
4-i-1 Digitalt Vækkeur med Trådløs
Oplader - 15W



Specifikationer:
- Telefonopladning: 5/7/10/15W
- AirPods opladning: 5W
- Apple Watch opladning: 2W
- Mål: 165x100x14mm
- Vægt: 230g

Instruktioner:
1. Sæt det medfølgende USB-C-opladningskabel i USB-C IN-porten, og det andet
kabelendestik i din strømadapter (for optimal ydeevne skal du bruge mindst en 20W
hurtigoplader).
2. Placer din smartphone på anti-skridpuden lodret eller vandret for at starte
opladningen
3. Drej og åbn urbeslaget, og placer dit Apple Watch korrekt for at starte opladningen
4. Høretelefonstøttepladen er magnetisk, du skal indsætte den i åbningen som vist på
billedet nedenfor



Opladningsstatus:
1. Smartphone-opladning - Når strømmen er tændt, blinker ikonet 3 gange for at gå i
standby-tilstand. Under opladning er ikonet tændt konstant. Når inkompatibelt udstyr
registreres, eller telefonen ikke er justeret, blinker den.
2. Apple Watch opladning - Når strømmen er tændt, blinker ikonet 3 gange for at gå i
standbytilstand. Under opladning er ikonet tændt konstant. Når inkompatibelt udstyr
detekteres, eller uret ikke er justeret, blinker det.
3. Trådløse høretelefoner oplades - Når strømmen er tændt, blinker ikonet 3 gange for
at gå i standbytilstand. Under opladning er ikonet tændt konstant. Når inkompatibelt
udstyr registreres, eller høretelefonerne ikke er justeret, blinker det.

Urindstillinger:
1. Når produktet er tændt, skifter LED-displayet hurtigt fra 0000 til 9999, og en
'ding'-prompttone dukker senere op for at gå ind i den normale urtilstand. Som standard
vises 'AM12:00', og temperaturen vises på samme skærm. I normal urtilstand skal du
trykke på SET-tasten, og du kan indstille den i følgende rækkefølge: tid → dato →
vækkeur 1 → vækkeur 2 → vækkeur 3.
2. Tidsindstilling: tryk længe på SET-tasten i ca. 2 sekunder → 12 / 24-timers system →
time → minut → exit (Tryk på "+" og "-" for at justere, og tryk længe for at tilføje eller
trække tal hurtigt fra).
3. Når du indstiller tiden, vil den automatisk afslutte, hvis den stopper i 15 sekunder.

Datoindstillinger:
1. Under normal urtilstand → tryk kort på SET-tasten → datoindstillingsgrænseflade →
langt tryk på SET-tasten → År → Måned → Dag → Afslut (I indstillingen skal du trykke
på "+" og "-" for at justere dag og måned).

Skærmindstillinger:
1. I visningstidstilstanden, tryk kort på SET-tasten 5 gange for at gå ind i
DP-indstillingstilstand.
2. DP-1-tilstand: skærmen konverterer automatisk tid og dato. Tiden vises i 10
sekunder, og datoen vises i 2 sekunder.
3. DP-2-tilstand: kun visningstid.

Temperaturindstillinger:
1. Realtidstemperaturen kan vises. Tryk og hold NED-tasten nede i 2 sekunder for at
skifte mellem C/F.



Alarmindstillinger:
1. I tidsvisningstilstanden, tryk kort på SET-tasten to gange for at få vist vækkeuret. Tryk
på knappen "+" for at tænde eller slukke for vækkeuret.
2. Under alarmgrænsefladen skal du trykke længe på SET-tasten i ca. 2 sekunder for at
gå ind i alarmtilstand og indstille tiden. Efter at have indstillet alarmtidspunktet, tryk kort
på SET-knappen for at vælge alarmdatoen gennem "+" og "-" (du kan indstille alarmen
når som helst fra mandag til fredag, mandag til lørdag, mandag til søndag og lørdag til
søndag).
3) Der kan indstilles i alt 3 vækkeure. Tryk kort på SET-tasten for at vælge henholdsvis
A1, A2 og A3-vækkeure.

Batteribesparende tilstand
1. Strømbesparelse (- - Sd) er slået fra som standard, når strømmen tændes. I
visningstidstilstanden skal du trykke kort på "-"-tasten for at vælge strømsparetilstand til
(onSd) / off (- - Sd).
2. Strømsparetilstand: uden at trykke på tasten i 10 sekunder, slukker displayet, går i
strømsparetilstand, systemet bevarer stadig den normale timing og temperatur, gemmer
de tidligere indstillinger og vækker skærmen, når der er en tasteoperation.
3. Stemmestyringsfunktion: Sluk for strømbesparende tilstand. I tilstanden af
LED-skærmen skal du lave en høj lyd eller trykke på produktet for at vække skærmen

Nulstilling
- Tryk på tasterne "+" og "-" i mere end 4 sekunder til enhver tid, og uret vil automatisk
nulstille og genstarte.


