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Перед початком роботи. 

Для увімкнення годинника під’єднайте зовнішнє джерело живлення до відповідного входу (Type-C). 
Зовнішнє джерело живлення не входить в комплект поставки годинника! 
Для нормальної роботи годинника використовуйте зовнішнє джерело живлення з вихідною напругою 5 В або 9 В та 

струмом не менше 2 А.  
 
Використання годинника як зарядного пристрою. 

Максимальна вихідна потужність зарядного пристрою – 10 Вт. 
Ви можете під’єднати свій пристрій для заряджання до відповідного виходу USB-A. 

Бездротовий зарядний пристрій. 
В режимі очікування індикатор вимкнений, під час заряджання індикатор безперервно світить синім кольором, після 

завершення заряджання – індикатор вимикається. В разі потрапляння сторонніх металевих предметів в зону дії 
бездротового зарядного пристрою індикатор починає періодично спалахувати(функція FOD) . Видаліть сторонні предмети з 
зони дії бездротового зарядного пристрою, щоб не вивести його з ладу. 
 
Налаштування годинника та будильників. 

Для встановлення часу натисніть кнопку «М» один раз. Після цього кнопками «-» та «+» встановіть показники хвилин. 
Натисніть кнопку «М» ще раз і кнопками «-» та «+» встановіть показники годин. Для завершення налаштування годинника 
натисніть кнопку «М». 

Двократне натискання кнопки «М» перемикає режим відображення часу між 12- та 24-годинним. У 12-годинному 
режимі світиться індикатор «AM/PM», показуючи час до опівдня або після. 

Для активації будильника  натисніть кнопку «+» та утримуйте її 3 секунди, Для деактивації будильника натисніть кнопку 
«-» та утримуйте її 3 секунди. Коли будильник активовано світиться відповідний індикатор. 

Для налаштування часу спрацювання будильника (після його активації) натисніть та утримуйте кнопку «М» 3 секунди. 
Після цього кнопками «-» та «+» встановіть показники хвилин. Натисніть кнопку «М» ще раз і кнопками «-» та «+» встановіть 
показники годин. Після завершення налаштування будильника натисніть кнопку «М». 

При спрацюванні будильника буде подаватись звуковий сигнал протягом 3-х хвилин, якщо не виконувати будь-яких дій. 
При легкому ударі по корпусу годинника під час звукового сигналу, сигнал вимикається на 5 хвилин і потім вмикається 
знову. Для повного вимкнення звукового сигналу натисніть будь-яку кнопку під час сигналу.  

Яскравість індикації часу має 3 рівні і запрограмована наступним чином: максимальна з 07.00 до 17.59, середня з 18.00 
до 23.59, мінімальна з 00.00 до 06.59. Яскравість можна регулювати вручну натискаючи кнопки «+» або «-». Наступного дня 
о 07.000 яскравість автоматично буде встановлено на максимальний рівень і в подальшому вона буде змінюватись згідно 
програми. 

Всередині годинника знаходиться резервний елемент живлення, що використовується тільки для безперебійної роботи 
годинника під час відсутності зовнішнього живлення (індикація часу при цьому відсутня). 

 
Підсвітка. 
За допомогою кнопки «Підсвітка» можна увімкнути підсвітку та регулювати її яскравість, або вимкнути її. 


