
 

 

RÁDI0M RIADENÉ HODINY DH9335 

NÁVOD K POUŽITIE 

 

1. Funkcie 

1.1 Čas            - Rádiom riadený čas (RC-DCF) 

                - 12/24 režim zobrazenia času 

                - Funkcie alarmu 

                - Kalendár až do roku 2099 

                    - Možnosť vybrať z 10 jazykov zobrazenia dňa v týždni 

                    

1.2 Teplota         - Merateľné rozmedzie: -10°C ~+ 50°C  

                - Možnosť voľby jednotky °C / °F 

 

1.3  Vlhkosť         - Merateľné rozmedzie: 20% ~ 99% 

 

2. Hlavná jednotka 

 

 
Časť A:
A1: Zobrazenie času 

A2: Deň v týždni 

A3: Teplota 

A4: Symbol rádiového signálu 

A5: Vlhkosť 

A6: Dátum



 

 

                           

Časť B:
B1: “MODE/SET” tlačidlo 

B2: “ ” tlačidlo 

B3: “ / ” tlačidlo 

B4: “ALARM ON/OFF” tlačidlo 

B5: “RESET” tlačidlo 

B6: “SNOOZE” tlačidlo 

B7: Alarm mode prepínač

 

Časť C:
C1: Otvor na zavesenie 

C2: Stojanček 

C3: Kryt batérii

 

3. Začíname: 
3.1 Hlavná jednotka: 

 Otvorte kryt batérii [C3] 

 Vložte 4 x AA batérie podľa naznačenej +/- polarity 

 Zatvorte kryt batérii *C3] 

 

4. Nastavenie času a alarmu 

4.1 Rádiom riadené hodiny 

 Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový 

signál. Ikona “ ” sa na displeji rozbliká. 

 bliká, 
symbolizuje prijímanie 
rádiového signálu 

 svieti, 
symbolizuje úspešné 
nadviazanie spojenia 

 zmizne, 
signál sa nepodarilo 
nadviazať 

 Hodiny každý deň automaticky snímajú časový signál o 3.00 ráno pre udržanie 

presného času. Ak dôjde k zlihaniu príjmu, symbol “ ” zmizne z displeja.  

 Hľadanie signálu môžete aktivovať aj manuálne a to stlačením tlačidla “  ” (B3) 

po dobu 3 sekúnd. Každý pokus o príjem signálu trvá asi 5 minút. 

 Skenovanie signálu môžete i manuálne zastaviť stlačením tlačidla “ ” (B3) po 

dobu 3 sekúnd.  

   Symbol “ ” sa na displeji zobrazí, ak  je aktívny režim letného času. 

 
4.2 Manuálne nastavenie času: 



 

 

 V režime zobrazenie času pridržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo“MODE” (B1) pre 

vstup do manuálneho nastavenia času/kalendára. 

 Stlačte tlačidlo “ ” (B2) alebo “ ” (B3) pre nastavenie požadovanej hodnoty, 

potom stlačte tlačidlo“MODE” (B1) pre potvrdenie nastavenia. 

(Dlhším podržaním tlačidla “ ” (B2) alebo “ ” (B3) môžete urýchliť 

nastavenie požadovanej hodnoty.) 

 Sekvencia nastavenia je nasledujúca: 12/24 hodín, RCC on/off, časové pásmo, 

jazyk dňa v týždni, hodina, minúta, sekunda, rok, mesiac, dátum, teplota, doba 

trvania alarmu. 

 Deň v týždni je možné vybrať v 10 jazykoch: Nemčina, Angličtina, Francúzština, 

Taliančina, Holandština, Španielčina, Dánština, Čeština, Polština, Švédština. 

Pozn.:  

 Režim nastavenia času sa automaticky ukončí za 15 sekúnd, ak nestlačíte  

žiadne tlačidlo. 

 Časová zóna sa používa pre krajiny, kde môže byť prijímaný časový signál DCF. 

Signál je vysielný z Nemecka. Ak ste v krajine s iným časovým pásmom ako je 

Nemecko (stredoeurópsky čas) o 1 hodinu východne, zóna by mala byť nastavená 

na +1. Hodiny sa automaticky nastavia o 1 hodinu rýchlejšie ako prijatá doba 

signálu. 

 Trvanie zvuku alarmu: existujú tu dve možnosti, “1 minúta” a “2 minúty”. 

 Sekundy je možné nastaviť len na hodnotu 0. 

  

4.3 Denné nastavenie alarmu: 

 Stlačte tlačidlo “ MODE” (B1), “ALARM TIME” sa na displeji rozbliká. 

 Pri  prezeraní času alarmu podržte tlačítko “MODE” (B1) po dobu 3 sekúnd pre 

vstup do nastavenia času alarmu. Stlačte tlačidlo “ ” (B2) alebo “ ” (B3) pre 

nastavenie požadovanej hodnoty. Následným stlačením tlačidla “MODE” (B1) 

potvrdíte nastavenie. 

 

4.3 Funkcia odloženia alarmu: 

 Stlačením tlačidla “ALARM ON/OFF” (B4) aktivujete alebo deaktivujete alarm. Ak 

je alarm aktivovaný, na displeji sa zobrazí symbol "  ". 

Prepínačom (B7) vyberte, či chcete budík aktivovať len pre pracovné dni od 

pondelka do piatka (from Monday to Friday) alebo po celý týždeň od pondelka do 

nedele (from Monday to Sunday). 

 Stlačte tlačidlo “SNOOZE” (B6) keď je alarm aktívny, alarm sa tak odloží o 5 minút, 

potom bude znovu zvoniť. Na displeji sa rozbliká “ ”. Odložiť budenie je možné  

až 7x.  

 Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla “SNOOZE” vo chvíli, kedy budík 



 

 

zvoní, odložíte tým budenie. V opačnom prípade vychádza z predchádzajúceho 

nastavenia doby trvania alarmu, alarm zvoní 2 minúty alebo 1 minútu a potom sa 

automaticky zastaví. 

 

 

5. Teplomer 

 Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je 

nižšia, ako je minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako je maximálna 

teplota). 

 Ak je vlhkosť vzduchu menšia ako 20%, na displeji sa zobrazí symbol  alebo sa 

zobrazí 99% ak  je vlhkosť väčšia ako 99%.   

 

6. Opatrenie   

 Ak vyberiete batérie, prístroj stratí informácie o čase. 

 Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, 

vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom. 

 Nikdy nečistite prístroj pomocou abrazívnych alebo koróznych prípravkov. 

Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať 

elektronické obvody. 

 

 


