
Rádiem řízený budík RB856 — návod k použití  
 

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU  
Otevřete kryt baterie a dle znázorněné polarity vložte 2AA baterie, aby byl budík schopný 
provozu. Pomocí otočného kolečka na zadní straně budíku nastavte přesný čas 12:00. 
Opětovným mačkáním tlačítka s ikonou hodin posuňte do této polohy také vteřinovou ručku. 
Vyjměte a znovu vložte baterie do budíku. Přístroj začne automaticky přijímat radiový signál. 
Pokud vyhledávání signálu nezačne okamžitě, vyčkejte.  
 

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU  
Nastavte vteřinovou, minutovou a hodinovou ručku do pozice 12:00. Stiskněte tlačítko s ikonou 
rádiové věže po dobu 3 vteřin. Příjem signálu pak potrvá přibližně 3-8 minut. Pokud bude signál 
úspěšně přijímán, ručky se posunou na správný čas. Pokud je přijímaný signál slabý, nebo 
přijímání signálu selhalo, hodiny začnou běžet od dvanácti hodin a automaticky přejdou do 
režimu příjmu signálu (šestkrát denně v 2:00, 5:00, 11:00, 14:00, 17:00, 23:00), až do té doby 
než bude signál přijímán úspěšně. 
 

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU  
Po vložení baterií nastavte požadovaný čas na zadní straně budíku pomocí otočného tlačítka. 
Stisknutím tlačítka s ikonou hodin se vteřinová ručka uvede do chodu. 
 

RESETOVÁNÍ  
Ve vzácných případech se může stát, že tlačítka vůbec nefungují nebo hodiny na stisknutí 
tlačítek nereagují. V takovém případě vyjměte baterii a vyčkejte po dobu asi 2 minut, pak vložte 
baterii znovu.  
 

NASTAVENÍ FUNKCE BUZENÍ  
Otáčením kolečka pro nastavení alarmu zvolíte požadovaný čas buzení. Posuvným tlačítkem 
ON/OFF na pravé straně budíku budík zapnete/vypnete. Celková doba trvání alarmu je 30-45 
minut. 

  

FUNKCE LIGHT & SNOOZE  
Tlačítko LIGHT & SNOOZE na vrchní straně budíku má dvě kunkce: 
1. Když začne budík v nastavený čas zvonit, stiskem tlačítka LIGHT & SNOOZE budík odložíte. 
Znovu začne zvonit přibližně za 4 minuty. Doba trvání jednoho zvonění je 2 minuty. Po dvou 
minutách se alarm vypne a automaticky přejde do režimu opakování. Celková doba 
automatického opakování zvonění je přibližně 30-60 minut.  
2. Stiskem tlačítka aktivujete na několik vteřin zelené podsvícení ciferníku, aťv čase buzení či 
mimo něj. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
Je vhodné měnit baterie každých 12 měsíců pro zachování přesnosti hodin a zachování kvality 
přijímaného signálu. Je vždy potřeba používat nové a kvalitní baterie. Pokud budík nebudete 
dlouhou dobu používat, vyjměte baterie.  
Faktory, které ruší příjem radiového signálu: domácí spotřebiče, televizní přijímače ve 
vzdálenosti menší než 2 metry, větší vzdálenost od vysílače 

 
 


