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Funkce: Funkce časového ovládání rádia DCF • Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin 

• Funkce denního alarmu • Funkce odložení (VYPNUTO nebo 1 ~ 60 minut) 

• Indikace vybité baterie • Zásuvka USB může nabíjet mobilní zařízení (5V1A) 

• Teplota ve volitelném hodinovém formátu ° C /° F 

• Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20%RH ~ 95%RH 

• Teplota: Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9 ° C (14,2 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F) -Rozsahy měření 
venkovní teploty: -25 ° C (-13 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F) - Teplota alternativně ve ° C nebo ° F. 
Upozornění na led na venkovním teploměru. 

• Záznam maximální /minimální hodnoty teploty a vlhkosti 

• Bezdrátový venkovní senzor: nástěnný nebo stolní stojan. Volitelné tři kanály. RF přenosová 
frekvence 433,92 MHz - dosah přenosu 60 metrů v otevřeném prostoru. 

• Napájení: meteorologická stanice - baterie: 2 x LR06 AA. Adaptér: 5V1.2A 
Senzor dálkového ovládání: Baterie: 2 x LR06 AA -01- 
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Popis vzhledu: 

1: Dotykové tlačítko 
Light/Snooze 
2: Tlačítko módu  

3: Tlačítko MEM  

4: t lač í tko  +  
5: - / Tlačítko Wave 

6: Přepínač alarmu 
ON/OFF 

7: Vstupní zásuvka 
adaptéru 

8: USB zásuvka  

9: Tlač ítko CH  

10: Tlačítko smyčky  

11: Duhové tlačítko 

12: Čas  

13: Indikátor slabé baterie meteorologické 
stanice 

14: Vnitřní teplota a vlhkost 

15: Indikátor vybité baterie dálkového 
senzoru 

16: Venkovní teplota a vlhkost 

17: Počasí vzor 

18: Zobrazení trendu barometrického 
tlaku 

19: Ikona upozornění na led 

20: Ikona času DST 
21: Rádiem ovládaná ikona 

22: Kryt prostoru pro baterie 
23: Kryt stojanu 

24: Otvor pro montáž na zeď  

Pro informaci: Blikající ikona rádiového stožáru znamená, že byl zahájen příjem signálu DCF 

• Nepřetržitě zobrazovaná ikona rádiového stožáru indikuje, že signál DCF byl úspěšně přijat 

• Doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 metru (8.2Feet) od všech zdrojů rušení, 
jako jsou televize nebo počítačové monitory nebo spínaný napájecí adaptér. 

• Při příjmu rádiové vlny DCF automaticky vypne funkci USB nabíjení a FM rádia. 

• Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např .: ve sklepích) a v 
kancelářích. V takových extrémních případech umístěte systém blízko okna. 

• V režimu příjmu RC mají funkci pouze tlačítka „Light/snooze“ a „Wave“, ostatní 
tlačítka nejsou funkční. Chcete -li provádět další funkce operace, stiskněte tlačítko 
„Wave“ pro ukončení příjmu RC režimu. 

TX: T1: Kontrolka vysílače T2: Otvor pro montáž na stěnu T3: Přepínač kanálu T4: 
Kryt prostoru pro baterie T5: Tlačítko Reset 

Počáteční provoz: Otevřete kryt prostoru pro baterie meteorologické stanice 

• Vložte 2 x baterie AA s dodržením polarity [značky +/-] 

• Po vložení baterií se na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony na displeji LCD, 
a uslyšíte pípnutí, poté zjistíte vnitřní teplotu a vlhkost. 

• Meteorologická stanice se nyní začne připojovat k venkovnímu dálkovému senzoru. Tato 
operace trvá přibližně 3 minuty a zobrazí se blikajícím symbolem RF antény příjmu v oblasti displeje 
VENKU na přijímači. 

• Nyní otevřete kryt přihrádky na baterie dálkového ovladače, vložte 2 x 
baterie AA s dodržením polarity [značky "+" a " -"] 

• Poté, co přijímač vytvoří připojení k venkovnímu dálkovému senzoru, po 3 
minutách přejde do režimu přijímání času rádiového ovládání. 

Příjem rádiového signálu: 

• Hodiny automaticky vyhledají signál DCF po 3 minutách jakéhokoli restartu nebo 
výměny nových čerstvých baterií. Ikona stožáru rádia začne blikat. 

• V 1:00 / 2: 00 / 3:00 ráno hodiny automaticky provedou synchronizační proceduru se 
signálem DCF, aby opravily případné odchylky na přesný čas. Pokud je tento pokus o 
synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky 
pokusí o další synchronizaci následující celou hodinu. Tento postup se automaticky opakuje 

až celkem 5krát. 

• Ruční příjem signálu DCF spustíte stisknutím a podržením tlačítka „Wave“ na dvě 
sekundy. Pokud do 7 minut nepřijdou žádné signály, hledání signálu DCF se zastaví (ikona 
rádiového stožáru zmizí) a začne znovu celou další hodinu. 

• Během příjmu RC zastavíte vyhledávání rádiového signálu jednou stisknutím tlačítka 
„Wave“. 

Ruční nastavení času: 

• Stiskněte a podržte tlačítko „režim“ po dobu 2 sekund, jednotka teploty začne blikat. Nyní 
pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte jednotku teploty ve ° C nebo ° F, kterou potřebujete. 

• Stiskněte tlačítko "mode" pro potvrzení vašeho nastavení, 12/24HR začne 
blikat. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovaný režim 12/24 hodin. 

• Stiskněte "mode" pro potvrzení vašeho nastavení, Časová pásma začnou 
blikat, Nyní pomocí tlačítek " +" a "-" nastavte správné časové pásmo (-12 až 

+12). 

• Stiskněte "mode" pro potvrzení vašeho nastavení, zobrazení hodin začne 
blikat. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte správnou hodinu. 

• Stisknutím „mode“ potvrďte své nastavení, začne blikat zobrazení minut. Nyní 
pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte správnou minutu. 

• Stisknutím tlačítka „mode“ potvrďte své nastavení, displej vzoru předpovědi počasí začne 
blikat. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ vyberte aktuální vzor počasí. 

• Stisknutím „mode“ potvrďte své nastavení a ukončete procedury nastavení. 
Poté se vrátí do normálního režimu. 

Pro informaci: Pokud do 20 sekund neproběhne žádná platná operace, automaticky 
se vrátí z nastaveného režimu do normálního časového režimu. 

Nastavení denních alarmů: 

• Stiskněte přepínač "AL" do polohy zapnuto, na LCD displeji se zobrazí ikona alarmu, současně 
vydaný zvuk BI-BI (kromě RC), funkce alarmu je zapnutá. Stiskněte spínač „AL“ do polohy vypnuto, 
ikona ALARM z displeje zmizí, funkce alarmu je VYPNUTA. 

• Stiskněte jednou tlačítko „mode“, na LCD displeji se zobrazí čas alarmu, poté stiskněte a 
podržte tlačítko „mode“ na 2 sekundy, dokud nezačne blikat hodina času alarmu. Pomocí tlačítek 

„+“ a „-“ nastavte požadovanou hodinu. 

• Stisknutím tlačítka „mode“ potvrďte své nastavení, začne blikat minuta budíku. Pomocí tlačítek 
„+“ a „-“ nastavte požadovanou minutu. Stisknutím tlačítka „mode“ potvrďte své nastavení, čas 
odložení budíku začne blikat. 



 

 

 
Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovanou minutu odložení. 
• Stisknutím tlačítka „mode“ potvrďte své nastavení a ukončete postup nastavení. 

Pro informaci: Pokud do 20 sekund neproběhne žádná platná operace, automaticky se 
vrátí do normálního časového režimu z režimu nastaveného času budíku • Alarm bude znít 
po dobu 2 minut, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka. V tomto případě se 
budík automaticky opakuje po 24 hodinách • Stoupající zvuk budíku (crescendo, doba 
trvání: 2 minuty) změní 4krát hlasitost, zatímco zazní signál budíku. 

Vypnutí signálu alarmu: Když zvoní budík, stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka 
„Světlo/odložit“ zastavíte signál budíku. Alarm není nutné znovu aktivovat. Příští den zazvoní 
tentokrát znovu. 

Funkce odložení: Když zvoní budík, dotkněte se tlačítka „Light/snooze“, aby se režim 
budíku dostal do režimu SNOOZE. Alarmový signál zazní znovu poté, co již byl nastaven. 

RF přenosový postup: Meteorologická stanice po vložení baterií automaticky začne 
přijímat přenos z venkovního teplotního senzoru pro venkovní teplotu a vlhkost. • Po 
vložení baterií bude dálkový senzor automaticky vysílat signál teploty a vlhkosti do 
meteorologické stanice. • Pokud meteorologická stanice nepřijala přenos z venkovního 
senzoru (- -.- zobrazení na LCD), stisknutím a podržením tlačítka CH po dobu 3 sekund 
přijímáte vysílání ručně. Na displeji LCD bliká ikona RF, meteorologická stanice pro příjem 
dálkového senzoru. • Pokud je meteorologická stanice přijímána se 2 nebo 3 signály 
vysílače, stiskněte tlačítko CH pro dotaz na data CH2, CH3 nebo cyklické zobrazení. 

Dotaz Maximální/minimální číselná hodnota Když se na LCD zobrazí vnitřní / venkovní 
teplota / vlhkost, meteorologická stanice začala zaznamenávat maximální a minimální číselnou 
hodnotu teploty / vlhkosti. Stiskněte jednou tlačítko "MEM", na LCD se zobrazí maximální 
hodnota teploty/ vlhkosti, na LCD se zobrazí minimální hodnota 
teploty/vlhkosti, stiskněte jednou znovu tlačítko „MEM“, když se zobrazí maximální 
hodnota. • Na LCD se současně zobrazí MAX nebo MIN. 
• Maximální/minimální hodnota teploty/vlhkosti se RE zaznamená po stisknutí a 
podržení tlačítka MEM po dobu 3 sekund. Pro informaci: Pokud je teplota nižší než 
rozsahy, zobrazí se LL.L. Pokud je teplota vyšší než rozsahy, zobrazí se HH.H. 

Upozornění na led: Při venkovní teplotě při -1 až + 2,9 ° C nebo +30,2 až + 
37,2 ° F se objeví a bliká výstražný symbol. 
• Funkce předpovědi počasí: Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí z vaší místní 
služby pro předpověď počasí a předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud existují 
nesrovnalosti mezi informacemi z vašeho zařízení a místní služby předpovědi počasí, vezměte 
prosím jejich doporučení jako směrodatné. Předpověď počasí je vypočítána z vyhodnocení výkyvů 
barometrického tlaku a může se lišit od skutečných povětrnostních podmínek. 

• Meteorologická stanice zobrazuje následující symboly počasí: slunečno, mírně 
zataženo, zataženo, deštivo. Mějte deštivo, sněžení • Symboly počasí označují výkyvy 
počasí během následujících 8 hodin, nikoli aktuální počasí. 

Osvětlení pozadí: V režimu napájení z baterie se dotkněte tlačítka „Light/snooze“, 
podsvícení se rozsvítí na 8 sekund. • Stisknutím tlačítka „duha“ nastavíte různé barvy 
podsvícení. Při každém stisknutí změníte jednu barvu. K dispozici je 8 druhů: bílá, červená, 
oranžová, žlutá, zelená, azurová, modrá a fialová. • V režimu napájeném adaptérem 
upravíte jas podsvícení stisknutím tlačítka „-“, stisknutím tlačítka „duha“ nastavíte různé 
barvy podsvícení. • Stiskněte tlačítko „smyčka“, barva podsvícení se bude vyvíjet pomalu, při 
přechodu na vaši oblíbenou barvu stiskněte tlačítko „smyčka“ znovu, abyste zůstali v této 
barvě. 

 
 


