
4-i-1 digital vekkerklokke med trådløs
lader - 15W



Spesifikasjoner:
- Telefon lading: 5/7/10/15W
- AirPods-lading: 5W
- Apple Watch-lading: 2W
- Dimensjoner: 165x100x14mm
- Vekt: 230g

Instruksjoner:
1. Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen i USB-C IN-porten, og den andre
kabelenden i strømadapteren (for optimal ytelse, bruk minst en 20W hurtiglader).
2. Plasser smarttelefonen på antiskliputen vertikalt eller horisontalt for å starte ladingen
3. Roter og åpne klokkebraketten, og plasser Apple Watch riktig for å starte ladingen
4. Øretelefonstøtteplaten er magnetisk, du må sette den inn i sporet som vist på bildet
nedenfor



Ladestatus:
1. Lading av smarttelefon - Når strømmen er slått på, blinker ikonet 3 ganger for å gå
inn i standby-modus. Under lading er ikonet på kontinuerlig. Når inkompatibelt utstyr
oppdages eller telefonen ikke er justert, blinker det.
2. Apple Watch-lading - Når strømmen ikke er slått på, blinker ikonet 3 ganger for å gå
inn i standby-modus. Under lading slås ikonet på kontinuerlig. Når inkompatibelt utstyr
oppdages eller klokken ikke er justert, blinker det.
3. Trådløs øretelefonlading - Når strømmen er slått på, blinker ikonet 3 ganger for å gå
inn i standby-modus. Under lading slås ikonet på kontinuerlig. Når inkompatibelt utstyr
oppdages eller øretelefonene ikke er justert, blinker det.

Klokke innstillinger:
1. Når produktet slås på, endres LED-displayet raskt fra 0000 til 9999, og en 'di'
hurtigtone vises for å gå inn i normal klokkemodus. Som standard vises 'AM12:00', og
temperaturen vises på samme skjerm. I normal klokketilstand trykker du på SET-tasten,
og du kan stille den i følgende rekkefølge: tid → dato → vekkerklokke 1 → vekkerklokke 2 →
vekkerklokke 3.
2. Tidsinnstilling: trykk lenge på SET-tasten i omtrent 2 sekunder → 12 / 24-timers
system → time → minutt → avslutt (trykk "+" og "-" for å justere, og trykk lenge for å
legge til eller trekke fra tall raskt).
3. Når du stiller inn tiden, hvis klokken er inaktiv i 15 sekunder, vil den gå tilbake
automatisk.

Dato innstillinger:
1. Under normal klokketilstand → kort trykk på SET-tasten → datoinnstillingsgrensesnitt
→ trykk lenge på SET-tasten → År → Måned→ Dag → Exit (I innstillingen trykker du på
"+" og "-" for å justere dagen og måneden).

Skjerminnstillinger:
1. I visningen for tid trykker du kort på SET-tasten 5 ganger for å gå inn i
DP-innstillingsmodus.
2. DP-1-modus: skjermen konverterer automatisk klokkeslett og dato. Tiden vises i 10
sekunder og datoen vises i 2 sekunder.
3. DP-2-modus: Viser kun tid.

Temperaturinnstillinger:
1. Temperaturen kan vises. Trykk og hold nede NED-tasten i 2 sekunder for å bytte C/F.



Alarminnstillinger:
1. I visningen for tid trykker du på SET-tasten to ganger for å vise vekkerklokken. Trykk
på "+" -knappen for å slå vekkerklokken på eller av.
2. Under alarmgrensesnittet trykker du lenge på SET-tasten i omtrent 2 sekunder for å
gå inn i alarmmodus og stille inn alarmtiden. Etter at du har stilt inn alarmtiden, trykker
du kort på SET-knappen for å velge alarmdatoen gjennom "+" og "-" (du kan stille inn
alarmen når som helst fra mandag til fredag, mandag til lørdag, mandag til søndag og
lørdag til søndag).
3) Totalt 3 vekkerklokker kan stilles inn. Trykk kort på SET-tasten for å velge
henholdsvis A1, A2 og A3 vekkerklokker.

Batterisparemodus
1. Strømsparing (- - Sd) er slått av som standard når strømmen er slått på. I visningen
for tid, trykk kort på "-" -tasten for å velge på (onSd) / av (- - Sd) strømsparingsmodus.
2. Strømsparingsmodus: uten å trykke på tasten i 10 sekunder, slås skjermen av og går
inn i strømsparingsmodus, systemet opprettholder fortsatt normal tid og temperatur,
lagrer de forrige innstillingene og vekker skjermen når det er en nøkkeloperasjon.
3. Stemmekontrollfunksjon: slå av strømsparingsmodus. I tilstanden til LED-skjermen
lager du en høy lyd eller berører produktet for å vekke skjermen.

Nullstill
- Trykk på "+" og "-" tastene i mer enn 4 sekunder når som helst, og klokken vil
automatisk tilbakestilles og startes på nytt.


