-knappen inde i længere tid for at øge hastigheden)
3. Tryk på Indstillings-knappen og der vil komme et blinkende 24Timers-ikon til syne på
displayet. Tryk på Op/Ned-knappen for at vælge mellem 12- eller 24-timers format.
4. Tryk på Indstillings-knappen og 09 vil blinke på displayet. Tryk på Op/Ned-knappen
for at vælge snooze-tid fra 5 til 60 minutter.



5. Tryk på Indstillings-knappen eller lad uret være i 20 sekunder for at indstille de valgte
funktioner.

Indstilling af alarm:
1. Tryk på Alarm (AL)-knappen og Alarm 1 LED og timetallene vil blinke. Tryk på
Op/Ned-knappen for at indstille timevarighed.
2. Tryk på Alarm (AL)-knappen for at indstille minutter. Tryk på Op/Ned knappen for at
indstille minutvarighed.
3. Tryk på knappen Alarm (AL), og LED-lyset vil slukke. Tryk på Op/Ned-knappen for at
vælge alarmtilstand ("rd"-wake-to-radio; "bu"-wake-to-buzzer, "OFF"-alarm slukker)
4. Hvis du ønsker at indstille endnu en alarm, skal du gentage step 1 og 3
5. Tryk på Indstillings-knappen eller lad uret være i 20 sekunder, og det vil automatisk
gå ud af alarmindstillinger.

Når alarm 1 eller 2 lyder, vil den tilhørende Alarm 1 eller Alarm 2 LED blinke. Tryk så på
Radio/Sleep eller AL-knappen for at stoppe alarmen. Alarmen vil også ringe den
efterfølgende dag. Når alarmen ringer, tryk på Snooze/Dæmper og alarmen vil snooze
(standard snooze-tid er 9 minutter).

Indstilling af FM-radio:
1. For at tænde radioen skal du trykke på Radio/Søvn-knappen. Herefter vil displayet
vise, at det er tændt og derefter aflæse radiofrekvensen i Mhz
2. Tryk på Op/Ned-knappen for at finde den ønskede station
3. Hold Op/Ned-knappen inde i et par sekunder for at scanne efter den næste klare
station
4. Tryk på lydstyrke-knappen (VOL) og displayet vil vise L00. Tryk så på
Op/Ned-knappen for at justere lydstyrken fra L00 til L15
5. Tryk på Snooze/Dæmper-knappen for at slukke radioen

Søvn-timer:
1. Tryk to gange på Radio/Søvn-knappen for at gå i søvn-tilstand. Herefter vil søvn-LED
"SL" og søvn-tid 05 (5 minutter) synes på displayet
2. Tryk på Radio/Søvn-knappen for at justere søvn-timeren fra
5/10/15/30/45/60/75/90/Sluk
3. Når skærmen på displayet går tilbage til at vise tiden, skal du trykke på
Radio/Søvn-knappen 2 gange for at få vist den resterende søvn-tid
4. Radioen vil spille i den programmerede søvn-tid og derefter automatisk slukke



Indstilling af projekter:
1. I klokkeslæts-tilstand skal du trykke på Op-knappen for at tænde projektoren (lys).
Tryk så igen for at justere lysstyrken på projektoren (lys – svag lyst - slukket)
2. Når projektoren er tændt, skal du holde Op-knappen inde for at dreje
projektionsvisningen. Hold Projekter-knappen inde i et par sekunder for at rotere
projektoren 180 grader

Kontrol af lysstyrke:
I klokkeslæts-tilstand skal du trykke på Snooze/Dæmper-knappen for at justere
lysstyrken af LED-lyset på displayet (Svag lyst (standard), lyst, slukket, dæmpet)
2. Hold Snooze/Dæmper-knappen inde i 2 sekunder for at vælge tændt/slukket
Auto-tilstand (AU)

Opladning af enheden:
Tilslut din enheds opladningskablet til USB-porten på bagsiden af uret. Herefter skal du
tilslutte den anden ende til din enhed – uret vil oplade din enhed.

Gendan fabriksindstillinger:
Åben batteridækslet, fjern batteriet og uret vil gendannes til standardindstillingerne. Sæt
batterierne tilbage og indstil funktionerne.


