
Funktioner:
• Digitalt vækkeur, 2 alarmer, snooze, sleep timer.
• Varmt hvidt lys, RGB-lys, solopgangssimulering, solnedgangssimulering.
• 7 forskellige naturlyde, trådløs lyd, FM-radio, AUX-indgang, micro SD/TF-kort (ikke 
inkluderet), USB-pind (ikke inkluderet).
• Håndfri funktion ved telefonopkald.
• Dvaletilstand: Hvis uret løber tør for strøm, vil uret gå i dvaletilstand. Det er muligt at trykke 
på uret og få det til at vise klokken, hvorefter det automatisk vil slukke igen. 

3. �/�-knappen:
Tryk på �, for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af alarmtone. Tryk ”+/-” for at skifte imellem de 7 forskellige 
toner (N 01/N 02/N 03/N 04/N 05/N 06/N 07).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk på � for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af, hvilke radiokanaler der skal starte, når alarmen starter. 
Tryk ”+/-” for at skifte imellem de forskellige gemte radiokanaler (F 01/F 02/F 03…)(Se punkt 7 
for mere).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk og hold �/�-knappen nede i 2 sekunder for at slå alarmen til og fra. Det lille ikon �/� 
tændes og slukkes i displayet. 
4. SNOOZE funktionsknap �:
Tryk på knappen, når alarmen starter, for at udskyde alarmen i 9 minutter. Efter 9 minutter vil 
alarmen automatisk starte igen. 
Alarmen vil automatisk SNOOZE 3 minutter efter alarmen er startet, hvis der ikke laves en aktiv 
handling. 
5. � og �-knap:
Lysknappen (�):
Tryk på lysknappen for at tænde det varme lys. Tryk ”+/-” for at justere lysstyrken.
Tryk på lysknappen for at skifte til det farvede lys. Tryk ”+/-” for at skifte farve på lyset.
Tryk på lysknappen for at slukke lyset.
Solopgangssimuleringen starter automatisk 30 minutter inden alarmen starter. Tryk på 
lysknappen i 3 sekunder for at slukke lyset. 
Lyset slukkes automatisk, når der trykkes SNOOZE (�). Det vil tændes automatisk igen når 
alarmen starter igen efter 9 minutter. 
Sleep timer-knap (�):
Tryk på sleep timer-knappen for at sætte en automatisk slukning af lyset. Starter ved 30 
minutter. Tryk gentagende gange for at skifte imellem de tre forskellige tidsintervaller - 
30/60/90 minutter. Lyset dæmpes løbende, indtil det til sidst slukkes efter det ønskede 
tidsinterval. Hvis FM-radio eller musik afspilles, vil dette også slukke efter det ønskede 
tidsinterval. 
6. Tilslutning af trådløs enhed:
Tænd uret, tryk på �-knappen to gange for at skifte til trådløs tilslutning. På din enhed, gå til 
listen over tilgængelige enheder og find ”SUNRISE” på listen over tilgængelige enheder. Der er 
nu oprettet forbindelse imellem din enhed og uret. 
7. Afspilningsknapper:
Når uret er tændt, tryk på �-knappen bag på uret, for at starte naturlydene. Tryk igen for at 
tilgå urets andre funktioner. Naturlyde>Bluetooth>FM-radio>ingen lyd. 
Ved afspilning af naturlyde: Tryk på �/� for at skifte imellem de forskellige naturlyde.
Ved trådløs afspilning af musik: Tryk på �/�/� for at skifte imellem 
forrige/play/pause/næste. Tryk på � for at besvare og afslutte indgående opkald. 
Ved afspilning af FM-radio: Tryk og hold � nede i 3 sekunder for at starte automatisk søgning 
efter kanaler. Uret kan gemme op til 15 kanaler. Når søgningen er afsluttet, tryk på �/� 
for at skifte imellem de forskellige gemte kanaler. 

Generelt ved afspilning uanset medie: Tryk og hold �/� nede for at justere lydstyrken.
Isæt et micro SD/TF-kort (medfølger ikke), tilslut en enhed via AUX-stikket eller isæt en 
USB-pind (medfølger ikke) og uret vil automatisk skifte tilstand til afspilning fra det tilsluttede 
medie, hvis uret kan registrere musik på mediet.

8. Afspilning via AUX
Tilslut din musikenhed med det medfølgende 3,5 mm jack-stik gennem AUX indgangen i 
clockradioen. Al styring af afspilning skla ske fra din enhed. 

9. Opladning 
Isæt det medfølgende opladerkabel i mikro USB-indgangen i clockradioen og den USB-A enden 
i en vægoplader (medfølger ikke) eller lignende. 

Specifikationer:
Strøm input:................................................................................................................. USB DC 5 V, 500 mA
Batteri: ................................................................................................................. 1200 mAh Lithium batteri
Spilletid:....................................................Op til 3 timer (afhænger af om lyset er tændt eller slukket)
Ladetid:....................................................................................................................................... Op til 2 timer
Standby tid: ..............................Op til 15 dage (afhænger af, hvor mange funktioner der er slået til)
Bluetooth version:.................................................................................................................................... v 5.0
Bluetooth navn: ....................................................................................................................................Sunrise
Rækkevidde:.................................................................................................................................. Op til 10 m
Højtaler: ...............................................................................................................................................2 x 3 W
Frekvens:..............................................................................................................................100 Hz – 18 kHz
FM-radio frekvens område: .......................................................................................... 87,5 – 108,0 MHz
Størrelse: ................................................................................................................................Ø 168 x 90 mm
AUX-kabel: ........................................................................................................... 3,5 mm Jack-stik (45 cm)
Opladerkabel:................................................................................................Mikro USB til USB-A (50 cm)

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk 
eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt 
kommunen for nærmeste indsamlingssted.  

Instruktioner:
1. �-knap:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke uret. 
2. �-knappen:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at skifte imellem 12 timer og 24 timers visning. 
Tryk på �-knappen for at tilgå indstilling af klokkeslæt. 
Tryk på �-knappen for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslæt.
Tryk på �-knappen for at færdiggøre indstillingen.

CLOCKRADIO
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Funktioner:
• Digitalt vækkeur, 2 alarmer, snooze, sleep timer.
• Varmt hvidt lys, RGB-lys, solopgangssimulering, solnedgangssimulering.
• 7 forskellige naturlyde, trådløs lyd, FM-radio, AUX-indgang, micro SD/TF-kort (ikke 
inkluderet), USB-pind (ikke inkluderet).
• Håndfri funktion ved telefonopkald.
• Dvaletilstand: Hvis uret løber tør for strøm, vil uret gå i dvaletilstand. Det er muligt at trykke 
på uret og få det til at vise klokken, hvorefter det automatisk vil slukke igen. 

3. �/�-knappen:
Tryk på �, for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af alarmtone. Tryk ”+/-” for at skifte imellem de 7 forskellige 
toner (N 01/N 02/N 03/N 04/N 05/N 06/N 07).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk på � for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af, hvilke radiokanaler der skal starte, når alarmen starter. 
Tryk ”+/-” for at skifte imellem de forskellige gemte radiokanaler (F 01/F 02/F 03…)(Se punkt 7 
for mere).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk og hold �/�-knappen nede i 2 sekunder for at slå alarmen til og fra. Det lille ikon �/� 
tændes og slukkes i displayet. 
4. SNOOZE funktionsknap �:
Tryk på knappen, når alarmen starter, for at udskyde alarmen i 9 minutter. Efter 9 minutter vil 
alarmen automatisk starte igen. 
Alarmen vil automatisk SNOOZE 3 minutter efter alarmen er startet, hvis der ikke laves en aktiv 
handling. 
5. � og �-knap:
Lysknappen (�):
Tryk på lysknappen for at tænde det varme lys. Tryk ”+/-” for at justere lysstyrken.
Tryk på lysknappen for at skifte til det farvede lys. Tryk ”+/-” for at skifte farve på lyset.
Tryk på lysknappen for at slukke lyset.
Solopgangssimuleringen starter automatisk 30 minutter inden alarmen starter. Tryk på 
lysknappen i 3 sekunder for at slukke lyset. 
Lyset slukkes automatisk, når der trykkes SNOOZE (�). Det vil tændes automatisk igen når 
alarmen starter igen efter 9 minutter. 
Sleep timer-knap (�):
Tryk på sleep timer-knappen for at sætte en automatisk slukning af lyset. Starter ved 30 
minutter. Tryk gentagende gange for at skifte imellem de tre forskellige tidsintervaller - 
30/60/90 minutter. Lyset dæmpes løbende, indtil det til sidst slukkes efter det ønskede 
tidsinterval. Hvis FM-radio eller musik afspilles, vil dette også slukke efter det ønskede 
tidsinterval. 
6. Tilslutning af trådløs enhed:
Tænd uret, tryk på �-knappen to gange for at skifte til trådløs tilslutning. På din enhed, gå til 
listen over tilgængelige enheder og find ”SUNRISE” på listen over tilgængelige enheder. Der er 
nu oprettet forbindelse imellem din enhed og uret. 
7. Afspilningsknapper:
Når uret er tændt, tryk på �-knappen bag på uret, for at starte naturlydene. Tryk igen for at 
tilgå urets andre funktioner. Naturlyde>Bluetooth>FM-radio>ingen lyd. 
Ved afspilning af naturlyde: Tryk på �/� for at skifte imellem de forskellige naturlyde.
Ved trådløs afspilning af musik: Tryk på �/�/� for at skifte imellem 
forrige/play/pause/næste. Tryk på � for at besvare og afslutte indgående opkald. 
Ved afspilning af FM-radio: Tryk og hold � nede i 3 sekunder for at starte automatisk søgning 
efter kanaler. Uret kan gemme op til 15 kanaler. Når søgningen er afsluttet, tryk på �/� 
for at skifte imellem de forskellige gemte kanaler. 

Generelt ved afspilning uanset medie: Tryk og hold �/� nede for at justere lydstyrken.
Isæt et micro SD/TF-kort (medfølger ikke), tilslut en enhed via AUX-stikket eller isæt en 
USB-pind (medfølger ikke) og uret vil automatisk skifte tilstand til afspilning fra det tilsluttede 
medie, hvis uret kan registrere musik på mediet.

8. Afspilning via AUX
Tilslut din musikenhed med det medfølgende 3,5 mm jack-stik gennem AUX indgangen i 
clockradioen. Al styring af afspilning skla ske fra din enhed. 

9. Opladning 
Isæt det medfølgende opladerkabel i mikro USB-indgangen i clockradioen og den USB-A enden 
i en vægoplader (medfølger ikke) eller lignende. 

Specifikationer:
Strøm input:................................................................................................................. USB DC 5 V, 500 mA
Batteri: ................................................................................................................. 1200 mAh Lithium batteri
Spilletid:....................................................Op til 3 timer (afhænger af om lyset er tændt eller slukket)
Ladetid:....................................................................................................................................... Op til 2 timer
Standby tid: ..............................Op til 15 dage (afhænger af, hvor mange funktioner der er slået til)
Bluetooth version:.................................................................................................................................... v 5.0
Bluetooth navn: ....................................................................................................................................Sunrise
Rækkevidde:.................................................................................................................................. Op til 10 m
Højtaler: ...............................................................................................................................................2 x 3 W
Frekvens:..............................................................................................................................100 Hz – 18 kHz
FM-radio frekvens område: .......................................................................................... 87,5 – 108,0 MHz
Størrelse: ................................................................................................................................Ø 168 x 90 mm
AUX-kabel: ........................................................................................................... 3,5 mm Jack-stik (45 cm)
Opladerkabel:................................................................................................Mikro USB til USB-A (50 cm)

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk 
eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt 
kommunen for nærmeste indsamlingssted.  
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Instruktioner:
1. �-knap:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke uret. 
2. �-knappen:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at skifte imellem 12 timer og 24 timers visning. 
Tryk på �-knappen for at tilgå indstilling af klokkeslæt. 
Tryk på �-knappen for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslæt.
Tryk på �-knappen for at færdiggøre indstillingen.



Funktioner:
• Digitalt vækkeur, 2 alarmer, snooze, sleep timer.
• Varmt hvidt lys, RGB-lys, solopgangssimulering, solnedgangssimulering.
• 7 forskellige naturlyde, trådløs lyd, FM-radio, AUX-indgang, micro SD/TF-kort (ikke 
inkluderet), USB-pind (ikke inkluderet).
• Håndfri funktion ved telefonopkald.
• Dvaletilstand: Hvis uret løber tør for strøm, vil uret gå i dvaletilstand. Det er muligt at trykke 
på uret og få det til at vise klokken, hvorefter det automatisk vil slukke igen. 

3. �/�-knappen:
Tryk på �, for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af alarmtone. Tryk ”+/-” for at skifte imellem de 7 forskellige 
toner (N 01/N 02/N 03/N 04/N 05/N 06/N 07).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk på � for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af, hvilke radiokanaler der skal starte, når alarmen starter. 
Tryk ”+/-” for at skifte imellem de forskellige gemte radiokanaler (F 01/F 02/F 03…)(Se punkt 7 
for mere).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk og hold �/�-knappen nede i 2 sekunder for at slå alarmen til og fra. Det lille ikon �/� 
tændes og slukkes i displayet. 
4. SNOOZE funktionsknap �:
Tryk på knappen, når alarmen starter, for at udskyde alarmen i 9 minutter. Efter 9 minutter vil 
alarmen automatisk starte igen. 
Alarmen vil automatisk SNOOZE 3 minutter efter alarmen er startet, hvis der ikke laves en aktiv 
handling. 
5. � og �-knap:
Lysknappen (�):
Tryk på lysknappen for at tænde det varme lys. Tryk ”+/-” for at justere lysstyrken.
Tryk på lysknappen for at skifte til det farvede lys. Tryk ”+/-” for at skifte farve på lyset.
Tryk på lysknappen for at slukke lyset.
Solopgangssimuleringen starter automatisk 30 minutter inden alarmen starter. Tryk på 
lysknappen i 3 sekunder for at slukke lyset. 
Lyset slukkes automatisk, når der trykkes SNOOZE (�). Det vil tændes automatisk igen når 
alarmen starter igen efter 9 minutter. 
Sleep timer-knap (�):
Tryk på sleep timer-knappen for at sætte en automatisk slukning af lyset. Starter ved 30 
minutter. Tryk gentagende gange for at skifte imellem de tre forskellige tidsintervaller - 
30/60/90 minutter. Lyset dæmpes løbende, indtil det til sidst slukkes efter det ønskede 
tidsinterval. Hvis FM-radio eller musik afspilles, vil dette også slukke efter det ønskede 
tidsinterval. 
6. Tilslutning af trådløs enhed:
Tænd uret, tryk på �-knappen to gange for at skifte til trådløs tilslutning. På din enhed, gå til 
listen over tilgængelige enheder og find ”SUNRISE” på listen over tilgængelige enheder. Der er 
nu oprettet forbindelse imellem din enhed og uret. 
7. Afspilningsknapper:
Når uret er tændt, tryk på �-knappen bag på uret, for at starte naturlydene. Tryk igen for at 
tilgå urets andre funktioner. Naturlyde>Bluetooth>FM-radio>ingen lyd. 
Ved afspilning af naturlyde: Tryk på �/� for at skifte imellem de forskellige naturlyde.
Ved trådløs afspilning af musik: Tryk på �/�/� for at skifte imellem 
forrige/play/pause/næste. Tryk på � for at besvare og afslutte indgående opkald. 
Ved afspilning af FM-radio: Tryk og hold � nede i 3 sekunder for at starte automatisk søgning 
efter kanaler. Uret kan gemme op til 15 kanaler. Når søgningen er afsluttet, tryk på �/� 
for at skifte imellem de forskellige gemte kanaler. 

Generelt ved afspilning uanset medie: Tryk og hold �/� nede for at justere lydstyrken.
Isæt et micro SD/TF-kort (medfølger ikke), tilslut en enhed via AUX-stikket eller isæt en 
USB-pind (medfølger ikke) og uret vil automatisk skifte tilstand til afspilning fra det tilsluttede 
medie, hvis uret kan registrere musik på mediet.

8. Afspilning via AUX
Tilslut din musikenhed med det medfølgende 3,5 mm jack-stik gennem AUX indgangen i 
clockradioen. Al styring af afspilning skla ske fra din enhed. 

9. Opladning 
Isæt det medfølgende opladerkabel i mikro USB-indgangen i clockradioen og den USB-A enden 
i en vægoplader (medfølger ikke) eller lignende. 

Specifikationer:
Strøm input:................................................................................................................. USB DC 5 V, 500 mA
Batteri: ................................................................................................................. 1200 mAh Lithium batteri
Spilletid:....................................................Op til 3 timer (afhænger af om lyset er tændt eller slukket)
Ladetid:....................................................................................................................................... Op til 2 timer
Standby tid: ..............................Op til 15 dage (afhænger af, hvor mange funktioner der er slået til)
Bluetooth version:.................................................................................................................................... v 5.0
Bluetooth navn: ....................................................................................................................................Sunrise
Rækkevidde:.................................................................................................................................. Op til 10 m
Højtaler: ...............................................................................................................................................2 x 3 W
Frekvens:..............................................................................................................................100 Hz – 18 kHz
FM-radio frekvens område: .......................................................................................... 87,5 – 108,0 MHz
Størrelse: ................................................................................................................................Ø 168 x 90 mm
AUX-kabel: ........................................................................................................... 3,5 mm Jack-stik (45 cm)
Opladerkabel:................................................................................................Mikro USB til USB-A (50 cm)

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk 
eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt 
kommunen for nærmeste indsamlingssted.  

Instruktioner:
1. �-knap:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke uret. 
2. �-knappen:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at skifte imellem 12 timer og 24 timers visning. 
Tryk på �-knappen for at tilgå indstilling af klokkeslæt. 
Tryk på �-knappen for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslæt.
Tryk på �-knappen for at færdiggøre indstillingen.



Funktioner:
• Digitalt vækkeur, 2 alarmer, snooze, sleep timer.
• Varmt hvidt lys, RGB-lys, solopgangssimulering, solnedgangssimulering.
• 7 forskellige naturlyde, trådløs lyd, FM-radio, AUX-indgang, micro SD/TF-kort (ikke 
inkluderet), USB-pind (ikke inkluderet).
• Håndfri funktion ved telefonopkald.
• Dvaletilstand: Hvis uret løber tør for strøm, vil uret gå i dvaletilstand. Det er muligt at trykke 
på uret og få det til at vise klokken, hvorefter det automatisk vil slukke igen. 

3. �/�-knappen:
Tryk på �, for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af alarmtone. Tryk ”+/-” for at skifte imellem de 7 forskellige 
toner (N 01/N 02/N 03/N 04/N 05/N 06/N 07).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk på � for at indstille alarmen. 
Tryk på � for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslættet for alarmen.
Tryk på � for at skifte til indstilling af, hvilke radiokanaler der skal starte, når alarmen starter. 
Tryk ”+/-” for at skifte imellem de forskellige gemte radiokanaler (F 01/F 02/F 03…)(Se punkt 7 
for mere).
Tryk på � for at færdiggøre indstillingen.
Tryk og hold �/�-knappen nede i 2 sekunder for at slå alarmen til og fra. Det lille ikon �/� 
tændes og slukkes i displayet. 
4. SNOOZE funktionsknap �:
Tryk på knappen, når alarmen starter, for at udskyde alarmen i 9 minutter. Efter 9 minutter vil 
alarmen automatisk starte igen. 
Alarmen vil automatisk SNOOZE 3 minutter efter alarmen er startet, hvis der ikke laves en aktiv 
handling. 
5. � og �-knap:
Lysknappen (�):
Tryk på lysknappen for at tænde det varme lys. Tryk ”+/-” for at justere lysstyrken.
Tryk på lysknappen for at skifte til det farvede lys. Tryk ”+/-” for at skifte farve på lyset.
Tryk på lysknappen for at slukke lyset.
Solopgangssimuleringen starter automatisk 30 minutter inden alarmen starter. Tryk på 
lysknappen i 3 sekunder for at slukke lyset. 
Lyset slukkes automatisk, når der trykkes SNOOZE (�). Det vil tændes automatisk igen når 
alarmen starter igen efter 9 minutter. 
Sleep timer-knap (�):
Tryk på sleep timer-knappen for at sætte en automatisk slukning af lyset. Starter ved 30 
minutter. Tryk gentagende gange for at skifte imellem de tre forskellige tidsintervaller - 
30/60/90 minutter. Lyset dæmpes løbende, indtil det til sidst slukkes efter det ønskede 
tidsinterval. Hvis FM-radio eller musik afspilles, vil dette også slukke efter det ønskede 
tidsinterval. 
6. Tilslutning af trådløs enhed:
Tænd uret, tryk på �-knappen to gange for at skifte til trådløs tilslutning. På din enhed, gå til 
listen over tilgængelige enheder og find ”SUNRISE” på listen over tilgængelige enheder. Der er 
nu oprettet forbindelse imellem din enhed og uret. 
7. Afspilningsknapper:
Når uret er tændt, tryk på �-knappen bag på uret, for at starte naturlydene. Tryk igen for at 
tilgå urets andre funktioner. Naturlyde>Bluetooth>FM-radio>ingen lyd. 
Ved afspilning af naturlyde: Tryk på �/� for at skifte imellem de forskellige naturlyde.
Ved trådløs afspilning af musik: Tryk på �/�/� for at skifte imellem 
forrige/play/pause/næste. Tryk på � for at besvare og afslutte indgående opkald. 
Ved afspilning af FM-radio: Tryk og hold � nede i 3 sekunder for at starte automatisk søgning 
efter kanaler. Uret kan gemme op til 15 kanaler. Når søgningen er afsluttet, tryk på �/� 
for at skifte imellem de forskellige gemte kanaler. 

Generelt ved afspilning uanset medie: Tryk og hold �/� nede for at justere lydstyrken.
Isæt et micro SD/TF-kort (medfølger ikke), tilslut en enhed via AUX-stikket eller isæt en 
USB-pind (medfølger ikke) og uret vil automatisk skifte tilstand til afspilning fra det tilsluttede 
medie, hvis uret kan registrere musik på mediet.

8. Afspilning via AUX
Tilslut din musikenhed med det medfølgende 3,5 mm jack-stik gennem AUX indgangen i 
clockradioen. Al styring af afspilning skla ske fra din enhed. 

9. Opladning 
Isæt det medfølgende opladerkabel i mikro USB-indgangen i clockradioen og den USB-A enden 
i en vægoplader (medfølger ikke) eller lignende. 

Specifikationer:
Strøm input:................................................................................................................. USB DC 5 V, 500 mA
Batteri: ................................................................................................................. 1200 mAh Lithium batteri
Spilletid:....................................................Op til 3 timer (afhænger af om lyset er tændt eller slukket)
Ladetid:....................................................................................................................................... Op til 2 timer
Standby tid: ..............................Op til 15 dage (afhænger af, hvor mange funktioner der er slået til)
Bluetooth version:.................................................................................................................................... v 5.0
Bluetooth navn: ....................................................................................................................................Sunrise
Rækkevidde:.................................................................................................................................. Op til 10 m
Højtaler: ...............................................................................................................................................2 x 3 W
Frekvens:..............................................................................................................................100 Hz – 18 kHz
FM-radio frekvens område: .......................................................................................... 87,5 – 108,0 MHz
Størrelse: ................................................................................................................................Ø 168 x 90 mm
AUX-kabel: ........................................................................................................... 3,5 mm Jack-stik (45 cm)
Opladerkabel:................................................................................................Mikro USB til USB-A (50 cm)

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk 
eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt 
kommunen for nærmeste indsamlingssted.  

Instruktioner:
1. �-knap:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke uret. 
2. �-knappen:
Tryk og hold �-knappen nede i 3 sekunder for at skifte imellem 12 timer og 24 timers visning. 
Tryk på �-knappen for at tilgå indstilling af klokkeslæt. 
Tryk på �-knappen for at skifte imellem indstilling af timer/minutter. Tryk ”+/-” for at justere 
klokkeslæt.
Tryk på �-knappen for at færdiggøre indstillingen.

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive 
ejere og har intet med dette produkt at gøre. 


