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CZ  Bezdrátová meteorologická stanice GB141   
 

1. VLASTNOSTI  
A. Předpověď počasí pro 4 státy: slunečno, polojasno, oblačno, deštivo 
 
B. Šest funkčních kláves: REŽIM, UP, DOWN, MEM, CH, SNZ C. Budík a odložení  
D. Vnitřní teplota a vlhkost E. Venkovní teplota / vlhkost s RF: až 3 kanály 

F. Max. / Min. Záznam vnitřní / venkovní teploty a vlhkosti G. Funkce 

zvukového tlačítka H. Režim příjmu RCC: DCF 
 
2. HLAVNÍ JEDNOTKA 
A. Zasuňte zástrčku adaptéru do zásuvky DC hlavní jednotky. 
 
B. Podsvícení bude zapnuto, zobrazí se všechny ikony a číslice LCD po dobu 
3 sekund. > vstoupit do normálního stavu po “BI”> zkontrolovat teplotu a vlhkost > 
3 minuty RF příjem> vstoupit do RCC příjem na 7 minut 
C. Kontrolka předpovědi počasí se rozsvítí od slunečného počasí do deštivého 
počasí, výchozí nastavení je částečně zataženo.  
D. Hodiny / kalendář jsou výchozí 0:00 1. ledna 2010 E. Výchozí nastavení alarmu je 
0:00 
F. Výchozí jednotka teploty je stupeň Celsia (° C). G. Výchozí nastavení zobrazení 
času je režim 24 hodin 
 
3. NÁVOD K NASTAVENÍ  
3.1 Funkce tlačítek: podívejte se na tabulku 
 
3.2 Normální stavy:  
1. Klepnutím na REŽIM přepnete režim zobrazení času a alarmu 
 
2. Podržením MODE vstoupíte do nastavení času 
3. Kliknutím na „UP“ přepnete mezi ° C / ° F 
4. Kliknutím na „MEM“ přepnete maximální / minimální teplotu a vlhkost 
5. Podržením tlačítka „MEM“ po dobu 2 sekund vymažete historický záznam teploty a 

vlhkosti  
6. Když zazvoní budík, kliknutím na „SNZ“ přejdete do stavu opakovaného buzení 

každých 5 minut  
7. Kliknutím na „SNZ“ se indikátor počasí změní o cyklus 
8. Stisknutím “CH” přepnete RF kanál, CH1> CH2> CH3 
9. Podržením tlačítka „CH“ po dobu 2 sekund vymažete všechna data aktuálního 

„kanálu“ 
 
3.3 Nastavený čas: V režimu zobrazení času: 
 
1. Podržením tlačítka MODE po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení času 
2. Při každém stisknutí tlačítka MODE bude postupovat následující sekvencí  
nastavení času: 12/24 hodin> hodina> minuta> rok> volitelný MD / DM> měsíc> datum  
> jazyk> Časové pásmo> Konec 
3. Aktivní nastavení bude blikat 



4. Stisknutím tlačítka „MODE“ potvrďte nastavení a přejděte do dalšího stavu 
nastavení 
5. Stiskněte jednou „UP“, nastavení bude pokračovat o jeden krok; podržte 
klávesu po dobu 2 sekund, poběží vpřed o 8 kroků / sekundu.  
6. Stiskněte jednou tlačítko „DOWN“, nastavení se vrátí o jeden krok zpět; 
podržte po dobu 2 sekund, běží zpět o 8 kroků / sekundu.  

7. Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky ukončí 
Poznámka: Pls viz níže uvedený formulář pro den v týdnu v 7 jazycích: němčina 
(GER) 
 

7. Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky ukončí 
Poznámka: Pls viz níže uvedený formulář pro den v týdnu v 7 jazycích: němčina (GER) 
Angličtina (ENG) italština (ITA) francouzština (FRE) holandština (NET) španělština (ESP) dánština (DAM) 
 
3.4 Nastavení alarmu: V režimu zobrazení alarmu 
 
1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zapněte alarm, poté se mezi hodinami a minutami rozsvítí symbol ALARM. Dalším stisknutím UP nebo DOWN vypnete budík, pak je 

ALARM vypnutý. 

2. Podržením tlačítka MODE na dvě sekundy vstoupíte do nastavení budíku 
3. Každým stisknutím tlačítka MODE bude postupovat v následující sekvenci: hodina> minuta  
4. Stisknutím UP a DOWN nastavte požadovanou hodinu a minutu. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavení  
5. Když zazvoní budík, stisknutím SNZ přejděte do režimu odložení. Budík zazvoní po každém  
5 minut a ikona alarmu a ZZ budou blikat. Zastavte stisknutím libovolného jiného tlačítka  
6. Budík zazní další den ve stejnou dobu, dokud se nevypne 
 
4. Provoz: 4.1 Předpověď počasí: Umístěte meteorologickou stanici do přirozeně větrané oblasti, abyste získali přesnější výsledky. Čtyři ikony počasí Slunečno, Částečně oblačno, 

Oblačno a Déšť představují předpověď počasí. Předpověď se počítá na základě změn teploty a vlhkosti a je pouze orientační. Neexistuje žádná záruka přesnosti při použití této 

jednotky k předpovědi počasí, protože výpočet může být ovlivněn mnoha různými a místními meteorologickými podmínkami. Pokud existuje nesoulad předpovědi počasí mezi místní 

meteorologickou stanicí a touto jednotkou, měla by přednost předpověď místní meteorologické stanice. 
 
4.2 Indikátor krystalického počasí: Po zapnutí se krystalový indikátor počasí rozsvítí od slunečného počasí do deštivého počasí a poté se zastaví. A částečně zatažená kontrolka se 

rozsvítí. Po předpovědi počasí se rozsvítí příslušná kontrolka počasí. Stiskněte tlačítko SNZ, kontrolka křišťálového počasí rozsvítí cyklus. Kontrolka počasí se automaticky každých 5 

minut rozsvítí od slunečného počasí do deštivého (cyklus). 
 
5. FORMÁT TEPLOTY: 1. Stisknutím tlačítka UP na hlavní jednotce změňte jednotky teploty na Celsia (° C) nebo Fahrenheita (° F). 2. Na dálkovém senzoru vyberte buď (° C) nebo 

(° F) stisknutím tlačítka ° C / ° F pod krytem zadního prostoru pro baterie. Poznámka: toto nastavení je použitelné pouze pro indikaci teploty na samotném dálkovém senzoru, nikoli 

na hlavní jednotce. 
 
6. POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO SENZORU:  

1. Vždy umístěte senzor na místo chráněné před přímým slunečním zářením, deštěm, vlhkostí, stříkajícími a kapajícími tekutinami.  

2. Sejměte zadní kryt prostoru pro baterie venkovního senzoru a vložte 2 baterie AA se správnou polaritou a nasaďte kryt prostoru pro baterie na senzoru.  

3. Nastavte volič kanálů na požadovaný kanál (1 ~ 3). Kanál je zobrazen na LCD. Poznámka: pomocí voliče kanálů nastavte stejný kanál na hlavní jednotce. 



  
4. Na displeji dálkového senzoru se poté zobrazí teplota a vlhkost.  
5. Venkovní teplota na hlavní jednotce bude zobrazovat „- -.-“ a vlhkost bude zobrazovat „- -“, dokud nezachytí signál z dálkového senzoru. 6. Když hlavní jednotka detekuje 

senzor dálkového ovládání, pípne a začne zobrazovat data ze vzdálené jednotky.  
7. Pokud po prvním spuštění nebo resetu hlavní jednotka nezobrazí venkovní teplotu a vlhkost do 5 minut, stiskněte CH na déle než 2 sekundy, abyste resetovali informace o 

aktuálním kanálu. Pokud dálkový senzor stále nedetekuje, zmenšete vzdálenost mezi nimi nebo najděte jiné místo pro senzor a / nebo hlavní jednotku. Mějte na paměti, že se 

vzdálenost může zkrátit, protože signál může být stíněn silnými stěnami, ocelí, betonem, hliníkovou fólií atd., Nebo může dojít k silnému rušení jinými blízkými fungujícími 

elektronickými zařízeními. 
  
7. Funkce příjmu RCC: 1. Jak zadat stav příjmu RCC: 
 
A. Po zapnutí nebo resetování automaticky přejde do stavu přijímání RCC. b. Podržením klávesy „DOWN“ po dobu 2 sekund vstoupíte do stavu příjmu RCC násilně c. 

Vstupuje do RCC přijímat automaticky každý den v 2: 00,3: 00,4: 00,5: 00  
2. Doba příjmu RCC je 7 minut. 
3. Zobrazení ikon během příjmu: 
A. Když přejde do stavu příjmu RCC, bude na LCD displeji blikat část symbolu RCC ve tvaru věže s frekvencí 1 Hz.  
b. Když přijímá signál, bude ve tvaru věže symbol RCC a symbol zakřivené antény RCC blikat na frekvenci 1 Hz.  
C. Pokud je signál příliš slabý na to, aby mohl být přijat, bude tvar věže RCC blikat na frekvenci 1 Hz, zatímco symbol zakřivené antény se nezobrazí.  
d. Po přijetí synchronizačního signálu se symbol RCC plně zobrazí a opustí stav příjmu.  
4. Když přijímá signály, stisknutím tlačítka „DOWN“ opustíte stav přijímání RCC. stisknutí jakékoli jiné klávesy nebude mít žádný účinek. 5. Pokud za den nepřijme signály, obdrží 

signál ve 2:00 následujícího dne. 6. Pokud během příjmu RCC zazvoní alarm, nejprve opustí stav příjmu RCC a změní se na stav vyzvánění alarmu. 7. Když se symboly RCC 

zobrazí plně, bude příslušná ikona RCC VYPNUTA, pokud vynulujete čas. 
 
8. Funkce alarmu: BUZZER bude zvonit po dobu 2 minut, jak je uvedeno níže: 
 
A. 0 - 10 s .: jedno „BI“ za sekundu b. 10 - 20 s .: dva „BI“ za sekundu c. 20 - 30 s .: čtyři „BI“ za sekundu d. Po 30 sekundách: „BI“ nepřetržitě Při vyzvánění jedním 
kliknutím na tlačítko „SNZ“ vstoupíte do 5minutových stavů odložení, opustíte klepnutí na jakoukoli jinou klávesu. 
 
9. TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Přenosová frekvence: 433 MHz 
 
Rozsah relativní vlhkosti vnitřní / venkovní: 20% ~ 90% 
Teplotní rozsah: Vnitřní: 0 ° C / 50 ° C Venkovní 20 ° C / 60 ° C 
Napájení Hlavní jednotka (hodiny) Adaptér nebo 3xAAA Senzor 2x1,5V AA 
 
  


