
Projekční budík objektiv 
Funkce produktu: 

Zobrazení kalendáře (2000-2099) čas, datum a týden 

Teploměr: Přepínání mezi Celsia teplotou a teplotou Fahrenheit 

Posun mezi dvanácti hodinovým a dvaceti čtyř hodinovým režimem 

Alarm akordů / přírodní zvuky 

Funkce opakovaného buzení 

Funkce odpočítávání (načasování od 00: 00: 00-23: 59: 59 hodin) 

Funkce časovače  hudby 

Režim muziky 

Dynamická projekce barevné hvězdné oblohy doprovázené hudebními rytmy 

Funkce podsvícení 

 

Režim Čas: 

Když je produkt napájen na čase původně zobrazeným 00:00 ve 12-hodinovém systému, a počáteční 

datum je 1. leden (počáteční rok je 2010) hodnota teploty se zobrazuje podle stupňů Celsia a funkce 

včetně budík a funkce opakovaného buzení jsou zakázány. 

 

Nastavení času, datumu, měsíce a roku: 

1. V časovém režimu, stiskem klávesy SET pro přístup k nastavení času a začnou blikat hodiny, 

Stiskněte tlačítka nahoru nebo dolů pro nastavení času, a stiskem klávesy SET opakovaně a tlačítka 

nahoru nebo dolů nastavte minuty, rok, měsíc a datum, než se vrátí do normálního zobrazení času 

(den v týdnu se může měnit podle toho automaticky, když je datum nastavený) 

2. V režimu nastavení stiskněte tlačítko Mode jednou nebo netlačte žádné tlačítko po dobu 1 minuty 

pro opuštění nastavení. 

 

Posun mezi dvanácti hodinovým a dvaceti čtyř hodinovým režimem: 

V režimu času stiskněte tlačítko UP pro přepnutí mezi dvanácti hodinovým a dvaceti čtyř hodinovém 

intervalu. 

 

Funkce alarmujícího budíku a opakované buzení: 

1. V normálním režimu času, stiskněte klávesu režim pro přístup k funkci alarmujícího kruhu se 

zobrazením ALARM. Stiskněte klávesu dolů, aby funkce budík zazvonil, opakované buzení a 

tlačte znovu vypnout funkce a značky jsou zobrazené (((.))) Pro alarmující kroužek zz pro 

opakované buzení. V normálním režimu času žádná značka alarmující prstenec opakované 

buzení ukazuje, že alarmující kroužek a opakované buzení byly zakázány. V případě, že 

známka alarmujícího kroužku a opakovaného buzení  nebyly povoleny alarmující kroužek 

nebude bzučet dosažení nastavený čas. Zatím jen v případě, značka alarmujícího kroužku je 

povolena funkce opakovaného buzení v není k dispozici. Jestli funkce požaduje známky 

alarmující kruhu a opakovaného buzení musí být umožněno současně. 

2.  V režimu zvonění budíku stiskem tlačítko SET a hodiny alarmu začnou blikat. Stiskněte 

tlačítko nahoru nebo dolů nastavte směrem nahoru nebo dolů a pak stiskem tlačítko SET a 

tlačítkem nahoru nebo dolů nastavte minuty, interval pro opakované buzení a vyberte 

hudbu, jako zvonění budíku (první je zvukové mořské vlny, druhý je bublina zvuk, třetí je 



Bicker čtvrtý je recyklovat od  pátého do devátého zvuku je svět music klasická hudba). Po 

úpravě stiskněte MODE dvakrát se vrátíte do režimu času. 

3. Když budík dosáhne nastaveného času, barevné světlo je na 8 sekund a pak akordy / přírodní 

hudba začne hrát a zobrazovat barevný hvězdný obraz oblohy, obraz s hudebními rytmy se 

automaticky zastaví za 2 minuty. Když budík zvoní stlačte libovolné tlačítko pro zastavení 

zvonění. Když je funkce opakované buzení povoleno akordy / přirozený hudební začnou hrát 

dosažený nastavený interval pro opakované buzení a vypne se automaticky za minutu. Ve 

stavu alarmu opakovaného buzení, stlačte tlačítko SET dvakrát zastavíte zvonění budíku a 

opakované buzení. 

 

Způsob času: 

1. V režimu času stiskněte tlačítko Mode dvakrát pro přístup do režimu odpočítávání, a výchozí 

zobrazení času je 23:59:59 

2. V režimu časování stiskem tlačítko SET a hodiny začnou blikat stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů 

upravit dobu nahoru nebo dolů a stiskem tlačítka SET opakovaně a tlačítkem nahoru nebo dolů 

upravte minuty a nakonec stiskněte tlačítko SET pro potvrzení. 

3. Po výše uvedené nastavení  stiskněte tlačítko UP, kde je načasování a počet sekund, stanovených v 

současné době začíná klesá. Při měření času dosáhne 0 minut, stanovený počet hodin. Když 

načasování dosáhne 0:00:00. Dotazování zvuky DiDiDi po dobu 1 minuty začněte hrát. V průběhu 

časování stiskněte tlačítko UP pozastavit načasování. 

4. Rozsah nastavení: 0-23 pro hodiny, 0-59 pro minuty a 0-59 na vteřinu. 

5. Ve stavu nastavení, stiskem klávesy MODE pro návrat do režimu času. 

 

Režim Teploty: 

Zobrazení aktuální teploty okolí. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko dolů posun mezi Celsia 

teplotou a teplotou Fahrenheita. 

Normální rozsah měření: 0 ° C-50 ° C (32F-122f) V případě překročení rozsahu měření, Lo se zobrazí 

pod 0 ° C a Hi se zobrazí výzva, pokud teplota překročí 50C označující off meze měřicího rozsahu. 

 

Funkce podsvícení: 

Podsvícení se vypne automaticky po 8 sekund po stisknutí tlačítka. 

 

Funkce časovače hudby:  

V každém státě, stiskem klávesy TIME nastavit čas na časování hudby a počáteční čas je 10 minut. 

Stiskněte znovu a  vybírejte 20/30/40/50/60 minut. 

 

Režim přehrávání hudby ocenění: 

V každém režimu stlačte tlačítko SOUND pro přístup ukázkový režim a můžete začít hrát s akordy / 

přírodní zvuky jako barevné lampy displeje barevné hvězdné oblohy obraz se změnou hudebních 

rytmů a načasování začíná dle nastaveném čase po hudební zhodnocení dobu. Po uplynutí této doby 

se zvuk a světlo se automaticky zastaví. V průběhu hudební doby, kdy je čas automaticky zvuková a 

světelná zastávka. V průběhu ocenění hudby stiskněte tlačítko UP vyberte předchozí skladbu a 

stiskněte tlačítko DOWN pro výběr další skladby je zde 10 písní pro výběr. 

 

 



Napájení a výměna baterií: 

3 ks AAA 1,5V baterií slouží k napájení tohoto produktu. V případě, že se výrobek používá dlouhou  

dobu displej / světlo je slabý nedostatečný  zvuk ukazuje, že nemá elektřinu a je třeba ji vyměnit. 

Sejměte kryt baterie a vložte 3 kusy nových o velikosti AAA 1,5 V, baterie správně vložte pod kryt 

baterií. 

 


