
Kenmerken 

 3 verschillende display modes; 
Display 1 geeft om de paar seconden aan welke tijd het is, en daarna welke datum. 
Display 2 geeft enkel het gene aan wat u als laatste hebt aangepast in uw settings. 
Display 3 geeft enkel de tijd aan. 

 De klok kan in een 12 of 24 uur cyclus ingesteld worden. 
 

 De klok geeft de temperatuur aan in Celcius (standaard)  of fahrenheit. 
 

 Dankzij de QI Charging pad kunt u uw telefoon er mee opladen. 
 

 Het heeft 3 verschillende alarmen. 
 

 De wekker kan op zowel batterijen als netstroom fungeren.  
 

 De wekker heeft ook een power saving configuratie. 

Werking 

 Om de 12/24 uurscyclus te veranderen hoeft u enkel “SET” voor 2 seconden in te 
houden en u kunt het wijzigen door op “UP” of “Down” te klikken.   
 

 Om een Display te kiezen, klikt u simpel de “UP” knop in. (Display 1 is aan te raden)  
Klikt u nogmaals op “SET” dan kunt u de tijd veranderen door middel van “UP” en 
“DOWN”. 
 

 Om de temperatuur om te wisselen naar Fahrenheit of juist Celcius, houdt u de 
“DOWN” knop 2 seconden in.  
 

 Om de datum te veranderen moet u de Display stand op Datum hebben staan ( 1 
maal “SET” in drukken) , en op het moment dat u de datum ziet, de “SET” knop 2 
seconden inhouden, het veranderen van de datum is te vergelijken met het 
veranderen van de tijd.  
 

 Om de power saving configuratie aan te zetten, klikt u de “DOWN” knop in, staat hier 
oNSD dat houdt in dat de modus aan staat op power saving, staat er SD dan staat 
deze uit. Dit is te veranderen met de “DOWN” knop.  

 Om het alarm in te stellen, klikt u eerst 2 maal “SET”. Wanneer u oNA1 ziet en daarna 
0:00 kunt u deze zetten naar de tijd dat de wekker moet afgaan. Er zijn 3 oNA’s 
hierdoor kunt u ook 3 verschillende wekkers zetten.. U kunt de wekker weer uit 
zetten door op de “UP” knop te drukken.  

 

 


