
Rádiom riadený budík RB53 – návod k použitiu             SK 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIE 

1. Čas      5. Vlhkosť 

2. Kalendár    6. Budík, odloženie 

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

4. Teplota     8. Riadenie času rádiovým signálom 

 

1. Stlačte  tlačítko MODE pre vstup do nasledujúcich sekcií nastavenia:  

čas  dátum  teplota & vlhkosť  budík  opakovať kolobeh  koniec  vstup do normálneho režimu  stlačte tlačítko 

MODE ešte raz a podržte ho po dobu 2 sekúnd  pre vstup do nasledujúceho režimu nastavenia: hodina  minúta  

12/24hodinový režim  rok  mesiac  deň  °C/°F  koniec. 

2. V režime nastavenia  alarmu  podržte tlačítko MODE po dobu dvoch sekúnd pre vstup nastavenia alarmu v nasledujúcom 

poradí: hodina alarmu  minúta alarmu  nastavenie doby odloženia (5-60 minút)  koniec 

3. V režime  nastavenia času alebo alarmu otáčajte tlačítkom MODE po smere hodinových ručičiek pre zvýšenie hodnoty, proti 

smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavovanej hodnoty. 

4. V režime zobrazenia pridržte tlačítko SNOOZE/LIGHT po dobu dvoch sekúnd pre aktiváciu/deaktiváciu alarmu. 

 

PRIJÍMANIE SIGNÁLU RCC 

1. Po vložení batérií začne budík automaticky vyhľadávať rádiový signál v nasledujúcich časoch: 

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 (leto) – 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. Pokiaľ sa príjem signálu v niektorom z časov nedarí, pokúsi sa budík automaticky prijať signál v nasledujúci čas (neustále 

opakovane). 

3. V lete sa zobrazí symbol DST na displeji po dokončení prijímania signálu letného času. Čas WWVB/JJY pridá jednu hodinu 

automaticky. DCF / MSF dostanú signál letného času okamžite a v ten samý čas sa na displeji zobrazí symbol DST. V zime je táto 

funkcia vypnutá.  

4. Pokiaľ  je alarm aktívny (budík zvoní) alebo je v režime nastavenia, budík neprijíma rádiový signál. 


