
PROJEKCIJSKA LCD URA Z VREMENSKO POSTAJO 

 

Barva: črna. Dimenzija: 16*12 cm. Material: plastika. Neto masa: 200 g. Uvoznik in 
distributer: Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: 
PRC 

 

 

Navodila za uporabo: 

1. Ura ima na voljo ločena stikala na zadnji strani za nadzor dveh alarmov glede na vaše 
želje.  

2. Dodatna funkcija dremeža vam omogoča, da s preprostim pritiskom na gumb za 
dremež spite še vse tja od 5 pa recimo do 60 minut po zvonjenju alarma. 

3. Uro lahko polnite preko USB kabla (priložen), deluje pa tudi na baterije (niso 
priložene). 

Delovanje: 

1. Pritisni gumb MODE enkrat za koledar. 
2. Pritisni gumb MODE še enkrat za budilko. 

Nastavitev ure: 

1. Pritisni in drži gumb MODE za 3 sekunde za nastavitev časa. 
2. Številke, ki se prikažejo, utripajo in se lahko nastavijo z pritiskom na gumb UP ali 

DOWN. 

Nastavitev koledarja: 

1. Pritisni gumb MODE in drži gumb za 3 sekunde za nastavitev koledarja. 
2. Najprej se nastavi leto in sicer z gumbom UP ali DOWN. 
3. Pritisni spet gumb MODE in se bodo pokazale številke mesecev. 
4. Pritisni gumb MODE še enkrat in se bodo pokazale številke za dni v mesecu. 

Nastavitev alarma: 



1. Pritisni MODE in drži gumb za 3 sekunde za nastavitev budilke.  
2. Najprej nastavite ure in potem minute. Oboje se nastavlja z gumbom UP ali gumbom 

DOWN. 

Alarm ON/OFF: 

1. Pritisni gumb UP za prižig ali ugasnitev alarma. 

Dremež/svetloba/projektor: 

1. Za dremež pritisnite gumb SNZ/LIGHT. 
2. Pritisni gumb SNZ/LIGHT, da se prikaže projekcija ure na steni v vaši sobi. 

OPOZORILO: Projekcija ure se bo najboljše videla v temačni sobi. Svetlobo in 
intenzivnost projekcije lahko opravljate z vrtenjem koleščka, ki ga tudi najdete na 
zadnji strani ure. 

3. Ko je ura priključena na polnjenje z močjo 4.5V, potem pa deluje projektor ure ves 
čas. 

 

Paket vsebuje: 1x ura, 1x napajalni USB kabel 

Opomba: Uro je možno napajati preko USB kabla ali baterij (3x AAA) 

 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka 
ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje 
izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri 
varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se 
obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer 
ste izdelek kupili. 
 

 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 


