
Návod k použití pro následující produkt(y):

Rádiově řízené hodiny s melodií TFA 60.4514.01 BimBam černé

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



Rádiově řízené hodiny s melodií BimBam TFA 60.4514

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím
• Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým 

zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět 
se řešení případných poruch.

• Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje 
způsobeném nesprávným používáním.

• Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme 
žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.

• Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
• Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah dodávky
• Rádiem řízené hodiny.
• Instruktážní manuál.

Přehled vlastností a funkcí produktu
• Rádiem řízené hodiny s nejvyšší přesností.
• Časové zóny a možnost ručního nastavení.
• Možnost výběru z 5 oznamovacích melodií (kukačka, Big Ben, ptáci, zpívající mísa, zvony)
• Funkce budíku.
• Moderní design s vysoce kontrastním LCD displejem.
• K zavěšení na stěnu nebo postavení na podložku.

Bezpečnostní pokyny
• Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
• Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
Pozor! Riziko úrazu:
• Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí. 
• Baterie se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Hrozí riziko výbuchu!
• Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
• Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte 

ochranné rukavice a brýle. 

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!
• Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
• Chraňte před vlhkostí

Popis produktu
A: Displej B: Tlačítka pod kulatým krytem C: Kryt

A1: Čas B1: Tlačítko SET C1: Otvor pro zavěšení

A2: Symbol začátku melodie pro ohlášení každé hodiny B2: Tlačítko ALARM SET /- C2: Bateriový prostor

A3: Symbol konce melodie pro ohlášení každé hodiny B3: Tlačítko ALARM ON OFF /+ C3: Stojánek (vyklápěcí)

A4: Symbol melodie pro ohlášení každé hodiny B4: Tlačítko CHIME MODE

A5: Symbol ON B5: Tlačítko CHIME 123

A6: Symbol OFF B6: Tlačítko CHIME VOL.

A7: Symbol DFC

A8: Vteřiny

A9: Symbol budíku

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!



Začínáme
Vložení baterií
• Strhněte ochrannou folii z displeje.
• Otevřete bateriový prostor.
• Vložte novou 1,5V AA baterii a ujistěte se o správnosti polarity.
• Opět zavřete bateriový prostor.
• Zazní výchozí melodie a všechny segmenty displeje se na chvilku rozsvítí.  

Příjem signálu DCF
• Hodiny nyní skenují DCF signál a na displeji se zobrazí symbol DCF.
• Poté, co je během 3-10 minut úspěšně přijat časový kód, se na displeji nastálo zobrazí rádiem řízený čas a symbol DCF.
• Spustit inicializaci lze také manuálně.
• Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+, symbol DCF bude blikat.
• Příjem přerušíte opětovným stisknutím tlačítka ALARM ON OFF/+.
• Symbol DCF zmizí.
• Příjem DCF signálu se uskuteční denně ve 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00 hodin ráno. Pokud není do 5:00 signál přijat, další pokus se 

uskuteční opět ve 2:00 další ráno.
• Existují tří různé symboly příjmu signálu: 

Symbol bliká – příjem je aktivní

Symbol je zobrazen nastálo – příjem velmi dobrý

Symbol není zobrazen – příjem není aktivní/čas je nastaven 
manuálně

• Jestliže hodiny nemohou najít DCF signál (např. z důvodu rušení, příliš velké přenosové vzdálenosti atd.), čas může být nastaven 
také manuálně. Symbol DCF zmizí a hodiny pak fungují jako klasické krystalové hodiny. (viz. Manuální nastavení).

Čas řízený rádiem (DCF):
Rádiem řízené  hodiny  jsou  nastavovány  dle  časového  signálu  césiových  atomových  hodin  z  Fyzikálně-technického  institutu  v
Braunschweigu.  Odchylka  tohoto přesného atomového času je  menší  než  1 sekundu za  1 milion let.  Čas je  kódován a  šířen  z
Mainflingenu poblíž Frankurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají
tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli
normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá
problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu. 
Věnujte však pozornost následujícímu:
• Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 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.

Zprovoznění
Upozornění: s přístrojem nelze pracovat během příjmu DCF signálu.
• Během provozu bude každé úspěšné nastavení potvrzeno krátkým pípnutím.
• Stiskněte a podržte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /-  v požadované oblasti nastavení pro rychlejší posun 

hodnot.
• Přístroj automaticky opustí mód nastavování, nebude-li po delší dobu stisknuto žádné tlačítko.

Ruční nastavení
• Stiskněte a držte tlačítko SET v normálním módu po dobu tří vteřin. Časová zóna Z (výchozí - 0) bude blikat.  Stiskněte tlačítko 

ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /- k provedení změn v časovém pásmu (+9/-9).
• Korekce časového pásma je je nutná v zemích, kde je možný příjem signálu DCF, a které mají odlišné časové pásmo od toho 

německého ( +1h).
• Stiskněte znovu tlačítko SET k nastavení v následujícím pořadí. Příjem DCF signálu (výchozí – ON/zapnuto), hodiny, minuty, 

zobrazení vteřin (výchozí ON/zapnuto). Stiskem tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo  ALARM SET /- provádíte nastavení hodnot.
• Potvrďte stiskem tlačítka SET.
• Manuálně nastavený čas bude přepsán rádiem řízeným časem poté, co bude úspěšně přijat signál DCF.

Příjem signálu DCF
• Při výchozím nastavení je příjem signálu DCF aktivován (dcf on) a po úspěšném příjmu není nutné žádné manuální nastavení.
• Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /-  v režimu nastavení, jestliže chcete deaktivovat příjem signálu

DCF (dcf off).
• Potvrďte nastavení stiskem tlačítka SET.

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 budíku
• V normálním zobrazení stiskněte tlačítko ALARM SET /-.
• Na displeji se zobrazí symbol budíku a 6:00 (výchozí čas) nebo posledně nastavený čas budíku.
• Stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET /- podobu 3 vteřin.
• Číslice hodin začne blikat.
• Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /- pro nastavení hodin.
• Potvrďte nastavení hodin pomocí tlačítka SET a stejným způsobem nastavte minuty. 
• Stiskem tlačítka SET se vrátíte do zobrazení aktuálního času.
• Pro aktivaci nebo deaktivaci budíku stiskněte stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+.
• Na displeji se objeví nebo z něj zmizí ikona budíku.
• Jakmile je dosaženo nastaveného času, budík začne zvonit.
• Ikona budíku začne blikat.
• Stiskem libovolného tlačítka se budík vypne.
• Pokud budík nevypnete, zesilující zvuk budíku se po jedné minutě vypne a bude opět spuštěn v nastavený čas následující den.
• Symbol budíku v tom případě zůstane na displeji.

Oznamovací melodie
Nastavení oznamovací melodie
• Stiskněte a podržte tlačítko MODE v normálním režimu po dobu tří vteřin ke vstupu do nastavení oznamovací melodie.
• Na displeji je zobrazen symbol oznamovací melodie, která zazní každou celou hodinu, START a END.
• Zde nastavte časové rozmezí ve kterém je oznamovací melodie aktivní (výchozí nastavení: 0-23 pm).
• Čas začátku nyní bliká. Nastavte jej pomocí tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo  ALARM SET /-.
• Potvrďte nastavení stiskem tlačítka MODE a stejným způsobem nastavte také čas konce oznamovací melodie.
• Potvrďte opět tlačítkem MODE.
• Displej nyní zobrazuje aktuální čas.

Výběr melodie
• Stiskněte tlačítko 123… v normálním režimu ke vstupu do režimu výběru funkce.
• Symbol oznamovací melodie nyní bliká, výchozí nebo naposledy nastavení melodie hraje a odpovídající číslo melodie bliká (1 – 

výchozí).
• Nastavte melodii pomocí tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo  ALARM SET /-.
• Můžete zvolit z 5 melodií: 1 kukačka, 2 Big Ben, 3 zpěv ptáků, 4 tibetská mísa, 5 bim bam
• Potvrďte nastavení pomocí tlačítka 123…
• Displej nyní zobrazuje aktuální čas.
• Nastavená melodie bude použita také jako zvuk budíku.

Nastavení hlasitosti melodie
• Stiskněte tlačítko VOL. ke vstupu do režimu výběru funkce.
• Symbol oznamovací melodie nyní bliká a poslední nastavená hlasitost (výchozí – 2) je zobrazena na displeji.
• Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo  ALARM SET /- ke změně hlasitosti.
• Můžete vybrat mezi třemi úrovněmi hlasitosti (1,2,3).
• Potvrďte nastavení pomocí tlačítka VOL.
• Displej nyní zobrazuje aktuální čas.
Poznámka: hlasitost oznamovací melodie neovlivňuje hlasitost budíku.

Aktivace/deaktivace oznamovací melodie
• K aktivaci a deaktivaci funkce oznamovací melodie stiskněte tlačítko MODE v normálním režimu.
• Symbol oznamovací melodie se zobrazí na displeji nebo z něj zmizí. 

Instalace a umístění 
• Zavěste hodiny na vybrané místo pomocí dvou pevných hřebíků nebo šroubů a hmoždinek nebo je postavte na rovný povrch 

pomocí vyklápěcího stojánku.

Péče a údržba
• Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky ani rozpouštědla.
• Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
• Udržujte přístroj v suchu.

Výměna baterií
• Vyměňte baterie, jakmile začnou funkce přístroje slábnout.
• Otevřete bateriový prostor a vložte 4 nové 1,5 V AA baterie. Dbejte na správnost polarity.
• Opět zavřete bateriový prostor.
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Řešení problémů:

Na displeji není nic vidět • zkontrolujte správnost polarity baterií
• vyměňte baterie

Není přijat signál DCF • stiskněte a držte tlačítko ALARM ON OFF/+ po dobu 3 sekund, aby se spustil příjem
• aktivujte příjem DCF v režimu nastavení (dcF ON)
• zkuste přístroj postavit na jiné místo
• nastavte čas ručně
• počkejte na noční pokus zachycení signálu DCF
• zkontrolujte možné zdroje interference
• podle manuálu přístroj restartujte

Nesprávné zobrazení • vyměňte baterie

        Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Napájení: 4 x 1,5 AA baterie (nejsou součástí balení)

Rozměry: 321 x 27 x 140 mm

Hmotnost: 452 g (pouze přístroj)
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