
 

 

Instrukcja obsługi: Zegar projekcyjny 

 

Znaczenie przycisków: 

SET – przycisk ustawień 

ADJ – przycisk sterujący 

     ON/OFF – włączenie/wyłączenie świateł obudowy zegara projekcyjnego 

 

 

1. Instalacja baterii: 

Włóż 3 nowe baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). 

Pamiętaj, że: 

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych; 

- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie; 

- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi; 

- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania; 

- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych; 

- nie należy wyrzucać baterii do śmieci; 

- nie wolno zwierać zacisków zasilania. 

 

2. Ustawienie zegara:  

 

Wciśnij sześciokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć 

się do ustawienia minut, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia minut. Aby zakończyć ustawienia, 

wciśnij ponownie SET. 

 

3. Ustawienie budzika: 

 

Wciśnij przycisk SET, a cyfry alarmu zaczną mrugać. Drugie wciśnięcie tego przycisku pozwoli na ustawienie godziny 

alarmu. Użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij 

ponownie SET i ustaw odpowiednie minuty za pomocą ADJ. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET. 

 

4. Ustawienie daty: 

 

Wciśnij czterokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego miesiąca. Aby 

przełączyć się do ustawienia dnia, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego dnia. Aby 

zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET. 

 

5. Opcje wyświetlacza: 

 

• Wciśnij jednokrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić czas alarmu. 

• Wciśnij dwukrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić datę. 

• Wciśnij trzykrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić sekundy. 

• Wciśnij czterokrotnie przycisku ADJ, aby powrócić do trybu zegara. 

 

6. Zegar projekcyjny: 

 

Wciśnij przycisk ON, a obudowa zegara zacznie się świecić. Aby zegar wyświetlił godzinę za pomocą projektora, naciśnij 

jego górną część. Po pewnym czasie zegar projekcyjny zniknie, a jeśli ponownie zechcesz dowiedzieć się, która jest 

godzina – naciśnij go jeszcze raz. Oświetlenie obudowy zegara można wyłączyć za pomocą przycisku OFF. 
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