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1. Technická data:  
- hodiny řízené vysílačem (RCC) časového signálu DCF 

- zobrazení času ve formátu 12/24 

- kalendář do roku 2099 

- zobrazení teploty ve °C nebo F 

- funkce automatického opakovaného buzení – SNOOZE –  v pětiminutových intervalech 

- měření vnitřní teploty v místnosti  / -9,0°C –  +50,0°C 

- napájení: 2x AAA baterie (nejsou součástí balení) 

2. Zahájení provozu  

- vložte 2x AA baterii 

- po vložení baterií se zobrazí všechny ikonky na displeji a ozve se zvukový signál budíku 

-  radiové řízení RCC  se aktivuje během 7 minut 

3. Nastavení radiového signálu 

- hodiny  se automaticky naladí na časový signál DCF po vložení (výměně) baterií 

- ikonka radiového signálu (vysílač vlevo od ukazatele času)  začne problikávat 

- RCC systém se automaticky synchronizuje s DCF signálem v 1 hodinu po půlnoci. Jestliže se synchronizace nezdaří 

(ikonka vysílače zmizí z displeje) , systém se automaticky pokusí o novu synchronizaci o 1 hodinu později. Tento 

proces se může automaticky opakovat až 5x. 

- Manuální  zahájení synchronizace s DCF signálem se provádí stiskem tlačítka WAVE na zadní straně budíku. . Jestliže 

se synchronizace nezdaří (ikonka vysílače zmizí z displeje) , systém se automaticky pokusí o novu synchronizaci o 1 

hodinu později. 

Poznámka: V případě nedostupnosti signálu DCF můžete hodiny nastavit běžným způsobem manuálně, jak je popsáno níže. 

Jakmile bude signál opětovně dostupný, hodiny se začnou opět automaticky synchronizovat se signálem DCF. 

Pro snížení rizika špatného příjmu signálu DCF doporučujeme umístění hodiny 2,5 m od zdrojů možné interference (TV přijímač, 

počítač, monitor). Pro zajištění příjmu DCF signálu můžete zkusit umístění hodin blízko okna.  

 

4. Manuální nastavení jazyka a času  

- Stiskněte tlačítko TIME po dobu 2 vteřin. Stiskem tlačítek  +  a - vybírejte požadovanou hodnotu. 

- Opětovným stiskem tlačítka TIME potvrzujte volbu a pokračujte v nastavení dalších parametrů. 

- Na displeji takto nastavujete parametry: formát 12/24 hodin, časovou zónu,  hodinu, minuty,  formát data, rok, 

měsíc, den. 

- Na závěr nastavení opět potvrďte stiskem tlačítka TIME. 

5. Natavení buzení - ALARM  

- V módu běžného zobrazení času stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko ALARM a stiskem tlačítek  +  a - vybírejte 

požadovanou hodnotu. 

- Opětovným stiskem tlačítka ALARM potvrzujte volbu a pokračujte v nastavení dalších parametrů. 

- Na displeji takto nastavujete parametry: hodina, minuta. 

- Opětovným stiskem tlačítka ALARM potvrzujte volbu. 

- Pro aktivaci/deaktivaci budíku použijte tlačítko ALARM ON/OFF.  

- Budík zvoní po dobu 2 minut není-li zvonění přerušeno stiskem jakéhokoli tlačítka. Zvonění se opakuje automaticky 

po 24 hodinách.  

6. Funkce opakovaného zvonění SNOOZE 

- Stisknete-li po zahájení zvonění místo označené symbolem žárovky/ z
z

, aktivujete funkci opakovaného zvonění. Po 

uplynutí  5 minut se zvonění zopakuje.   

- Aktivace funkce snooze se na displeji projeví zobrazením symbolu z
z

  

- Funkci SNOOZE deaktivujete stiskem  jakéhokoli tlačítka. 

          8.  Nastavení zobrazení teplot 

- Krátkým stiskem tlačítka  "-"  přepínáte zobrazení teploty v °C nebo °F. 

          9.  Podsvětlení dispeje 

- Stisknete-li místo označené symbolem žárovky/ z
z

, aktivujete podsvětlení displeje po dobu 8 vteřin.  

 

 

 

 

 

DOVOZCE / DISTRIBUTOR 

 

ALBERTINA s.r.o. / NAOKO 

Revoluční 24, Praha 1 

www.naoko.cz / info@naoko.cz 

 

 

 


