
Rádiem řízený budík RB26 – návod k použití                   CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCE 

1. Řízení času radiovým signálem (DCF – většina Evropy, MSF – Velká Británie, WWVB – Severní Amerika, JJY60, JJY40 – Japonsko) 

2. 12/24 - hodinový režim 

3. 2x 1min. alarmy a odkládání (interval mezi 5-60 minutami) 

4. LED podsvícení – 5 vteřin 

POPIS TLAČÍTEK 

SET – přesuňte levé tlačítko do polohy LOCK, potom tiskněte tlačítko SET pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Přesuňte levé tlačítko do polohy SET 

TIME nebo SET ALM, poté stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení času nebo alarmu. 

UP – V nastavení režimů slouží toto tlačítko ke zvyšování nastavované hodnoty.  

Normálním režimu podržte toto tlačítko po dobu 2 vteřin pro přijímání radiového signálu. Pokud budete tisknout tlačítko UP během přijímaní 

signálu opakovaně, budete přepínat mezi přijímanými frekvencemi nebo přijímání signálu zastavíte. 

DOWN – V nastavování režimů slouží toto tlačítko ke snižování nastavované hodnoty. 

12/24 – V normálním režimu tiskněte toto tlačítko pro výběr mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým režimem zobrazení času.  

SNOOZE/LIGHT – Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí podsvícení. V případě že zvoní alarm, stisknutím tlačítka alarm odložíte. 

NASTAVOVÁNÍ 

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU 

1. Stiskněte tlačítko 12/24  pro výběr mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým režimem. 

2. Přesuňte levé tlačítko do polohy SET TIME, poté stiskněte tlačítko SET pro vstup do další části nastavení: nastavení zóny (pouze formáty DCF 

a WWVB mají možnost nastavení zóny)  nastavení hodin  nastavení minut  DST on/off  potvrdit. 

3. Během výše uvedených režimů tiskněte tlačítka UP a DOWN pro úpravu hodnot. 

4. Po dokončení nastavování času stiskněte SET pro ukončení a uložení předchozího nastavení. 

5. Formáty MSF a JJY nemají nastavení zóny. 

6. Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 vteřin, budík automaticky ukončí nastavovací režim a uloží nastavení 

v takové fázi, v jaké aktuálně je.  

NASTAVENÍ BUDÍKU 

1. Přesuňte pravé tlačítko do polohy AL1, pak stiskněte tlačítko SET pro nastavení času budíku 1.  

Přesuňte pravé tlačítko do polohy AL2 , pak stiskněte tlačítko SET pro nastavení času budíku 2.  

Přesuňte pravé tlačítko do prostřední pozice a stiskněte SET pro nastavení budíku 1 a budíku 2. 

Pořadí nastavovaných položek: hodina  minuta  interval odložení (5-60 minut) 

Během nastavování tisknutím tlačítek UP/ DOWN snížíte/zvýšíte nastavovanou hodnotu. Přidržením jednoho z těchto tlačítek nastavování 

urychlíte. 

2. Přesuňte levé tlačítko do pozice LOCK, poté stiskněte tlačítko SET pro aktivaci/deaktivaci budíku. 

3. V nastavený čas bude budík zvonit 1 minutu. 

Během zvonění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci funkce odložení.  

4. Pokud 60 vteřin nic nestisknete, budík se vrátí do normálního režimu. 

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. Pokud chcete vyvolat hledání signálu ručně, stiskněte tlačítko UP po dobu asi 2 vteřin.  

4. Pokud chcete ručně změnit frekvenci, stiskněte během přijímaní signálu tlačítko UP.  

5. 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.  

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


