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KAKO ZAČETI? Uporaba naprave je preprosta. Naprava se vključi nemudoma, ko vanjo 

priključimo napajanje (baterije ali USB napajalnik). V projekcijsko uro torej vstavite baterije 

2*AAA ali napajalnik in jo prižgite. Z gumbom na vrhu projekcijske ure lahko osvetlite zaslon. 

Na zadnji strani pa vam je na voljo še 5 različnih gumbov, s katerimi si lahko nastavite vse kar 

želite, da vam vaša projekcijska ura prikazuje. Poglejmo čemu je namenjen posamezni gumb. 

 

FUNKCIJE GUMBOV IN UPORABA: 

- Gumb MODE (Način): S pritiskom na "Mode" lahko zamenjate med prikazom ure ali 

prikazom datuma, prikaže pa vam tudi nastavljen čas budilke.  

Nastavitev ure: V način za nastavljanje ure se postavimo tako, da za 3 sekunde držimo 

gumb "Mode". Ko smo v stanju za nastavitev ure, utripajo števke ure. Z gumboma "Up" in 

"Down" nastavimo uro. Ko sta števki ure ustrezni, uro potrdimo s pritiskom gumba 

"Mode". To nas bo postavilo v stanje za nastavljanje minut. Postopek nastavljanja minut 

je enak kot pri nastavljanju ur. S ponovnim pritiskom gumba "Mode" se način zaključi. 

Nastavitev datuma: Najprej pritisnemo gumb "Mode" tako, da bo na mestu ure izpisan 

datum. Za tem se datum nastavlja tako kot ura v prejšnjem koraku. Datum nastavljamo v 

zaporedju: letnica, mesec in dan. Letnico je potrebno nastaviti, sicer bo označen dan v 

tednu napačen. 

Nastavitev budilke: pritisnemo gumb "Mode", da se izpiše trenutno nastavljena budilka. 

Za 3 sekunde pridržimo gumb "Mode". Postopek nastavljanja budilke je enak nastavljanju 

ure. 

Barva: črna. Velikost: 160*60*120mm. Material: ABS Plastika. Zaslon: LCD. Prilagoditev kota: 180°. Razdalja 

projekcije: 1-5M. Poraba energije, ko je zaslon vključen: ~ 0,27 W. Barvni zaslon: DA. Montaža: namizna. 

Prikaz ure in datuma: DA. Alarm: DA. Prikaz notranje temperature: °C ali °F, razpon temperature od 0° do 

50°. Prikaz zunanje temperature: NE. Prikaz notranje vlažnosti: DA (meritveno območje vlažnosti 22%-95%). 

V paketu prejmete LCD projekcijsko uro ter navodila za uporabo. Projekcijska ura deluje s pomočjo baterij 

2*AAA ali s pomočjo USB kabla (napajalnika). USB kabel ter baterije za projekcijsko uro niso priložene. 

Uvoznik in distributer: Kompetentnost d.o.o. , Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC. 



- Gumb MAX/MIN: S pritiskom gumba "Max/Min" se na mestu trenutne temperature 

ter vlažnosti izpiše maksimalna izmerjena temperatura ter vlažnost. S ponovnim 

pritiskom gumba "Max/Min" se izpišejo minimalne meritve. S ponovnim pritiskom se 

vrnemo na trenutno temperaturo ter vlažnost. Trenutno stanje je označeno na zaslonu 

("", "Max", "Min). 

- Gumb SNZ (Snooze oz. dremež): je gumb s katerim vklopite dremež in izklopite alarm 

za nadaljnih 10 min, v kolikor želite še malo zadremati. Vklopite ga lahko največ 6x 

zaporedoma.   

- Gumb UP (Gor): Kot že zgoraj omenjeno s tem gumbom nastavimo ustrezno številko 

ure in datuma. Gumb nam omogoča pomikanje številk navzgor. Gumb je namenjen 

tudi za vklop in izklop budilke. Ko je budilka vklopljena se na zaslonu prikaže zvonec. 

- Gumb DOWN (Dol): Kot že zgoraj omenjeno s tem gumbom nastavimo ustrezno 

številko ure in datuma. Gumb nam omogoča pomikanje številk navzdol. S pritiskom na 

ta gumb spreminjamo tudi temperaturno skalo °C / °F. 

 

VARNOSTNA OPOZORILA: Projekcijska ura ne vsebuje spominske kartice. Ko se izpraznijo 

baterije in jih bo potrebno zamenjati boste morali ponovno nastaviti čas ure, alarme in ostale 

nastavitve, ki jih želite imeti. Baterije zamenjajte, ko boste opazili, da zaslon LCD nima več 

ustrezne svetlosti ali, ko ura več ne bo delovala, kot bi morala. Delovanje z baterijami in 

polnjenje s pomočjo USB kabla hkrati ni dovoljeno, saj lahko na tak način poškodujemo 

funkcije ure. 

 


