
Stolní lampička s LCD displejem 

 
 

Nabíjení 
Napájení pomocí USB adaptéru nebo práce s dobíjecími 

bateriemi. USB kabel se připojuje k lampě, červená 

kontrolka svítí a zhasne, až když je plně nabitá 

 

 

USB USB vstup 

indikátor nabíjení 

Použití lampy 
 

1. Otevřete lampu: stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte  

2. Stiskněte zapínací tlačítko, pro nastavení nejvhodnějšího jasu 

3. Rozsvícení displeje: stiskněte tlačítko se sluníčkem 

Tlačítko pro bílé světlo 

Tlačítko pro rozsvícení displeje 

 

 

 

Při nastavování úhlu lampy prosím držte základnu. 

Držák lampy a rozsah otáčení ramene lampy je 180 °  

 

 

 

 

Čas 

      Tlačítka nastavení 

Datum 

Týden     Baterie 

Teplota 

 

  



Funkce 
1. Normální režim času zobrazí se: čas, datum, den a teplota 

2. Budík lze nastavit čas a vybrat hudbu budíku 

3. Režim připomenutí událostí lze nastavit konečné datum připomenutí narozenin 

4. Režim časovače může nastavit časový rozsah: 23:59-00:00 hodin, poté zazvoní.   

5. Režim teploty Automatická kontrola teploty.  

Způsob provozu 
1. Zapněte, přejděte do „výchozího stavu zobrazení“  

2. Ve výchozím stavu stiskněte MODE pro vstup do příslušného funkčního režimu 

3. Ve výchozím stavu, když se zobrazuje značka alarmu, stisknutím tlačítka nahoru  

4. Ve výchozím stavu stiskněte DOLŮ pro zapnutí hudby, můžete přehrávat 9 různých tónů.   

5. Ve výchozím stavu stiskněte SET pro přepnutí C/F  

6. Ve stavu 12/24 H, stiskněte UP/DOWN pro přepnutí 12/24 H  

7. Ve stavu budíku, pokud se zobrazuje značka budíku, stiskněte SET a UP/DOWN pro nastavení 

času a tónu budíku. Stisknutím tlačítka SET zavřete budík, když nastane čas budíku, budík 

zvoní 1min, pokud je nastavena funkce opakovaného buzení, budík bude vydáván každé tři 

minuty a celkem 4x.   

8. V režimu připomenutí událostí, stisknutím tlačítka SET pomocí klávesy UP/DOWN upravte 

datum a čas a stisknutím tlačítka SET zavřete funkci. Ve zvolené datum hraje tón 5min  

Výchozí režim 
Při prvním otevření se čas zobrazí jako 12:00  

1. 1.Ve výchozím stavu stiskněte klávesu Mode pro zvolení 12/24 H formátu stiskněte tlačítko 

SET pro nastavení času a data. Klávesou UP/DOWN dokončíte nastavení.   

2. Rozsah nastavení: roky jsou od roku 2008 do 2099, měsíce 1-12, dny 1-31, hodiny jsou od 1-

12 nebo 0-23 a sekundy jsou 0-59.  

3. V výchozím stavu stiskněte klávesu Mode pro vstup do režimu převodu 12/24H, stiskněte 

klávesu UP/DOWN pro nastavení 

Budík a režim spánku 
1. V normálním stavu stiskněte dvakrát tlačítko Mode pro vstup do nastavení budíku.   

2. V režimu budíku stiskněte SET, zadejte nastavení budíku a následující pořadí, abyste nastavili 

hodiny, minuty, hudbu, klávesou UP/DOWN k dokončení nastavení.   

3. Budík lze pomocí jakékoli klávesy ztlumit, ale displej stále bliká 

 

Události V přednastavené datum přehrajte zvuk po dobu 5 minut. 

Režim časovače Ve výchozím režimu stiskněte klávesu Mode pro vstup do režimu časovače  

Ve stavu časovače stiskněte klávesu Set pro vstup do nastavení a nastavte následující sekvenci pro 

nastavení hodin, minut, pomocí tlačítka UP/DOWN k dokončení nastavení   

Teplotní režim zobrazuje aktuální teplotu v okolí. Pomocí tlačítka SET lze nastavit, zda chce teplotu ve 

stupních Celsia, nebo Fahrenheita  

Přehrávání hudby Ve výchozím stavu stiskněte tlačítko UP pro zapnutí/vypnutí hudby Můžete 

přehrávat 9 různých tónů. 
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