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Funkcie
Zobrazenie kalendára (2000-2099), času, dátumu a dňa v týždni.
Teplomer: prepínanie zobrazenia: teplota Celzia alebo teplota Fahrenheita (0°C~50°C, 32°F~122°F).
Prepínanie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.
Zvonenie budíka: hudba/zvuky.
Odložiť budík.
Odpočítavanie (čas od 00:00:00 do 23:59:59).
Režim počúvania hudby.
Dynamická projekcia farebnej hviezdnej oblohy v sprievode hudby.
Funkcia podsvietenia.

Časový režim
Keď sa budík zapne, je zobrazený čas 00:00 v 12-hodinovom zobrazení a počiatočný dátum je 1. január (počiatočný rok je
2011). Hodnota teploty sa zobrazuje v stupňoch Celzia a funkcie vrátane budíka a odloženia sú vypnuté.

Nastavenie času, dátumu, mesiaca a roku.
1. V časovom režime  (t.j. hlavné zobrazenie času, dátumu a teploty, viď vyššie) stlačte tlačidlo „SET” pre prístup k

nastaveniu času, hodiny začnú blikať. Stlačte tlačidlo „UP” a „DOWN” pre nastavenie času. Opakovane stláčajte tlačidlo „SET“,
ako aj tlačidlá „UP“ a „DOWN“, aby ste nastavili minúty, rok, mesiac a dátum, kým sa nevrátite späť na bežné zobrazenie času.
(Deň v týždni sa automaticky zmení podľa nastaveného dátumu)

2. V režime nastavenia stlačte raz tlačidlo „MODE“ alebo nestláčajte žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd, aby ste
opustili nastavenia.

Prepínanie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.
V časovom režime stlačte tlačidlo „UP” pre prepnutie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.

Funkcie budíka a odloženie:
1. V časovom režime stlačte tlačidlo „MODE" pre prístup k funkcii budíka. Keď je na displeji „Alarm“, stlačte tlačidlo

„UP“ alebo „DOWN“, aby ste aktivovali funkcie zvonenia budíka a odloženia, opätovným stlačením ich deaktivujte, objavia sa
značky pre funkcie: (((.))) pre zvonenie budíka a Zz pre odloženie. Ak v normálnom časovom režime nie je žiadna značka
pre budík alebo odloženie, funkcie nie sú povolené. V takom prípade budík po dosiahnutí nastaveného času nezaznie.
V prípade, že je aktivované iba zvonenie budíka, funkcia odloženia nie je dostupná. Ak je potrebné, aktivujte obe funkcie
súčasne.

2. V režime „Alarm” stlačte tlačidlo „SET”, začne blikať hodina budíka. Stlačte tlačidlo „UP” alebo „DOWN” pre
nastavenie hodiny. Opakujte proces, stlačte „SET” pre výber minút, interval odloženia a zvuk budíka, nastavte ich pomocou
tlačidiel „UP” alebo „DOWN”. (Zvuk budíka: 1. morské vlny, 2. zvuk bublín, 3. šum, 4. kukučka, 5. cyklus 1-4 zvukov, 6.-10.
hudba, 11. cyklus 6-10, 12. pípanie) . Po nastavení stlačte dvakrát tlačidlo „MODE" pre návrat do režimu času. (Ak naľavo od
času vidíte značky (((.))) a Zz, budík bol nastavený úspešne.)

3. Keď budík dosiahne nastavený čas, na výzvu sa na 8 sekúnd rozsvieti svetlo a potom začne hrať hudba/zvuky a
premieta sa hviezdna obloha, ktorá sa mení podľa rytmu a po 2 minútach sa automaticky zastaví. Keď budík zvoní, stlačením
ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Keď je funkcia odloženia zapnutá, po stlačení ľubovoľného tlačidla budík znova začne zvoniť
podľa prednastaveného intervalu odloženia (ikona Zz bliká). Zvonenie automaticky prestane po 2 minútach. Pre vypnutie
odloženia znova stlačte ľubovoľné tlačidlo (ikona Zz prestane blikať). Odložiť budík sa dá 3 krát.

Režim časovača:
1. V režime času stlačte dvakrát tlačidlo „MODE", aby ste sa dostali do režimu odpočítavania, na displeji budete vidiet

„Timer”, predvolený čas je 23:59:59.
2. V režime merania času „Timer” stlačte tlačidlo „SET“, hodiny začnú blikať. Stlačte tlačidlo „UP” alebo „DOWN” pre

nastavenie času a opakovaným stlačením tlačidla „SET” nastavte minúty a sekundy, potom stlačte "SET" naposledy pre
potvrdenie (nič nebliká).

3. Po dokončení vyššie uvedeného nastavenia stlačte tlačidlo „UP“ na spustenie časovača, uvidíte odpočítavanie
sekúnd. Keď časovač dosiahne 00:00:00, budík začne pípať a automaticky sa vypne po 1 minúte. Časovač môžete kedykoľvek
pozastaviť stlačením tlačidla „DOWN“. (Pri nečinnosti sa displej vráti späť do časového režimu, časovač môžete znova zobraziť
dvojitým stlačením tlačidla „MODE“).

4. Rozsah nastavenia: 0-23 pre hodinu, 0-59 pre minútu a 0-59 pre sekundy.
5. Počas nastavenia stlačte tlačidlo „MODE" pre návrat do časového režimu.

Zobrazenie teploty:
Zobrazenie aktuálnej teploty okolia. V zobrazení časového režimu stlačte tlačidlo „DOWN“ na prepínanie medzi stupňami
Celzia a Fahrenheita. Normálny rozsah merania: 0°C~50°C (32°F~122°F). V prípade prekročenia meracieho rozsahu Lo sa
zobrazí pod 0°C a Hi sa zobrazí, keď teplota prekročí 50°C, čo znamená prekročenie limitov meracieho rozsahu.

Funkcia podsvietenia:
Podsvietenie sa automaticky vypne po 8 sekundách po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.

Vyrobené v Číne



RELAXAČNÝ BUDÍK S PROJEKTOROM NOČNEJ OBLOHY
2

Režim počúvania hudby:
V ktoromkoľvek režime stlačte „SOUND” pre prístup do režimu počúvania a spustite prehrávanie hudby/zvukov, budík zobrazí
farebnú hviezdnu oblohu, ktorá sa mení podľa rytmu. Ak chcete nastaviť čas pre hudbu, v akomkoľvek režime stlačte tlačidlo
„TIME“ na výber vhodného času, opakovaným stláčaním si zvoľte 10, 20, 30, 40, 50 minút alebo 1 hodinu, potom stlačením
tlačidla „SOUND“ spustite hudbu, prepnite medzi hudbou/zvukmi opakovaným stlačením tlačidla „SOUND“. Po uplynutí času sa
zvuk a svetlo automaticky vypnú. Budík má na výber 11 skladieb. Stlačením tlačidla „UP“ a „DOWN“ upravíte hlasitosť

Napájanie a výmena batérií:
Na napájanie budíka slúžia 3ks AAA batérií. V prípade, že sa budík používa dlho, displej/svetlo je slabé alebo zvuk nie je verný,
je to znak nízkej energie a je potrebné vymeniť batérie. Odstráňte kryt batérie a správne vložte 3 kusy nových AAA 1,5V batérií
a nasaďte kryt naspäť.

Vyrobené v Číne


