
Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem s českým dnem v týdnu TFA
60.4516.54

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem s češtinou TFA 60.4516 

Před použitím
• Následující informace čtěte velmi pozorně.
• Tento manuál vám pomůže seznámit se s novým přístrojem, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí vám v případě problémů s 

přístrojem.
• Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
• Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto 

manuálu.
• Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
• Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení
• Rádiem řízené hodiny.
• Návod k použití.

Vlastnosti produktu
• Velmi přehledné rozložení displeje se dnem v týdnu v plném znění (v 10 jazycích).
• Pro jednodušší orientaci v čase.
• Vysoce přesné rádiem řízené hodiny.
• Možnost nastavení časového pásma a ručního nastavení.
• Vnitřní teplota a vlhkost.
• Budík s možností odložení buzení.
• Dva různé režimy budíku (po-pá, po-ne).
• Ideální pro použití v domácnosti, kanceláři, čekárně, lobby či vstupní hale a také jako dárek.
• Možnost zavěšení či postavení na podložku.
Bezpečnostní pokyny
• Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu  a měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
• Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
Pozor! Riziko úrazu:
• Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
• Baterie se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
• Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
• Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo baterie různých typů. Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte 

ochranné rukavice a brýle. 
• Důležité informace ohledně bezpečného používání:
• Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Chraňte před vlhkostí.

Popis přístroje

Nástěnné hodiny
LCD displej
A1: Čas, vteřiny A2: Symbol příjmu DCF
A3: Symbol letního času A4: Symbol budíku
A5: Den v týdnu A6: Datum
A7: Teplota A8: Vlhkost
A9: AM/PM A10: Symbol baterie

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Tlačítka
B1: Tlačítko MODE/SET

B2: Tlačítko ALARM ON/OFF

B3: Tlačítko UP B4: Tlačítko DOWN
B5: Tlačítko RESET B6:  Tlačítko SNOOZE
B7: Přepínač ALARM MODE

Kryt přístroje
C1: Otvor pro zavěšení C2: Bateriový prostor
C3: Stojánek (výklopný)

Začínáme
Vložení baterií
• Otevřete bateriový prostor hodin a vložte 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Zavřete bateriový prostor. Přístroj vás 

upozorní pípnutím a všechny segmenty LCD displeje se krátce rozsvítí.

Příjem rádiově řízeného času
• Hodiny se nyní budou snažit zachytit DCF signál což je indikováno blikající ikonou příjmu DCF signálu. Pokud je během 3-10 

minut DCF signál zachycen, na displeji se zobrazí aktuální čas a datum a symbol DCF.
• Příjem DCF signálu můžete spustit též manuálně.
• Stiskněte a podržte tlačítko DOWN na dobu 3 sekund.
• Ikona příjmu DCF signálu bude blikat.
• Přerušit příjem je možné stiskem tlačítka DOWN opět po dobu 3 sekund. Ikona příjmu DCF signálu zmizí.
• Příjem DCF signálu nastává vždy ve 3:00 ráno. Pokud signál není v tuto dobu přijat, přístroj se pokouší o opětovný příjem v 3:00 

hodiny následující ráno.
• Na displeji je možné vidět 3 různé ikony příjmu DCF signálu:

bliká – probíhá příjem DCF signálu
svítí trvale – příjem DCF signálu byl úspěšný
žádná ikona – příjem DCF signálu byl neúspěšný / DCF příjem je vypnutý

• Pokud hodiny nemohou zachytit DCF signál (např. z důvodu rušení, vzdálenosti do vysílače atd.), je možné hodiny nastavit ručně. 
Ikona příjmu DCF signálu zmizí a hodiny budou pracovat dále jako klasické hodiny řízené krystalem (viz Manuální nastavení).

Poznámka k příjmu DCF signálu
DCF je vysílač speciálních časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jehož dosah činí cca 1 500 km od 
tohoto vysílače. Vysílač je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem ve Spolkové republice Německo a šíří a kóduje 
časový signál césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového 
času představuje méně než 1 sekundu za 1 milion let. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a 
zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Zkratka DCF znamená: D (Deutschland = Německo), C (označení 
pásma dlouhých vln), F (frankfurtský region).

Pokud ikonka příjmu DCF signálu bliká, ale nedojde k nastavení času, nebo se neobjeví vůbec, věnujte pozornost 
následujícímu:
• Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory  počítačů) je minimálně 1,5 – 2 m.
• V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku 

blízko k oknu.
• V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Použití
• Během příjmu signálu z bezdrátového čidla a příjmu DCF signálu jsou tlačítka pro používání hodin nefunkční. 
• Stiskněte a podržte tlačítko UP nebo DOWN pro rychlé nastavení.
• Zařízení ukončí automaticky režim nastavení pokud není stisknuto žádné tlačítko po delší dobu.

Manuální nastavení času a kalendáře
• Stiskněte a podržte tlačítko MODE/SET po dobu 2 vteřin.
• Číslice 24 h (výchozí nastavení) začne blikat. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení 12h nebo 24h režimu zobrazení. Ve 

12h režimu se na displeji zobrazí AM (do poledne) nebo PM (po poledni).
• Stiskněte tlačítko MODE/SET pro přechod na další nastavení a to v pořadí: nastavení DCF (rcc on (zapnuto) – výchozí nastavení), 

časové pásmo (00 – výchozí nastavení), jazyk dne v týdnu (GERMAN – výchozí nastavení), hodiny, minuty, vteřiny, rok, měsíc a 
den, jednotka teploty (°C – výchozí nastavení) a interval budíku (2 minuty – výchozí nastavení). Nastavení provádíte pomocí 
tlačítka UP nebo DOWN.

• Potvrďte nastavení pomocí tlačítka MODE/SET.
• Ručně nastavený čas bude přepsán DCF časem jakmile dojde k úspěšnému příjmu DCF signálu.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Nastavení DCF příjmu
• Ve výchozím nastavení je příjem DCF zapnut (rcc on) a po úspěšném naladění DCF signálu není potřeba dalšího ručního nastavení.
• V režimu nastavení stiskněte  UP nebo DOWN, jestliže chcete deaktivovat příjem DCF (rcc OF).
• Jakmile je deaktivován příjem DCF, je potřeba nastavit čas ručně.

Nastavení časového pásma
• V režimu nastavení můžete nastavit časové pásmo (-23/+23).
• Úprava časové zóny je nutná pro země, kde je možné přijímat DCF signál a která má jiné časové pásmo než je čas DCF (tzn. časová

zóna Frankfurtu n. Mohanem).

Jazykové nastavení dne v týdnu
• V režimu nastavení je možné zvolit jeden z následujících jazyků pro zobrazení zkratky dne v týdnu:  GERMAN, FRENCH, 

ITALIAN, SPANISH, DANISH, DUTCH, CZECH, POLISH, SWEDISH a ENGLISH.

Nastavení jednotky teploty
• V režimu nastavení můžete zvolit mezi °C (Celsius) a °F (Fahrenheit) jakožto jednotkou teploty.

Nastavení trvání budíku
• V režimu nastavení můžete zvolit mezi 1 a 2 minutami trvání zvuku budíku.

Nastavení budíku
• V normálním zobrazení stiskněte tlačítko MODE/SET.
• Na displeji se zobrazí ALARM TIME a 7:00 (výchozí čas) nebo posledně nastavený čas budíku.
• Stiskněte a podržte tlačítko MODE/SET.
• Číslice hodin začne blikat.
• Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení hodin.
• Potvrďte nastavení hodin pomocí tlačítka MODE/SET a stejným způsobem nastavte minuty. 
• Stiskem tlačítka MODE/SET se vrátíte do zobrazení aktuálního času.
• Přepínač na zadní straně slouží k přepínání mezi režimem budíku MON-FRI (pracovní týden) nebo MON-SUN (celý týden).

Aktivace a deaktivace času buzení
• Pro aktivaci budíku stiskněte stiskněte tlačítko ALARM ON/OFF.

• Na displeji se objeví ikona budíku .
• Jakmile je budík zapnut a zároveň je dosaženo nastaveného času, budík začne zvonit.
• Stiskem libovolného tlačítka se budík vypne.
• Pokud budík nevypnete, zvuk budíku se po 1-2 minutách vypne a bude znovu opět spuštěn v nastavený čas následující den. Symbol 

budíku zůstane na displeji.
• Jestliže budík zvoní, stiskem tlačítka SNOOZE můžete aktivovat funkci odložení buzení.
• Je-li funkce odložení buzení aktivní, na displeji bliká symbol budíku.
• Budík se přeruší na 5 minut.
• Chcete-li zastavit budík, stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě SNOOZE)
• Symbol budíku a nápis Zz zmizí.

Umístění a instalace 
• Přístroj můžete zavěsit na stěnu pomocí hřebíku nebo šroubku a hmoždinky. Díky vyklápěcímu stojánku jej můžete také postavit na 

rovný povrch.

Péče a údržba

• Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čistící prostředky.
• Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie. 
• Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií
• Vyměňte baterie v přístroji jakmile se displeji zobrazí symbol baterie.
• Otevřete bateriový prostor hodin a vložte 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou.
• Opět zavřete bateriový prostor.

Odstraňování problémů

Problém Řešení

Na displeji  žádná data • Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou.
• Vyměňte baterie.
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Není možný příjem DCF 
signálu

• Stiskněte a podržte tlačítko DOWN po dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání ručně.
• Aktivujte příjem DCF v režimu nastavení.
• Počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc.
• Zvolte jiné umístění hodin.
• Ručně nastavte hodiny.
• Zkontrolujte, zda-li není poblíž nějaký zdroj rušení příjmu DCF signálu.
• Restartujte hodiny.

Nesprávné zobrazení • Vyměňte baterie
• Pomocí špendlíku či jiného ostrého předmětu stiskněte tlačítko RESET.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení Baterie 4x 1,5 AA (nejsou v balení)

Rozsah měření teploty: -10 °C až +50 °C s rozlišením 0,1 °C 

Rozsah měření vlhkosti: 20 až 99 % s rozlišením 1 %

Zobrazení LL / HH Teplota je mimo měřený rozsah

Zobrazení BELOW Vlhkost je mimo měřený rozsah

Rozměry 248 x 27 (70) x 206 mm

Hmotnost 486 g (pouze přístroj)

R&TTE Directive 1999/5/EC
Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní 
požadavky R&TTE Directive 1999/5/RC.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


