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Часовник с аларма и радио 

  



Описание на български 

1. Включване/Изключване 

 Използвайте бутона за да включите или 
изключите устройството. 

 Натиснете бутона за да изберете честота (FM: 
87.5 – 108 MHz) (AM: 522 – 1620 MHz). 

 Ако устройството бъде разстроено от силно 
електромагнитно поле го рестартирайте или 
го преместете на друго място. 

2. Пръстен на проектора 
3. Проектор 
4. Бутон за проектора 

 Натиснете проекционния бутон за да 
включите проектора. Когато стаята е тъмна, 
устройството ще проектира часът на тавана. 

 Използвайте пръстена за проекция, за да 
нагласите посоката на проектираната картина 
до 90о максимум. 

5. Бутон за заспиване 

 Спящ режим: В режим за радио натиснете 
бутона, за да активирате спящиия режим. 
Дисплеят по подразбиране показва 90 минути 
за спане. Натиснете бутона няколко пъти за да 
изберете време за сън: 90-80-70-60-50-40-30-
20-10 минути или го изключете. След като 
зададеното време изтече, радиото ще спре и 
устройството ще се изключи автоматично. 



 Функция за отлагане: в режим за звукова 
аларма натиснете бутона. Алармата ще 
звънне отново след 9 минути. 

 В режим за показване на времето натиснете и 
задръжте бутона, за да промените яркостта на 
дисплея: изключена, ниска, висока 

6. Бутон за дрямка 
 В режим за звукова аларма натиснете бутона 

и алармата ще позвъни отново след 9 минути. 

7. Бутон за аларма 
8. Превключване на аларма 

 В режим за показване на часовник натиснете 
бутона, за да изберете аларма чрез зумер. 
Натиснете бутона два пъти за да зададете 
аларма чрез радио. На екрана, иконката за 
зумера или радио иконката са изобразени и 
времето за аларма премигва. Настройте час за 
аларма с бутона за настройка на час и минути. 

9. Настройка за чaс 

 Задаване на час: натиснете бутона за 
включване/изключване на изключване. 
Натиснете и задръжте бутона за време. 
Дисплеят ще премигне. Изберете час и минути 
с бутоните за час и минути. Натиснете отново 
бутона, за да нагласите избраният от вас час. 



 Предварително зададени честоти (20 АМ и 
20FM): Изберете честота, след което 
натиснете и задръжте бутона за да въведете 
предварително зададения режим. Зададения 
номер ще се покаже на дисплея. Натиснете 
бутона за минути или часове за да изберете 
радио станция. Направете същите стъпки за да 
завършите останалите предварителни 
настройки. Натиснете бутона за да изберете 
предварително нагласена радио станция. 

10. Бутон за час 
11. Бутон за минути 

 Едновременно натиснете бутоните и бутона за 
промяна на час за да нагласите правилните 
часове и минути. 

 Едновременно натиснете бутоните и бутона за 
влючване/изключване за да изберете радио 
станция. 

12. Настройка за радио  Включете, за да изберете радио станция 

13. Регулатор за силата на звука 
 Натиснете, за да увеличите или намалите 

звука. Силата на звука по подразбиране е 12, 
максимумът е 16. 



14. Копче за фокусиране 
 Използвайте копчето за фокусиране (намира 

се от лявата страна на устройството), за да 
нагласите светлината на дисплея 

15. Говорител 
 Говорителят се намира на гърба на 

устройството. 

 

 Дисплеят показва часът в 24-часов формат. 

 Ако дисплеят пресветне, захранващата връзка е била прекъсната и отново възстановена. Нагласете 

отново часът и часът за аларма. Сложете 9 волтова батерия в отделението за батерии, за да има 

налична резервна система за захранване при случай на спиране на захранването. 

  



Безопасност 
Обща безопасност 
 Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от 

неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен 

тази описаната в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено 

или дефектно, заменете го незабавно. 

 Устройството е подходящо само за използване на закрито. Да не се използва на открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Да не се използва за рекламни цели. 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност като бани и плувни басейни. 

 Не използвайте устройството близо до вани, душове, легени и други съдове съдържащи вода. 

 Не използвайте таймер или различна система за дистанционно управление, която да изключва 

устройството автоматично. 

 Не покривайте устройството. 

 Поставете устройството на стабилна, плоска повърхност 

 Пазете устройството далеч от запалими предмети. 

  



Електрическа безопасност 

 За да намалите рискът от токов удар, ако има нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде 

отварян само от упълномощен техник. 

 Изключете продукта от мрежата и друго обордуване, ако възникне проблем. 

 Не използвайте устройството, ако мрежовия кабел или мрежовия щепсел са повредени или дефектни. 

Ако мрежовият кабел или мрежовият щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат заменени 

от производителя или оторизиран ремонтен агент. 

 Преди ползване винаги проверявайте дали волтажа на мрежата е същия с този, изписан на табелата за 

данни на устройството. 

 Не предвижвайте устройството, дърпайки мрежовия кабел. Уверете се, че кабелът не е заплетен. 

 Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или мрежовия щепсел във вода или други течности. 

 Не оставяйте устройството без надзор, докато мрежовия кабел е свързан със захранването. 

 Не използвайте удължител.  
Поддръжка 
Ако имате нужда от помощ или имате коментари или предложения, моля посетете: 

www.nedis.com/support 


