
862458 METEOSTANICE (RC-DCF) 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

1. Funkce 

1.1 Čas - Rádiem řízený čas 

- Kalendář až do roku 2099 

- Den v týdnu v 8 jazycích 

- Dvojité buzení 
 
 
 
1.2 Teplota - Teplotní rozsah: -9.9~ 50°C 

- Měří v °C / °F  
 
 

2. Hlavní jednotka 
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2.1 Část A - LCD 

A1: Čas 

A2: Ikona řízení rádiem 

A3: Datum/Čas Alarmu 1 

 
A4: Teplota/Čas Alarmu 2  

A5: Projekce času 

 
 
2.2 Část B- Tlačítka 

B1: “Čas Alarmu 1”  

B2: “MODE” B3:”+” 

B4: “RESET”  

B5: “-“ 

 

B6: “ALARM”  

B7: “Čas Alarmu 2”  

B8: “Projekce” 

B9: “Odložené buzení” 

 

2.3 Část C- Struktura 

C1: Konektor adaptéru (4.5V, 

150mA) C2: Zaostření projekce  

 
3. Začínáme: 

� Připojte napájecí kabel umístěte zařízení na rovný povrch. 
 
 
4. Nastavení času a alarmu 

4.1 Rádiem řízené hodiny: 

� Stanice automaticky začne skenovat signál DCF. Na displeji bliká “ ”. 
 

  bliká， 

Je přijímán DCF signál 

svítí, 

Signál přijat úspěšně 

  zmizí, 

Indikuje selhání při příjmu 

signálu 

� Hodiny automaticky každý den skenují čas ve 3:00 hodin. Pokud příjem selže, skenování je 

zastaveno (“ ” na displeji zmizí) a process je opakován ve 4:00 a 5:00. 

� Pro manuální aktualizaci času stačí podržet tlačítka “+” a “-“ po dobu2 vteřin. Každý 

příjem trvá několik minut. 

� Pro zastavení skenování podržte “+” a “-“ po dobu 2 vteřin 

� “ ” na displeji značí, že je aktivován letní čas 

 
4.2 Manuální nastavení času: 

� Po zapnutí podržte tlačítko “MODE” po dobu 3 vteřin. 

� Tlačítky “+” a “-” změníte hodnoty. Stiskem tlačítka “MODE” potvrdíte a přejdete k 

následujícímu nastavení. 
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� Nastavení: 12/24-hodin, Hodiny, Minuty, Vteřiny, Rok, Měsíc, Datum, Jazyk dnů v týdnu a 

C/F. 

� Zobrazení dne v týdnu lze zvolit v 8 jazycích: němčina, francouzština, španělština, 

italština, holandština, dánština, ruština a angličtina. 

� Jazyky a zkratky pro jednotlivé dny jsou uvedeny v tabulce níže. 

 
Jazyk Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota 

German, GE SO MO DI MI DO FR SA 

English, EN SU MO TU WE TH FR SA 

Russian, RU BC ПН BT CP ЧǺ ПǺ ǹБ 

Denmark, DA SO MA TI ON TO FR LO 

Dutch, NE ZO MA DI WO DO VR ZA 

Italian, IT DO LU MA ME GI VE SA 

Spanish, ES DO LU MA MI JU VI SA 

French, FR DI LU MA ME JE VE SA 

 

4.3 Nastavení duálního alarmu: 

� Stiskem tlačítka “ALARM” zvolte nastavení alarmu 1 a alarmu 2. Čas alarmu bliká, 

stiskem “+” a “-” změňte hodnoty a stiskem “ALARM” potvrďte volbu. 

 
4.4 Funkce odloženého buzení: 

� Stiskněte “ALARM 1” a “ALARM 2” pro aktivaci/deaktivaci alarmu 1 nebo 2. 

Je-li alarm aktivován, na displeji svítí symboly (“ “nebo “ “). 

� Když alarm zvoní, odpovídající ikona “ ” nebo “ ” bliká. Stiskem jakéhokoli tlačítka 

kromě “SNOOZE”, buzení zastavíte. Nestisknete-li žádné tlačítko, alarm přestane zvonit 

po 2 minutách. 

� Po stisknutí tlačítka “SNOOZE” při buzení, bliká ikona “ ”, alarm je odložen o pět minut 
a poté začne opět zvonit. Buzení lze odložit maximálně sedmkrát. 
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5. Projekce: 

� Stiskem “PROJECTION” zapnete či vypnete projekci. 

� Je-li funkce projekce zapnuta, podržením tlačítka “PROJECTION” otočíte zobrazení o 

180°. 

� Otočením objímky zaostříte vyobrazený obsah. 
 
 
6. Podsvícení 

Podržte tlačítko “DIMMER” po dobu 2 vteřin a zvolte požadovanou intenzitu podsvícení. 

 
7. Opatření 

 

� Nefunguje-li zařízení správně, stiskněte tlačítko Reset pomocí hrotu. 
 

� Vyvarujte se umístění hodin v blizkosti zdrojů rušení. 

� Odpojíte-li adaptér, hodiny zresetují své nastavení. 
 

� Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, horku, chladu či vlhku. 
 
� Nikdy nečistěte zařízení pomocí abrazivních prostředků. 

 
LIKVIDACE 
Vyřazené spotřebiče a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály, proto není třeba 
je vyhazovat. Namísto toho je odevzdejte do obchodu, kde si koupíte nový přístroj nebo do 
místního recyklačního zařízení. 
 
V souladu s pokyny pro nakládání s odpady pro elektrická a elektronická zařízení musí být 
tento výrobek zlikvidován odděleně. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat v budoucnu, 
nevyhazujte jej s domovním odpadem, ale odevzdejte jej do místní sběrny odpadu. 
 
V souladu se směrnicemi o elektrickém a elektronickém odpadu nesmí být tento produkt 
zlikvidován s domácím odpadem, ale musí být likvidován odděleně. Chcete-li tento výrobek 
zlikvidovat v budoucnu, nevyhazujte jej s domovním odpadem, ale odevzdejte jej do místní 
sběrny odpadu. 
Nikdy nevhazujte vybité baterie, ale vložte je do speciálních bateriových boxů či odevzdejte na 
sběrném místě. 
 

     
 


