
Návod Budík s projektorem noční oblohy UI-1038 
Budík zobrazuje týden, čas (12 / 24 hod) a kalendář (2000 - 2099). Teplotu (Stupně Celsia / 
Fahrenheit), budík, spánek, odpočet (00:00:00 - 23:59:59 hod), projekce noční oblohy, 
podsvícení displeje. Napájení 3x AAA 1.5V baterií. 
 

Režim času 
Při spuštění budíku se zobrazí 12:00 AM, 1 leden 2010, teplota v Celsiích, budík je vypnutý. 
 

Nastavení času, měsíce a roku 
V režimu času stiskněte tlačítko SET k nastavení času. Tlačítky UP a DOWN nastavte 
požadovaný čas. Tlačítkem SET potvrdíte volbu. K opuštění nastavení času stiskněte tlačítko 
MODE nebo počkejte minutu. 
 

Přepnutí mezí 12 / 24 hod 
V režimu času, stiskněte tlačítko UP pro přepnutí zobrazení času. 
 

Funkce budíku a spánku 
V režimu času stiskněte tlačítko MODE k nastavení budíku. Při zobrazení ALARM stiskněte 
tlačítko DOWN pro zapnutí/vypnutí budíku. ((( ● ))) Symbol budíku, Zz symbol spánku. 
V režimu budíku stiskněte tlačítko SET. Tlačítky UP a DOWN nastavíte hodiny a minuty (výběr 
potvrdíte tlačítkem SET). Zvolit můžete z 5 režimů melodie budíku. Stisknutím tlačítka MODE 
2x se vrátíte do režimu času. 
Když se budík spustí, rozsvítí se na 8 sekund a začne hrát melodii. Automaticky se vypne za 2 
minuty. Pro vypnutí budíku stačí stisknout jakékoliv tlačítko. 
 

Funkce odpočtu 
V režimu času stiskněte tlačítko MODE 2x k nastavení odpočtu. Zobrazí se 23:59:59. Následně 
stiskněte SET a UP nebo DOWN. Pro potvrzení výběru stiskněte opět SET. Po nastavení 
odpočtu stiskněte tlačítko UP, aby se spustil odpočet. Po skončení odpočtu začne budík pípat 
1 minutu. Pro vrácení do režimu času stiskněte tlačítko MODE. 
 

Funkce teploty 
V režimu času stiskněte tlačítko DOWN pro přepnutí mezí stupni Celsia a Fahrenheita. Rozsah 
je 0-50 °C a 32-122 °F. 
 

Funkce podsvícení 
Po stisknutí tlačítka podsvícení se automaticky vypne po 8 sekundách. 
 

Funkce hudby 
V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko SOUND pro ukázku tónů. Stisknutím tlačítka UP a DOWN 
přepínáte mezi písničkami. Na výběr máte z 10 písniček při kterých bude budík svítit. 
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