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Hlavní rysy: 

1. Čtyři ikony předpovědi počasí: Slunečno, Polojasno, Zataženo a Déšť 

2. Sedm funkčních kláves: SNOOZE LIGHT, SET, ALARM, UP, DOWN / CF, CH, MAX / MIN 

3. Den v týdnu v 7 jazycích: němčině, angličtině, italštině, francouzštině, holandštině, španělštině, 

dánštině 

4. Označení kalendáře: 2000–2099, zobrazení měsíce, data, hodiny, minuty, sekundy a 12/24 

volitelná hodina 

5. Rozsah vnitřní teploty: 0 ° C / 50 ° C; Rozsah vnitřní vlhkosti: 20% - 90% 

6. Volitelný formát zobrazení teploty (° C / ° F) 

7. Venkovní teplota s RF: až 3 kanály. 

8. Indikace trendu kolísání venkovní / vnitřní teploty 

9. Indikace indexu komfortu 10. S tónem klíče „BI“ 

11. S funkcí alarmu a odložení 12. Podsvícení LED 

13. S osmi druhy měsíční fáze displeje 14. RCC přijímací formát: DCF 

 

Nastavení a reset: 

1. Po zapnutí nebo resetu se displej zaplní na 3 sekundy. Po pípnutí zadejte normální stav, zkontrolujte 

teplotu a vlhkost. Vstupte do RCC; (režim příjmu automaticky po 3 minutách). Ukončete nastavení. 

2. Výchozí nastavení kalendáře 0:00 1. ledna 2007 

3. Výchozí nastavení alarmu 0:00  

4. Výchozí časový systém: 24 hodin. 

5. Výchozí ikona počasí: částečně slunečno 

6. Výchozí teplota v ° C 

 

Nastavení běžného stavu: 

1. Podržením tlačítka „SET“ vstoupíte do nastavení času 

2. Kliknutím na tlačítko „ALARM“ budík zapnete / vypnete 

3. Podržením tlačítka „ALARM“ po dobu 2 sekund přejdete do nastavení budíku 

4. Kliknutím na tlačítko „NAHORU“ přepnete mezi 12hodinovou / 24hodinovou hodinou 

5. Stisknutím tlačítka „DOWN / CF“ přepínáte mezi ° C / ° F 

6. Stisknutím tlačítka „DOWN / CF“ přejděte do režimu příjmu RCC 

7. Klepnutím na tlačítko MAX / MIN přepínáte mezi nejvyšší / nejnižší teplotou a vlhkostí 

8. Podržením MAX / MIN po dobu 2 sekund vymažete záznam historie teploty a vlhkosti 

9. Když zazvoní budík, kliknutím na tlačítko SNOOZE / LIGHT přejděte do režimu opakovaného buzení 

každých 5 minut 

10. Klikněte na tlačítko SNOOZE / LIGHT, podsvícení se zapne na 5 sekund 

11. Stisknutím tlačítka CH přepnete kanál RF, CH1, CH2, CH3 

12. Podržte stisknuté tlačítko CH po dobu 2 sekund, abyste odstranili všechna data z aktuálního kanálu 

 

Místo montáže senzoru: Kryt externího senzoru není vodotěsný. Čidlo by mělo být namontováno 

venku na místě, které nebude vystaveno dešti nebo sněhu. -Nepřipevňujte čidlo na kovové povrchy ani 

jej nezakrývejte kovovými předměty. Pokud je to možné, instalujte senzor na severní stranu domu, aby 

teplota nebyla přehnaná slunečním zářením. 
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Funkce RCC: 

1. Podmínky vstupu RCC do stavu přijímače 

a. Povolte nebo resetujte a zadejte stav příjmu RCC. 

b. Automatický vstup do stavu příjmu RCC v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00 

c. Stisknutím DOWN / CF po dobu 2 sekund vynutíte příjem RCC do san. 

2. Doba příjmu RCC je 7 minut. 3. Zobrazení ikon během příjmu: 

a. Když RCC přejde do stavu příjmu, na displeji bude blikat ikona příjmu s frekvencí 1 Hz. 

b. Během příjmu signálu se ikona RCC rozsvítí ve frekvenčním rozsahu 1 Hz. 

4. Když je signál přijímán lépe, rozsvítí se ikona RCC. 

5. Při příjmu signálů stiskněte klávesu „DOWN / CF“, RCC opustí stav příjmu, stisk jakékoli jiné klávesy 

nebude mít žádný účinek. 

6. Jakmile je signál přijat, nedojde k dalšímu pokusu o připojení do 2:00 následujícího dne. 

7. Pokud během 4 pokusů není signál během dne přijat, znovu se bude konat ve 2:00 následujícího 

dne. 

8. Jestliže se při příjmu RCC ozve alarm, stav příjmu se vypne. Po dokončení RCC znovu vstoupí do stavu 

příjmu a bude fungovat alarm. 

9. Pokud je možné DST a po přijetí signálu bude změna času posunuta o 1 hodinu dopředu a na displeji 

se zobrazí DST. 

10. Pokud se zobrazí ikona RCC, vypne se při změně aktuálního času 

 

Nastavení času: 

1. Stisknutím tlačítka SET po dobu delší než 2 sekundy vstoupíte do nastavení času. 
2. Každé stisknutí tlačítka „SET“ se postupně přepne: 
Hodina-> Minuta-> Rok-> Měsíc-> Datum-> Jazyk (den v týdnu). 
Nakonec nastavení potvrdíme  
3. Aktivní nastavení bude blikat 
4. Stisknutím tlačítka „SET“ potvrďte nastavení a zadejte další nastavení. 
5. Stiskněte "UP", nastavení se posune o jeden krok; stiskněte a podržte tlačítko na více než 2 sekundy 
a nastavení se rychle posune o 8 kroků / sekund. 
6. Stiskněte tlačítko „DOWN / CF“, nastavení se vrátí o krok zpět; stiskněte a podržte tlačítko na více 
než 2 sekundy a nastavení převine zpět o 8 kroků / s. 
7. Dny v týdnu a fáze měsíce se automaticky mění v závislosti na nastavení: rok, měsíc a den. 
8. Po 8 sekundách nečinnosti se displej vrátí do normálního provozu. 
 
Nastavení alarmu: 
1. Podržením tlačítka „ALARM“ po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení budíku. 
2. Každým stisknutím tlačítka „ALARM“ přejdete na následující 
sekvence: Hodina ›Minuta 
3. Aktivní nastavení bude blikat 
4. Stiskněte "NAHORU", nastavení se posune o jeden krok; stiskněte a podržte tlačítko déle než 
2 sekundy, nastavení se rychle posune o 8 stupňů / sekundu. 
5. Stiskněte tlačítko „DOWN / CF“, nastavení se vrátí o krok zpět; stiskněte a podržte tlačítko po dobu 
delší než 2 sekundy a nastavení se převine zpět o 8 kroků / sekund. 
6. Stisknutím tlačítka „ALARM“ potvrďte nastavení 
7. Po 8 sekundách nečinnosti se displej vrátí do normálního provozu. 
8. Po ukončení nastavení budíku stisknutím tlačítka ALARM budík zapnete nebo vypnete. 
9. Když zazvoní budík, stisknutím tlačítka SNOOZE / LIGHT přejděte do režimu odložení. Alarm se odloží 
o 5 minut. Stisknutím libovolného tlačítka budík zastavíte. 
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Funkce RF: 
1. Po instalaci baterie a kontrole teploty / vlhkosti přejde do stavu - RF příjem automaticky po dobu 3 
minut. 
2. V normálním režimu zobrazení podržte klávesu „CH“ po dobu 2 sekund = vymazat informace o kanálu 
3. Pokud do 35 minut nedojde k efektivnímu příjmu signálu se stejným ID kódem pro aktuální kanál, 
teplota zobrazí „-. - ". 
4. Jakmile je přijat správný signál, teplota se znovu zobrazí. 
 
Teplota a vlhkost: 
1. Rozsah zobrazení vnitřní teploty: 0 ° C / + 50 ° C (32 ° F / + 122 ° F) 
2. Rozsah vlhkosti: 20% - 90% 
3. Detekce teploty se zastaví, když zazvoní alarm. 
 
Počasí: 
1. 24hodinová předpověď počasí 
2. Ikony počasí pro 4 státy: slunečno, částečně slunečno, oblačno, deštivo. 
3. V otevřeném prostoru bude předpověď přesnější než v uzavřené místnosti (klimatizovaná místnost) 
 
Indikátor trendu:  
1. Rozdíl mezi aktuální teplotou a zaznamenanou teplotou je více než + 1 ° C, trend ukazuje nárůst. 
2. Rozdíl mezi skutečnou teplotou a zaznamenanou teplotou je menší než -1 ° C, trend ukazuje pokles 
3. Komfortní index:  

a. Suchý: pokud je teplotní rozsah jakékoli hodnoty, rozsah vlhkosti je pod 40%  
b. Normální: pokud je teplotní rozsah mezi 20 - 28 ° C, vlhkost je mezi 40 - 70%  
c. Mokrý: pokud má teplotní rozsah jakoukoli hodnotu a rozsah vlhkosti přesahuje 70%  
d. Nespecifikováno: teplotní rozsah je méně než 20 ° C a více než 28 ° C a rozsah vlhkosti 
je mezi 40-70%. 
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