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1 NAMEN UPORABE 
 

Ta naprava vam ponuja naslednje možnosti: točen čas, funkcijo alarma, ponavljanje alarma, 

osvetlitev ozadja in projekcijo časa na steno ali na strop. 

Uro lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Napajanje z dvema 1,5 V Mignon baterijama ali 

preko priloženega napajalnika. 

Kakršnakoli drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi v poškodovanje izdelka 

ter z njim povezana dodatna tveganja, kot so kratek stik, požar, električni šok itd. Pred uporabo 

naprave preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnje napotke in pomoč pri 

uporabi naprave. 

 

 

2 ZNAČILNOSTI NAPRAVE 

 

• Funkcija dremeža/funkcija alarma 

• Vrtljiva projekcija 

• AC/DC napajalnik 

 

Vsebina kompleta 

• Analogna budilka 

• Adapter 

• Navodila za uporabo 

 

 

3 NAVODILA ZA VARNOST 

 

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodovanje oseb ali za škodo na 
lastnini, ki je posledica nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja navodil za 
varnost. Garancijska izjava v takih primerih zapade! 
 
Znak klicaja v trikotniku opozarja, da so informacije ob njim posebnega     
pomena za varno uporabo izdelka, da gre za pomembna navodila, ki jih je 
potrebno nujno upoštevati.  

 
Nepooblaščena sprememba in/ali modifikacija naprave ni dovoljena zaradi varnostnih in licenčnih 

razlogov (CE). 

 

Naprave ne izpostavljajte mehanskim poškodbam, visokim temperaturam, močnim vibracijam ali 

velikemu elektromagnetnemu sevanju. 

 

Embalažo skrbno spravite. Plastična folija, vrečke, stiropor lahko postanejo nevarne igrače za vaše 

otroke. 

 

Servis, spremembe ali popravila naprave lahko izvede le strokovnjak/strokovna služba. 

 

Če imate kakršnakoli vprašanja, na katera v teh navodilih ne najdete odgovora, za pomoč 

kontaktirajte našo tehnično službo ali druge strokovnjake. 
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4 VSTAVLJANJE BATERIJ/ZAMENJAVA BATERIJE 
 

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto baterij (glejte na plus in 
minus pol). Če naprave ne uporabljate dalj časa, odstranite baterije, da s tem 
preprečite morebitne poškodbe naprave zaradi iztekanja le-teh.  
Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, 
zato pri rokovanju z njimi uporabljajte zaščitne rokavice.  
Hranite baterije izven dosega otrok. Ne puščajte baterij ležati naokrog, če   
obstaja tveganje, da jih pogoltnejo majhni otroci ali hišni ljubljenčki.   
Nikoli ne razstavljajte baterij. Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega  
stika. Baterij ne vrzite v ogenj.  
Nikoli ne polniti ponovno baterij, ki niso namenjene polnjenju. Obstaja   
nevarnost eksplozije! 

 
1. Odprite pokrov razdelka za baterije (8) na hrbtni strani naprave. 

2. Vstavite baterije in upoštevajte pravilno polariteto (uporabite 2 Mignon bateriji. 

3. Ponovno pokritje razdelek za baterije. 

 

Napravo lahko napaja tudi priložen napajalnik.  

 

5 DELOVANJE NAPRAVE 

 

DCF radio signal oddaja oddajnik in Maifilingen-u blizu Frankfurta v Nemčiji. Oddajnik ima domet 

približno 1.500 km. Ure, ki imajo integriran radio sprejem, lahko dekodirajo in sprejmejo radijski 

signal, če so v dometu tega signala. Za te ure ni potrebno ročno navijanje in nastavljanje (ali 

spreminjanje letnega in zimskega časa). Avtomatski preklop med poletnim in zimskim časom traja 

maksimalno 24 ur. 

 

Delovanje 

 
 

1. Funkcija ''Dremež''/osvetljeno ozadje/projekcija 

2. Nastavitev smeri projekcije 

3. Gumb za prekinitev 

4. Regulator ostrosti, jasnosti 

5. Nastavitev alarma 

6. Vklop/izklop funkcije alarma 
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7. Drsno stikalo 

8. Razdelek za baterije 

9. Vtičnica za DC napetost 

 

Avtomatsko nastavljanje-sinhronizacija 
 

Takoj, ko boste v uro vstavili baterije, se bo začel proces sinhronizacije – nastavljanja. Urni in 

minutni kazalec se bosta avtomatsko premaknila na položaj ure ob 4, 8 ali 12. Ura bo zdaj začela 

iskati DCF signal. Počakajte približno 5 minut, da se ura nastavi avtomatsko. Če se ura ne nastavi 

avtomatsko, jo prestavite na okensko polico ali jo obrnite za 90 stopinj. Nato odstranite baterije  in 

jih ponovno namestite po 1 minuti. Če želite zmanjšati možnost motenj signala, morate uro 

postaviti tako, da ni v bližini nobenih kovinskih predmetov ali drugih električnih naprav. 

Če je bila sinhronizacija uspešna, se bo prikazal točen čas po približno 4 minutah. Če boste pustili 

uro v območju DCF signala (1.500 km), bo ura delovala kot čisto običajna ura.  

 

Alarm 
 

1. Nastavitve alarma potekajo z gumbom za nastavitev alarma (5). Ta gumb zavrtite v 

nasprotni smeri od urnega kazalca dokler ne nastavite želene ure za alarm (oranžen kazalec). 

2. Stikalo za vklop/izklop alarma (6) je na levi strani ohišja. To stikalo postavite na položaj ON 

(vklop). 

3. Ko se zasliši alarm, ga lahko prekinete z gumbom 1 na vrhu ohišja – ponovitev alarma 

(dremež-snooze). Alarm se bo ponovno oglasil po 4 minutah. Med alarmom se sprožita 

osvetlitev ozadja in projekcija časa za približno 5 sekund. Če alarma ne izklopite, se 

avtomatsko ugasne po 2 minutah in se ponovi po 24 urah. 

4. Za popoln izklop alarma morate prestaviti stikalo za vklop/izklop na položaj OFF (izklop). 

Ne pozabite ga ponovno namestiti na položaj ON, če se želite naslednje jutro ponovno 

prebuditi. 

 

Osvetlitev ozadja 
 

Če pritisnete na gumb 1 na vrhu ohišja , se bo osvetlila ura. Prav tako bo aktivirana projekcija. Po 

približno 5 sekundah bo oboje izginilo. 

 

Projiciranje časa na steno ali strop 
 

1. Pritisnite gumb 1. Čas bo zdaj avtomatsko projiciran na strop ali na steno za približno 5 

sekund. 

2. Z obračanjem levo ali desno lahko nastavite zaslon tako, kot vam ustreza. Z uporabo 

gumbov 2 in 4 lahko dosežete odlične nastavitve projekcije časa. Pritisnite na gumb 3, če 

želite zavrteti zaslon za 180 stopinj. 

3. Če je ura priključena na električno napetost in če je drsno stikalo (7) nastavljeno na položaj 

CONTINUE PROJECTION (na zadnji strani ure, obrnjeno navzgor), bo projekcija trajala 

tako dolgo, dokler ure ne izklopite. 

 

Trajanje projekcije poveča porabo električne energije in zmanjšuje življenjsko dobo leče. 

 

Projekcija je primerna samo za uporabo v temnih prostorih. Projekcija podnevi ne bo vidna. 

Če želite uporabljati trajno projekcijo, jo vklopite samo, kadar je to smiselno, na primer ponoči. Če 

izklopite projekcijo vsako jutro, boste tako podaljšali delovanje leče. 
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6 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NAPRAVE 

 

Uro lahko očistite s suho mehko krpo, kadar je to potrebno. Če je ura zelo umazana, uporabite rahlo 

vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev in agresivnih čistil. 

 

 

7 KAKO ZAVREČI NAPRAVO IN PRAZNE BATERIJE? 

KAKO ZAVREČI ODSLUŽENO ELEKTRIČNO ALI ELEKTRONSKO OPREMO? 
 

Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno 

koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za 

podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje 

odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.) 

Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z 

običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno.  

KAKO ZAVREČI PORABLJENE BATERIJE ALI AKUMULATOR? 
 

Izrabljene baterije ste dolžni odlagati na za to primerno mesto oz. jih vrniti. 

Odlaganje med gospodinjske odpadke ni dovoljeno! 
 

Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo nevarne substance, so označeni s simbolom 

prečrtanega zaboja. Ta simbol označuje prepoved njihovega odlaganja med 

gospodinjske odpadke. Označbe za pomembne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg 
= živo srebro in Pb = svinec. Prazne baterije lahko vrnete na zbiralna mesta v vaši 

lokalni skupnosti ali v trgovine, kjer se jih da kupiti.  

 

Ravnajte v skladu z zakonskimi predpisi in s tem prispevajte k varovanju okolja! 

 
 

8 TEHNIČNI PODATKI 
 

Ura  DCF signal 
 Napetost 3 V baterije AA 
 Mere (D X Š X V) 150 X 114 X 38 mm 
   
 Teža 280 g 
Adapter   
 Izhodna napetost 0,3 W 
 Vhod 230 V/50 Hz 
 Izhod 3 V= 100 mA 
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Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan 

v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 

nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz 

garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 

Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske 

poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 

obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. 

k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 

 
 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja 

tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 

 

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 

 
 


