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Sposób użycia:  

- Naciśnij przycisk MODE z tyłu zegarka, aby wyświetlić kalendarz 

- Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby wyświetlić alarm 

Ustawienie czasu: 

- naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień czasu 

- Zostanie wyświetlony zegar cyfrowy z migającymi pełnymi cyframi godzin 

- Ustaw pełny zegar, naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ 

- Ponownie naciśnij przycisk MODE, a cyfry ustawień minut zaczną migać 

- Ustaw minuty, naciskając przycisk UP lub DOWN 

Ustawienie kalendarza: 

- naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić kalendarz 

- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień 

kalendarza 

- Numery wyboru zaczną migać 

- Ustaw rok, naciskając przyciski UP i DOWN 

- Ponownie naciśnij przycisk MODE, a cyfry wyboru miesiąca zaczną migać 

- Ustaw miesiąc naciskając przyciski UP i DOWN 

- Ponownie naciśnij przycisk MODE, a cyfry wyboru dnia zaczną migać 

- Ustaw dzień naciskając przyciski UP i DOWN 

Ustawienie alarmu: 

- naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić godzinę alarmu 

- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień czasu 

budzenia 

- Pełne cyfry wybierania godzinowego zaczną migać 

- Ustaw pełny zegar naciskając przyciski UP i DOWN 

Kolor: czarny. Rozmiar: 160*60*120mm. Material: ABS Plastikowy. Ekran: LCD. Regulacja kata: 

180°. Kolorowy ekran: TAK. Dokładnośc: przy 1°C. Wyświetlanie godziny i daty: TAK. Alarm: TAK. 

Temperatura wewnętrzna: pomiar temperatury (0-50 ° C, 32-122 ° F) Wyświetlanie wilgotności: 

pomiar wilgotności (20-95%). Kalendarz od 2000 do 2099. Opakowanie zawiera zegar projekcyjny 

LCD oraz instrukcję obsługi. Zasilanie: adapter 4,5V/ lub 2x bateria AAA (brak w zestawie). 

Importer i dystrybutor: Kompetentnost d.o.o. , Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. 

Wytworzony: PRC. 



- Ponownie naciśnij przycisk MODE, a cyfry ustawień minut zaczną migać 

- Ustaw minuty naciskając przyciski UP i DOWN 

Włączanie / wyłączanie alarmu: 

- Naciśnij przycisk UP, aby włączyć / wyłączyć alarm 

Wyświetlanie wartości mierzonych max / min: 

- Naciśnij przycisk MAX / MIN, aby wyświetlić maksymalną zmierzoną temperaturę i 

wilgotność 

- Ponownie naciśnij przycisk MAX / MIN, aby wyświetlić minimalną zmierzoną temperaturę i 

wilgotność 

Format wyświetlania czasu 12/24: 

- w ustawieniach czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk GÓRA przez 3 sekundy, aby przełączyć 

między wyświetlaniem godziny 12 i 24 godzin 

Format wyświetlania temperatury: 

- Naciśnij przycisk DOWN, aby przełączać się między ° C / ° F 

Drzemka / światło / projector: 

- Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk SNZ, aby włączyć drzemkę 

- Naciśnij przycisk SNZ, aby włączyć światła, a projektor wyświetli czas na ścianie w ciemnym 

miejscu 

- Jeśli zasilasz zegar projekcyjny za pomocą adaptera, projektor działa przez cały czas 

 

 

 

 


