
                                Český návod pro projekční digitální budík Chaomei 

Nastavení času:
Na zadní straně vidíme 5 x velké tlačítko

 mode
 set
 up
 down
 12/24

Nastavení času: V časovém módu stiskneme MODE, rozbliká se ikona TIME, po té stiskněte SET 
tím se rozblikají hodiny tlačítkem UP přidáváte hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a 
stiskněte SET a postupně nastavte minuty, rok, pořadí dne a měsíce, měsíc, datum, jazyk doporučuji
ENG (anglický) a po té stiskněte MODE

ALARM 1 - Nastavení alarmu (budíku):  V časovém módu stiskneme 2 x MODE až se rozbliká 
ikona zvonečku,  po té stiskněte SET tím se rozblikají hodiny budíku lačítkem UP přidáváte 
hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a stiskněte SET a nastavte minuty.

ALARM 2 - Nastavení alarmu (budíku):  V časovém módu stiskneme 3 x MODE až se rozbliká 
ikona zvonečku,  po té stiskněte SET tím se rozblikají hodiny budíku lačítkem UP přidáváte 
hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a stiskněte SET a nastavte minuty.

Aktivace alarmu 1 stiskněte v časovém módu UP a zobrazí se ikona zvonečku dalším stiskem UP 
ikona zmizí – alarm je vypnut. Při signalizaci vypínáte horním velkým tlačítkem.

Aktivace alarmu 2 stiskněte v časovém módu DOWN a zobrazí se ikona zvonečku dalším stiskem 
DOWN ikona zmizí – alarm je vypnut. Při signalizaci vypínáte horním velkým tlačítkem.

Změna formátu času 12/24 v časovém módu stiskněte tlačítko 12/24 přepínáním vyberete který vám
vyhovuje

 Další tlačítko je rotace o 180° - používá se na otočení projekčního zobrazení .
 Dále najdete přepínač ON/OFF zapnutím na ON aktivujete pohybové jemné čidlo, při se 

bemenším doteku se budík podsvítí a začne svítit projekční zobrazení
 Ze přední strany pod projekcí naleznete otočné kolečko FOCI ADJUST tím doostříte 

projekční zobrazení na stěně

Budík má i teploměr buď v C° nebo F° - přepínáte v časovém módu tlačítkem SET

Stiskem horního tlačítka aktivujete LED podsvícení + projekční zobrazení po dobu cca 9 sekund
Budík je na 3 mikrotužkové baterie tybu AAA, pouze alkalické (nejsou součástí balení)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními
 Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace

tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na 
životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek 
se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Nevhodné pro děti do 3 let.                                                                                  Vyrobeno: P.R.C.


