
 

 

 

CZ Návod k produktu 43493 
Bezdrátová meteorologická stanice s DCF GreenBlue GB521B / GB521W  

 

POPIS ZAŘÍZENÍ: 

RF icon – RF ikonka 

Outdoor Temperature – Venkovní teplota 

Outdoor today temperature memory – Historie venkovní teploty 

Indoor Temperature – Vnitřní teplota 

Indoor Humidity – Vnitřní vlhkost 

RCC icon – RCC ikonka 

Date – Datum 

Time – Čas 

Week – Týden 

Alarm icon – Budík 

Snooze ikon – Ikonka režimu spánku  



 

 

 

01. TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 

- Hodiny řízené signálem DCF  (automatická synchronizace času) 
- navíc manuální nastavení času 
- Kalendář do roku 2099. 
- Zobrazení data a dnů v týdnu. 
- Teplota alternativně ° C nebo ° F. 
- Čas volitelný v 12/24 H. 
- Den v týdnu v 7 jazycích: angličtina, německy, italsky, francouzsky, španělsky, holandsky a dánsky 
- Funkce automatického odložení (5 minut). 
- Teploměr: měření v místnosti:  0 ° C (32 ° F) -50 ° C (122 ° F).  
- Měření venkovní: 19,9 ° C (-3,8 ° F) - 59,9 ° C (139,8 ° F) 
- Hi / Lo zobrazení venkovní teploty 
- Vlhkoměr: Rozsah měření: 20 ~ 95% RH. 
- Oddělená oblast obrazovky pro měření  uvnitř a venku 
- Podsvícená LED obrazovka (automatické vypnutí po 5 sekundách). 
- Baterie: 2 x AA / LR6 nejsou součástí balení). 
 
02. LCD OBRAZOVKA A NASTAVENÍ: 

- Bezdrátový senzor dálkového ovládání (relé) - výkonové relé 433,92 MHz. 
- Dosah přenosu až 60 m (200 stop). 
- Nainstalujte 2 baterie do vysílače, dbejte na správnou polaritu zarovnání. 
 
03. SPUŠTĚNÍ: 

- Překážky mohou rušit přenos signálu 
- Nevystavujte vysílač přímému slunečnímu záření 
- Otevřete kryt baterií na vnější zadní straně snímače a vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu.  
- Vyberte zobrazení ° C / ° F tlačítkem uvnitř komory. Zavřete kryt. 
- Po vložení baterií se na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony na displeji, po této době uslyšíte pípnutí 
pro detekci vnitřní teploty a vlhkosti. Přijímač poté zahájí navázání spojení se senzorem externím. 
Tato operace bude trvat přibližně 3 minuty a bude zobrazena na displeji blikajícím symbolem RF 
antény externího příjmu. Když přijímač provede připojení připojení k externímu senzoru se 
automaticky přepne do režimu hodin. 
 
04. RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU: 

- Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund, na displeji se zobrazí rok 2012. Nyní použijte 
tlačítko UP / DOWN pro nastavení správného roku. 
- Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení, na displeji se zobrazí měsíc. 
Nyní použijte UP / DOWN k nastavení správného měsíce. Na displeji se zobrazí datum. 
- Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení. Nyní použijte UP / DOWN k nastavení správného data. 
- Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení. Nyní pomocí UP / DOWN vyberte jazyk dnů v týdnu. 
- Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení, poté se zobrazí časová pásma. 
Nyní použijte UP / DOWN k nastavení správného časového pásma (-12 až +12). 
- Stisknutím tlačítka „SET“ nastavení potvrdíte, na displeji se zobrazí režim 12/24 hodin. Nyní použijte 
tlačítko UP / DOWN k nastavení příslušného 12/24 hodinového režimu. 
- Stisknutím tlačítka „SET“ potvrďte nastavení. Zobrazí se na displeji hodina. Nyní použijte UP / DPWN 
pro nastavení správné hodiny. 
- Stisknutím tlačítka „SET“ nastavení potvrdíte. Zobrazí se na displeji 



 

 

 

nastavení minut. Nyní použijte UP / DOWN pro nastavení správných minut. 
- Stisknutím tlačítka „SET“ potvrďte nastavení a dokončete postup nastavení, přepnout do režimu 
hodin. 
 
Poznámka: Po 7 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepne z režimu 
nastavení do normálního časového režimu. Pro dny v týdnu existuje 7 jazyků: angličtina, němčina, 
italština, francouzština, španělština, holandština a dánština. 
 
05. NASTAVENÍ DENNÍCH ALARMŮ: 

- V režimu hodin stiskněte jednou tlačítko ALARM, na displeji se zobrazí ikona „zvonku“. 
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu 2 sekund, dokud se neobjeví ikona čas. Nyní pomocí 
tlačítek nahoru / dolů nastavte čas budíku a stiskněte tlačítko ALARM pro přijetí. 
- Poté se zobrazí minuta alarmu. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte požadovaný minutu. 
Stisknutím tlačítka ALARM potvrďte nastavení a dokončete postup nastavení. Chcete-li zapnout nebo 
vypnout denní alarmy, stiskněte tlačítko jednou "ALARM". 
 
Důležité: Po 7 sekundách bez stisknutí tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do 
normálního režimu hodin. Budík se spustí po dobu 1 minuty, pokud se nevypne stisknutím  
libovolného tlačítka, bude se opakovat po 24 hodinách.  
Rostoucí tón alarmu (doba trvání: 1 minuta) změní tón 4krát během trvání alarmu. 
 
06. FUNKCE AUTOMATICKÉHO SPÁNKU: 

Aktivace funkce automatického odložení: po spuštění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT pro 

aktivaci funkce snooze. Když je zapnutá funkce odložení zapnuto, na displeji se zobrazí symbol „Zz“. 

Tato operace posune alarm o 5 minut, po této době se alarm znovu spustí. 

ZOBRAZENÍ TEPLOTY ° C / ° F: 

Teplota může být zobrazena ve ° C nebo ° F. Krátké stisknutí tlačítka dolů – povolí přepínat mezi 

jednotlivými hodnotami. 

PŘIPOJENÍ RÁDIA S VNĚJŠÍM SENZOREM:  

Vložte dvě baterie dovnitř vysílače, dbejte na správnou polaritu. Poté stiskněte a podržte tlačítko 

Dolů po dobu 2 sekund a vyhledejte senzor externí (pro smazání aktuálních dat RC hodin). 

PŘÍJEM SIGNÁLU DCF: 

- Po zapnutí jednotka automaticky přijme signál DCF pro max. 7 minut a ikona DST zobrazí 1 Hz. 

V hodinách 1:00 / 2:00 / 3:00 bude příjem DCF se automaticky zapne a hodiny se synchronizují. 

Pokud bude vyzvednutí opravit. Pokud připojení selže (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje) 

systém automaticky zkusí další synchronizaci v příštím úplném hodina. Tento postup se automaticky 

opakuje až 5krát denně. 

- Stisknutím a podržením klávesy „WAVE“ můžete povolit nebo zakázat příjem DCF. 

- Pokud není do 7 minut přijat žádný signál, vyhledejte signál DCF zastaví (ikona stožáru rádia zmizí 

z displeje) a spustí se znovu v příští celou hodinu. 

 



 

 

 

 

Informace: Blikající ikona rádiového stožáru označuje, že zařízení přijímá signál DCF Nepřetržité 

zobrazení ikony rádiového stožáru znamená, že byl přijat signál DCF úspěšně, ikona rádiového stožáru 

zmizí, pokud není přijat žádný signál. 

- Doporučená minimální vzdálenost 2,5 m od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory 

nebo počítačové monitory. V konkrétních místnostech je rádiový signál slabší stěny 

(např. v suterénech) a v kancelářích.  

Za takových výjimečných okolností byste měli umístit zařízení blízko okna. 

PODSVÍCENÍ: Krátkým stisknutím tlačítka SNOOZE / LIGHT zapnete podsvícení displeje po dobu 

5 sekund. 

PROGNÓZA POČASÍ: Meteorologická stanice využívá údaje o tlaku vzduchu pro zobrazení předpovědi 

počasí. Slunečné a slabé předpovědi mraků k dispozici, zataženo a déšť. 


