
Rádiem řízený budík RB53 – návod k použití                  CZ 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCE 

1. Čas      5. Vlhkost 

2. Kalendář    6. Budík, odložení 

3. 12/24 hodinový režim času  7. LED podsvícení 

4. Teplota     8. Řízení času radiovým signálem 

 

1. Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do následujících sekcí nastavení:  

čas  datum  teplota & vlhkost  budík  opakovat koloběh  konec  vstup do normálního režimu  stiskněte tlačítko 

MODE ještě jednou a podržte ho po dobu 2 vteřin pro vstup do následujících režimů nastavení: hodina  minuta  

12/24hodinový režim  rok  měsíc  den  °C/°F  konec. 

2. V režimu nastavení alarmu  podržte tlačítko MODE po dobu dvou vteřin pro vstup nastavení alarmu v následujícím pořadí: 

hodina alarmu  minuta alarmu  nastavení doby odložení (5-60 minut)  konec 

3. V režimu nastavení času nebo alarmu otáčejte tlačítkem MODE po směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty, proti 

směru hodinových ručiček pro snížení nastavované hodnoty. 

4. V režimu zobrazení přidržte tlačítko SNOOZE/LIGHT po dobu dvou vteřin pro aktivaci/deaktivaci alarmu. 

 

PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU RCC 

1. Po vložení baterií začne budík automaticky vyhledávat radiový signál v následující časy: 

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02 

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02 

DCF (léto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02 

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02 

2. Pokud se příjem signálu v některý z časů nedaří, pokusí se budík automaticky přijmout signál v následující čas (neustále 

opakovaně). 

3. V létě se zobrazí symbol DST na displeji po dokončení přijímaní signálu letního času. Čas WWVB/JJY přidá jednu hodinu 

automaticky. DCF / MSF dostanou signál letního času okamžitě a v ten samý čas se na displeji zobrazí symbol DST. V zimě je tato 

funkce vypnuta.  

4. Pokud je alarm aktivní (budík zvoní) nebo je v režimu nastavení, budík nepřijímá radiový signál. 


