
RADIO CONTROLLED CLOCK CRONO 

RÁDIOVO RIADENÉ HODINY CRONO 

 

Inštrukcie pre starostlivosť Blomus produktov 

Blomus produkty sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Materiály z 

nerezovej ocele sa ľahko stará, ale udržiavanie musí byť pravidelné. Pokiaľ nie 

je o produkt správne starané, môžu sa na matnej nerezovej oceli tvoriť škvrny. 

Preto odporúčame pravidelné čistenie. 

POZOR: Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne agresívne čistiace 

prostriedky, drôtenky, tvrdé kefy, atď. Povrch by sa mohol trvalo poškodiť. 

Prosíme uistite sa, že pri čistení nedošlo k poškodeniu citlivých materiálov, ako 

je drevo, či sklo. 

 

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRODUKTY BLOMUS 

Odtlačky prstov na povrchu nerezovej ocele je možné odstrániť pomocou vlhkej 

handričky na čistenie mikrovlákien, alebo mäkkou handričkou na čistenie skla. 

Čistite produkt horúcou vodou a keď je potreba, pridajte trochu jemného 

saponátu, či Blomus Metal-Fluid (Art. No. 31056), ktorý vytvorí film proti 

nečistote a je vhodný aj na keramiku, drevo, sklo a plast. 

  

NÁVOD NA SPUSTENIE HODÍN 

1) Kompatibilné batérie 

2) RESET tlačidlo 

3) M.SET tlačidlo 

4) REC tlačidlo 

  



PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO POHYBU 

Hneď ako je batéria riadne nainštalovaná, hodiny sa automaticky nastavia na 

12:00. Až chytia hodiny rádiový signál a spracujú ho (, čo trvá 3-12min), tak sa 

hodiny automaticky nastavia na správny čas. 

Odporúčame, aby ste počas tohto procesu nepohybovali s hodinami 

Pokiaľ sa hodiny po dobu 12 minút samy neprenastavia, je signál na danom 

mieste chybný, či nedostupný. 

Opakujte proces znovu na inom mieste pomocou RESET tlačidla. 

 

NASTAVENIE ČASU MANUÁLNE 

 

Stlačte a pridržte M.SET tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre nastavenie hodinovej 

ručičky. Druhou rukou nastavte hodinovú ručičku na 12:00. Stlačte M.SET 

tlačidlo na dlhšie ako 1 sekundu pre nastavenie minútovej ručičky. 

Ak nie je M.SET tlačidlo stlačené po dobu 30 sekúnd hodiny sú nastavené, alebo 

stlačte REC tlačidlo. 

 

RESETOVANIE HODÍN 

 

Stlačením RESET tlačidla resetujete hodiny. Druhou rukou nastavte hodinové 

ručičky na 12:00. Hodiny sa automaticky nastavia pomocou rádiového signálu 

počas 3-12 minút. 

OBNOVENIE RÁDIOVÉHO SIGNÁLU 

 

Hodiny prijímajú rádiový signál maximálne 2x denne o 1:00 a 3:00. Počas 

prijímania signálu sa sekundová ručička zastaví na 12. hodine. Proces bude 

trvať 3 – 12 minút. 

 



FUNKCIA ÚSPORY BATÉRIE 

 

Na zníženie spotreby batérie sa sekundová ručička zastaví medzi 10. hodinou 

večernou a 6. hodinou rannou. Druhá ručička stále beží. 

 

VLOŽENIE/ VÝMENA BATÉRIE 

 

Počas vkladania batérie (AA typu, 1,5V LR6) prosím dodržujte správnu polaritu 

batérií, ktorá je znázornená na obale batérie. 

 

 

 

 


