
ZEGAR LCD Z PROJEKTOREM LED 2w1 
model: AK236 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Cyfrowy Zegarek/Budzik LCD z projektorem gwiazd i światła we wszystkich 
kolorach tęczy oraz aktualnej godziny to urządzenie, które Cie zafascynuje, 
uprzyjemni Ci chwile porannego wstawania i poprawi Twoje samopoczucie na 
resztę dnia.

Cechy produktu:

• Zegar z budzikiem wyświetlający w pokoju kolorową, zmieniającą się w czasie 
projekcję złożoną ze wszystkich kolorów tęczy, Fantastyczny produkt, który 
musi znaleźć się na twoim biurku, półce, stole. 

• Budzik pokazuje godzinę na wyświetlaczu. Dodatkowo godzina jest być 
wyświetlana na suficie, przez co będzie doskonale widoczna nawet w 
całkowitych ciemnościach. 

• Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z zasypianiem lub boi się ciemności to ten 
nowoczesny zegarek z projektorem temu zaradzi i stworzy bezpieczny nastrój. 

• Budzi posiada funkcję drzemki. 
• Doskonałe rozwiązanie dla każdego śpiocha. Świetnie sprawdzi się również 

jako prezent dla dzieci i dorosłych. 

Specyfikacja:

• 12 / 24 godzinny 
• kalendarz 
• funkcja drzemki 
• projektor światła, gwiazd 
• projektor godziny 
• wymiary: 97mm x 97mm x 65mm 
• zasilanie: 3x bateria 1,5V typu AAA 

2. Obsługa

A)Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AA” zwracając uwagę na 
odpowiednią polaryzację. 
B) Ustawienie godziny, daty, alarmu: W trybie wyświetlania godziny nacisnąć 
przycisk SET (godzina alarmu zacznie migać) włączyć alarm/drzemkę przyciskiem 
ADJ, ponownie nacisnąć przycisk SET aby ustawić pozostałe parametry(godzinę 

alarmu, minutę alarmu, miesiąc, dzień, aktualną godzinę, aktualną minutę). 

C) Włączanie projektora godziny: lekko nacisnąć budzik do dołu.
D) Włączanie projekcji gwiazd: przestawić przełącznik na spodzie budzika w pozycję 
ON.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Budzik przeznaczony do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie zasilane jest z 3 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy 

zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Używać zawsze kompletu baterii 
jednakowego typu.

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego 
detergentu

• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
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