SCHEMAT:

1. Wyświetlanie
godziny
2. Ikona AM/PM
3. Tryb
weekendowy
4. Godzina alarmu
5. Wyświetlanie
daty
6. Dzień tygodnia
7. Wyświetlanie
temperatury

OMÓWIENIE:

2

Gratulujemy zakupu tego budzika z projektorem
wyposażonym w funkcję wyświetlania czasu, daty,
miesiąca, temperatury, a także w budzik,
podświetlenie na biało oraz podświetlania czasu na
czerwono. Regulacja kąta ustawienia do 180° i
projektor z perfekcyjną widocznością, co umożliwia
bardzo komfortowe odczytywanie godziny w
godzinach nocnych.

Naciśnij „+” lub przycisk, aby ustawić minuty, a potem Czas trwania dźwięku alarmu: 3 minuty
naciśnij „ ”, aby zapisać.
1

WŁĄCZENIE:
1. Otwórz tylną pokrywę urządzenia i włóż 3*
baterie AAA, aby włączyć zegar.

USTAWIENIA ALARMU:

miga

naciśnij

lub

Uwaga: Brak jakiegokolwiek działania przez 20
sekund skutkuje automatycznym potwierdzeniem
wprowadzonej konfiguracji i powrotem do trybu
wyświetlania czasu.

naciśnij

YGH 5235
10. Przełączanie
formatu
ustawienia
czasu/12 h/24 h
11. Ustawienie
alarmu
12. Ustawienia
kalendarza
13. W górę/
przełączanie
jednostek
temperatury
°C/°F
14. W dół/tryb
weekendowy
15. Gniazdo Micro
USB (DC-5 V)

2. Podłącz zegar go do zasilania za pomocą kabla
mikro USB 5 V, aby go uruchomić.

KONFIGUROWANIE GODZINY:

Uwaga:
1. Jeśli wybierzesz format 12H, na godziny poranne
będą wyświetlane na ekranie z symbolem „AM”, a
popołudniowe z symbolem „PM”.
2. Jeśli wybierzesz format 24H, na ekranie nie będą
widoczne symbole „AM” i „PM”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby włączyć tryb
ustawiania czasu - godzina wyświetlona na ekranie
zacznie migać.
Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić godzinę, a
następnie „ ”, żeby ją zapisać.

naciśnij
Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby
dokonać szybkiej regulacji.

2
Naciśnij „+” lub „-”, aby zmienić ustawienia minut.
miga

mig
a

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”,
aby dokonać szybkiej regulacji.

miga

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TRYBU
WEEKENDOWEGO

lub
naciśni
j

4
Naciśnij „ "”, aby zapisać ustawienia alarmu po
zakończeniu konfiguracji.

Naciśnij jeden raz przycisk „
”, aby włączyć
podświetlenie, a następnie naciśnij go ponownie, aby
wyregulować jasność.
Naciśnij jeden raz przycisk „ ”, aby włączyć
projekcję czasu, a następnie naciśnij go ponownie,
aby wyregulować jasność.

2

Na końcu naciśnij przycisk „+” lub, aby ustawić datę, a W trybie zasilania z baterii.
potem „ ”, żeby ją zapisać.
Naciśnij przycisk „
”, aby włączyć
1
podświetlenie. Wyłączy się ono automatycznie po 5
Jeżeli alarm jest włączony, na ekranie pojawi się ikona
sekundach.
„ ”. Naciśnij „-”, aby włączyć/wyłączyć tryb
lu
Naciśnij przycisk „ ”, aby włączyć projekcję czasu.
weekendowy.
b
naciśnij
Wyłączy się ona automatycznie po 10 sekundach.
Uwaga: Po włączeniu trybu weekendowego, alarm nie będzie się
miga
włączał w sobotę i niedzielę.
Uwaga: Dzień tygodnia jest przypisywany
automatycznie zgodnie z ustawioną datą.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby wprowadzić
ustawienia daty. Wyświetlona data „2019” zacznie migać.

3

lu
b

W trybie zasilania z USB.

3

Naciśnij „+” lub ", aby skonfigurować rok, a następnie „
”, aby zapisać.

Następnie naciśnij przycisk „ ”, a na ekranie zacznie
migać „L01”. Naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać wariant
L01 (niska głośność) lub L02 (wysoka głośność) dla
alarmu dźwiękowego.

1

lub

naciśni
j

1
lub

REGULACJA JASNOŚCI
PODŚWIETLENIA/PROJEKCJI

Po włączeniu alarmu na ekranie pojawi się ikona „ ".

USTAWIENIA DATY

miga

naciśn
ij

Naciśnij przycisk „ ”, aby włączyć/wyłączyć budzik w
trybie wyświetlania czasu.

naciśni
j

naciśni
j

1

Następnie naciśnij przycisk „+” lub, aby ustawić
miesiąc, a potem przycisk „ ”, aby potwierdzić
ustawienia.

miga

lub

Naciśnij przycisk „ ”, aby zmienić format czasu na
12/24 godziny, gdy na ekranie wyświetlana jest
godzina.

2

1

Naciśnij „+” lub, aby zmienić ustawienia godziny, a
potem „ ”, aby zapisać.

3

8. Przycisk
regulatora
światła/drzemki
9. Przycisk
projektora
wyświetlającego
godzinę

INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDZIKA Z
PROJEKTOREM

Naciśnij „ ”, aby aktywować budzik, a potem naciśnij
i przytrzymaj „ " aby wprowadzić ustawienia alarmu
– godzina wyświetlona na ekranie zacznie migać.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE BUDZIKA

miga

FUNKCJA DRZEMKI
1
Po uruchomieniu alarmu naciśnij przycisk „
”,
aby tymczasowo wstrzymać alarm i aktywować tryb
drzemki. Alarm włączy się ponownie po 9 minutach.

3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ” w dowolnym
trybie zasilania, aby obrócić wyświetlany obraz o 180
stopni.

PRZEŁĄCZANIE JEDNOSTEK
TEMPERATURY °C/°F
Naciśnij „+” w standardowym trybie pracy, aby
przełączyć jednostki temperatury pomiędzy °C/°F.

lub

naciśnij

naciśnij

2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zegar *1
Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem „
”, gdy Kabel mikro USB *1
alarm jest uruchomiony, aby wyłączyć funkcję drzemki Instrukcja obsługi *1
- alarm przestanie działać.

