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CZ Návod k produktu 50740 
Bezdrátová meteorologická stanice se systémem DCF - GreenBlue GB526 
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Technické údaje: 

• Interval měření v venkovní vlhkosti: - 20% RH - 95% RH 

• Rozsah měření teploty: 

o Interní: -20C - 60C; -4F-140F 

o Vnější: -40 ° C až 70 ° C; -40F-158F 

• Měření tlaku vzduchu: - 600 hPa / mb - 1100 hPa / mb / 17,72 inHg - 32,50 inHg / 450,1 mmHg 

- 825 mmHg 

• Přenosová vzdálenost v otevřeném terénu: max. 60 m 

• Externí snímač s LCD displejem a signálním displejem 

• stupeň ochrany snímače: IPX4 

• Frekvence přenosu dat: 433 MHz 

• Napájení: 

o Meteorologická stanice: Baterie: 2 x LR06 (UM-3) (není vč.) NEBO DC5V 1A (vč.) 

o Snímač venkovní teploty: Baterie: 2 x LR06 (UM-3), 1,5 V (velikost AA) (není součástí 

dodávky) 

 

Popis produktu – část A: A1: Předpověď počasí, A2: Barometrický tlak, A3: Venkovní teplota, 

A4: Vnitřní teplota, A5: Venkovní vlhkost, A6: Vnitřní vlhkost, A7: Čas/Kalendář/Týden, A8: Fáze 

měsíce. 

 

Popis produktu – část B: B1: Dotykový spínač pro rozsvícení/zhasnutí, B2: Tlačítko SET, B3: Informace 

o bateriích, B4: Stojan, B5: Otvor pro napájení, B6: Adaptér 

 

Popis produktu – část C: C1: LCD displej – teplota, C2: LCD displej – vlhkost, C3: Signalizace LED, 

C4: Tlačítko C°/F°, C5: Tlačítko TX, C6: Tlačítko pro výběr programu, C7: Baterie 

 

Zprovoznění: 

1. Otevřete kryt na baterie. Vložte 2x AA baterie, dávejte pozor na umístění + a -.  

2. Po vložení baterií se rozsvítí ikonka na LCF displeji za tři sekundy a uslyšíte pípnutí. 

3. Stanice se spáruje s venkovním senzorem po dobu asi tří minut pomocí ikonky OUTDOOR. 
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Rádio signál: 

1. Zařízení začne automaticky hledat signál po 7 minutách od restartu, nebo výměny baterií. 

Ikonka rádia musí blikat.  

2. V 1, 2, 3 hodiny ráno se zařízení automaticky synchronizuje s DCF signálem. Pokud 

by synchronizace byla neúspěšná, zařízení ji zopakuje během hodiny ještě pětkrát. 

3. Pokud to chcete udělat ručně, stiskněte tlačítko DFC a později tlačítko UP po dobu dvousekund. 

Pokud během sedmi minut nebude zaznamenán žádný signál, tak zmizí ikonka DFC a začne 

znovu za hodinu. Pokud chcete zastavit hledání signálu, stiskněte UP ještě jednou. 

 

F.Y.I.: 

• Svítící ikonka rádia indikuje, že vyhledávání DFC začalo.  

• Doporučujeme mít zařízení ve vzdálenosti 2,5 a více od jiných elektronických zařízení. 

• Rádio je slabší v místnostech se silnými stěnami. Umístěte zařízení blízko okna. 

• Během vyhledávacího módu RC můžete použít pouze tlačíko UP pro ukončení. 

 

Ruční nastavení času: 

1. Stiskněte tlačítko SET a můžete se pohybovat mezi displejem, kalendářem a alarmem. 

2. Stiskněte SET a pomocí + a – vyberte 24 nebo 12hodinový režim. 

3. Stiskněte SET pro potvrzení. Pomocí + a – nastavte Vaši časovou zónu. 

4. Stiskněte SET pro potvrzení. Ikonka začne blikat. Použijte tlačítko UP a DOWN pro nastavení 

hodiny, minuty, měsíce, data, roku. 

5. Stiskněte tlačítko SET, abyste mohli nastavit svoje zařízení. Pomocí tlačítek UP a DOWN 

nastavte datum. 

6. Stiskněte SET, abyste potvrdili svoje nastavení. Vyberte jazyk dnů v týdnu pomocí tlačítek UP 

a DOWN.  

7. Stiskněte SET a potvrďte nastavení. Nyní přejdete do časového režimu F.Y.I.: po 20 sekundách 

bez použití tlačítek, se hodiny automaticky nastaví do Normal Time Mode.  

8. Jazyků máte na výběr 7: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, 

dánština. 

 

Nastavení budíku: 

1. Stiskněte tlačítko ALARM. Na displeji se objeví ikonka pro budík a můžete tak začít 

s nastavením.  

2. Stiskněte tlačítko ALARM po dobu dvou sekund, dokud nezačnou hodiny Alarm Time na displeji 

blikat. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte čas. 

3. Stikněte ALARM pro dokončení nastavení. 

4. Alarm trvá 2 minuty, pokud ho nevypnete dříve. 

5. Opakuje se automaticky každých 24 hodin. 

6. Alarm čtyřikrát změní hlasitost. 

7. Vypnout budík můžete jakýmkoliv tlačítkem, kromě SNOOZE/LIGHT. 

8. Pokud zmáčknete tlačítko SNOOZE/LIGHT, tak se alarm bude automaticky opakovat za 5 minut. 

 

Fáze měsíce: Zařízení automaticky zobrazuje fázce měsíce: ) D O D (. 

 

Teplota: Pomocí tlačítka UP můžete měnit ukazatel °C a °F. 
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• Teplota/vlhkost jsou zobrazeny na displeji. 

• Po spárování s venkovním senzorem zařízení ukazuje i venkovní teplotu. 

• Můžete pozorovat snížení, růst, nebo stabilitu teploty. 

 

RF postup přenosu: 

1. Zařízení začne automaticky stahovat data z venkovního senzoru po vložení baterií. 

2. Zařízení může používat až 3 kanály, které můžete nastavit pomocí tlačítka DOWN a vybrat. 

 

Maxima a minima vlhkost/teplota: 

1. Pro zjištění stiskněte tlačítko MEMERY jednou a ukáže Vám maximální teploty, dvakrát 

minimum teploty a třikrát vrácení do původní teploty. 

2. Resetovat můžete podržením tlačítka MEMERY po dobu dvou sekund. 

 

Upozornění na venkovní teplotu: 

1. Stiskněte tlačítko ALLERT po dobu dvou sekund, než začne blikat ikonka.  

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte maximální teplotu. 

3. Stisknutím tlačítka ALLERT potvrďte. 

4. Začne blikat ikonka pro minimální teplotu. Nastavte pomocí tlačítek UP a DOWN. 

5. Stisknutím tlačítka ALLERT potvrďte. 

6. Před nastavováním musíte vybrat „venkovní kanál“. 

 

Poznámka: 

• Aktivovat i deaktivovat můžete pomocí tlačítka ALLERT. 

• Detekuje se teplota v rozmezí -1°C + 3°C, nebo +30°C. 

 

Baterie: Pokud bliká signalizace, je třeba baterie vyměnit. 

 

Předpověď počasí: 

1. Kalkulačka počítá s tlakem za posledních 12 hodin. Pokud chcete upřesnit svou předpověď 

počasí, postupujte následovně. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko HPA/INHG po dobu dvou sekund, dokud nezačne blikat ikonka. 

Pomocí tlačítka UP a DOWN nastavte na displeji hPa/mb nebo inHg. 

3. Stiskněte tlačítko HPA/INHG pro potvrzení nastavení. 

4. Grafy zobrazující počasí se Vám ukážou na displeji. Vyberte pomocí tlačítka UP a DOWN. 

5. Meteorologická stanice zobrazuje: slunečno, zataženo, oblačno, déšť, silný déšť, sníh. 

 

Podsvícení: Pokud je zařízení napájeno bateriemi, stiskněte SNOOZE/LIGHT a vyčkejte 15 sekund. 

Pokud je zařízení napájeno adaptérem, bude podsvícení vždy jasné. Pomocí tlačítka HPA/INHG můžete 

nastavit jeden z pěti stupňů podsvícení. 

 

 

 


