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CZ Návod k produktu 60133 
Bezdrátová meteorologická stanice DCB GB540 
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Popis dílů: Displej meteorologické stanice: 

A1 Předpověď počasí 

A2 Vnitřní teplota (° C / ° F) 

A3 Zobrazení barometrického tlaku 

A4 Indikátor komfortu  

A5 Vlhkost (vnitřní) 

A6 Barometrický tlakový ukazatel 

A7 Fáze měsíce 

A8 Zobrazení dne v týdnu 

A9 Zobrazení času 

A10 Vybraný kanál 

A11 Teplota (maximální / minimální) A12 Venkovní teplota (° C / ° F) 

A13 Absolutní / relativní tlak 

A14 Vlhkost (venkovní) 

A15 Ikona alarmu 1 a 2 

A16 Zobrazení kalendáře 

A17 Symbol rozhlasové věže a letní čas 

 

Vnější popis: 

B1 Tlačítko „MODE“ 

B2 Tlačítko „NAHORU“ 

B3 Tlačítko „DOLŮ“ 

B4 Tlačítko „SNOOZE / LIGHT“ 

B5 Tlačítko „HISTORIE“ 

B6 Tlačítko „CH“ 
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B7 Tlačítko „Kontrast“ 

B8 Závěsný otvor 

B9 Podpůrný rám 

B10 Vstupní konektor DC-POWER 

B11 Prostor pro baterie 

 

Technická data: 

• Rozsah měření teploty: 0 až + 50 ° C 

• Teplotní rozlišení: 0,1 ° C Rozsah měření vlhkosti: 20–95% 

• Rozlišení vlhkosti: 1% 

• Rádiový signál: DCF Baterie: 2x AA, 1,5 V (stejnosměrný proud) 

• Rozsah tlaku vzduchu: 850-1050hPa Frekvenční pásmo: 433,050 až 434,790MHz 

 

Venkovní senzor: 

• Rozsah měření teploty: –20 až + 65 ° C 

• Rozsah měření vlhkosti: 20% - 95% 

• Rozlišení vlhkosti: 1% 

• RF přenosový signál: 433,92 MHz RF přenosový rozsah: max. 60m (na volném prostranství) 

• Baterie: 2 x AA, 1,5 V (stejnosměrný proud) 

 

Příprava na použití venkovního senzoru: • Sejměte kryt prostoru pro baterii na zadní straně 

venkovního senzoru. • Odstraňte popruh zajišťující baterii. Venkovní senzor je nyní připraven k použití 

a LED se krátce rozsvítí. • Zavřete kryt. 

 

Instalace venkovního senzoru: Poznámka: pro tento krok budete potřebovat vrtat. • Najděte vhodné 

místo pro venkovní čidlo. Poznámka: Ujistěte se, že venkovní senzor je nainstalován do 60 metrů od 

meteorologické stanice. Zkontrolujte, zda není spojení mezi venkovním senzorem a meteorologickou 

stanicí neexistují žádné překážky. V opačném případě může být přenos dat přerušen. Pro připevnění 

na zeď: Zavěste venkovní senzor pomocí upevnění jedním šroubem. 

 

Příprava meteorologické stanice k použití: Demontáž bezpečnostní lišty baterie: Otevřete prostor pro 

baterie na zadní straně meteorologické stanice. • Vytáhněte zajišťovací pásek baterie. • Zavřete 

přihrádku na baterie. Jakmile je bezpečnostní lišta vyjmuta, spustí se meteorologická stanice přijímat 

rádiový signál. Poznámka: Během příjmu nepohybujte meteorologickou stanici signál. To může rušit 

příjem. 

 

Připojení meteorologické stanice k venkovnímu senzoru a rádiovému signálu DCF: Po odstranění 

bezpečnostního pásu baterie se meteorologická stanice pokusí navázat spojení připojení k externímu 

senzoru. Tento proces může trvat několik minut. Symbol bude několik minut blikat. Po úspěšném 

připojení k venkovnímu senzoru zapnuto Symbol vybraného kanálu se objeví na LCD displeji společně 

se senzorovým kanálem externí senzor (v případě potřeby můžete změnit kanál externího senzoru jako 

(viz část „Nastavení kanálu“). Pokud připojení k externímu senzoru selže bude vytvořeno automaticky, 

lze to provést ručně následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko „CH“. Na displeji LCD bude blikat ikona 
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vybraného kanálu. Venkovní teplota a venkovní vlhkost zobrazí „-“, meteorologickou stanici začne 

přijímat signál z venkovního senzoru. Poté stiskněte senzor Tlačítko „TX“. Zobrazí se venkovní teplota 

a vlhkost meteorologické stanice výstupní hodnota. Jakmile meteorologická stanice naváže spojení se 

senzorem externí, automaticky začne přijímat rádiový signál DCF. Tento proces trvá několik minut a je 

signalizován na LCD displeji blikajícím symbolem rádiové věže. Po úspěšném příjmu rádiového signálu 

DCF je symbol rádiové věže zafixován na displeji. 

 

Pokud při spuštění zařízení nemůže synchronizovat s hodinami, můžete také provést nastavení hodin 

manuální (12 hodin / 24 hodin manuální nastavení / ° C / ° F / hPa / inHg / časové pásmo / čas / datum 

/ jazyk).  

 

Rádiový signál (DCF): DCF signál (vysílač časového signálu) sestává z impulsů čas vyzařovaný jedněmi 

z nejpřesnějších hodin na světě. Za nejvýhodnějších podmínek může meteorologická stanice přijímat 

tento signál v okruhu cca. 2000 km. Obvykle je přijímán rádiový signál o. 3–10 minut. Příjem může být 

výrazně narušen překážkami (např. betonem, stěny) nebo zdroje rušení (např. jiná elektrická zařízení). 

V případě problémů změňte polohu meteorologické stanice s příjmem (např. vyberte místo poblíž 

okna).  

 

Provoz: Příjem DCF rádiového časového signálu Když je navázáno spojení s externím senzorem nebo 

3 minuty po odstranění popruhu zabezpečení, meteostanice začne hledat signál automaticky DCF 

rádio. Hledání se na LCD displeji zobrazí blikáním symbol rozhlasové věže. Poznámka: Příjem signálu 

v železobetonových budovách rádio může být přísně omezeno (viz „Konfigurace zařízení“).  

Pro korekci odchylky od přesného času jsou hodiny nastaveny automaticky Synchronizováno 

s rádiovým signálem DCF každý den v 1:00, 2:00 a 3:00.  

 

Příjem rádiového signálu DCF lze také spustit ručně na meteorologické stanici: • Stiskněte současně 

tlačítka „UP“ a „DOWN“. Stanice se pokusí zachytit signál rádio DCF. Tento proces trvá několik minut 

a je na displeji signalizován ikonou blikající symbol rozhlasové věže. Pokud nelze navázat spojení se 

signálem DCF rádio, vyhledávání se zastaví. Poznámka: Pokud jsou hodiny meteorologické stanice 

Nelze přijímat rádiový signál DCF kvůli chybám, příliš daleko od vysílačem nebo podobně, je možné 

nastavit čas ručně. Pokud je vyzvednutí Signál DCF je úspěšný, ruční nastavení bude přepsáno.  

 

12/24 hodinové ruční nastavení / ° C / ° F / hPa / inHg / zóna / čas / datum / jazyk l 

Postupujte podle těchto kroků:  

1. Stiskněte a přidržte tlačítko „MODE“ po dobu přibližně 3 sekund. Displej by měl začnou blikat „12Hr“ 

nebo „24Hr“. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte požadované časový formát. Poznámka: 

Symbol AM na displeji času znamená AM ráno 12hodinový režim. Symbol PM na displeji času znamená 

odpoledne ve 12- hodina.  

2. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Displej by se měl spustit jednotka teploty „° C“ nebo 

„° F“ bliká. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ přejděte vyberte požadovanou jednotku teploty.  

3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Tlaková jednotka na displeji by mělo blikat 

barometrické zobrazení. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo "DOWN" pro nastavení požadované jednotky 

(hPa / inHg ).  
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4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Displej by se měl spustit indikátor časového pásma 

bliká. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnota (-2 až +2).  

Poznámka: Pokud jste v zemi, kde můžete přijímat Signál DCF, ale čas se liší od aktuálního místního 

času, můžete použít nastavení časové pásmo, ve kterém má produkt zobrazit aktuální místní čas. Pokud 

se ocitnete v zemi například tam, kde je místní čas o hodinu před středoevropským časem (CET) 

nastavte časové pásmo na +01. Produkt je stále ovládán DCF, ale zobrazuje hodinu před CET.  

5. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Na displeji by měla blikat hodnota zobrazeného 

času. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnota. Poznámka: Datum a čas 

se nastaví automaticky, pokud je meteorologická stanice přijme signál DCF. Pokud není příjem DCF, je 

nutné ručně upravit datum a čas.  

Tip: Podržte tlačítka „UP“ nebo „DOWN“. Tím se proces zrychlí nastavení hodnoty. Můžete také použít 

možnost rychlého nastavení na následujících nastavení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 

20 sekund, zobrazí se LCD se automaticky vrátí na standardní displej.  

6. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Displej by se měl spustit displej minut bliká. 

Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ nastavte požadovanou hodnotu.  

7. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Zobrazení data by mělo indikátor roku bliká. 

Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadovanou hodnotu.  

8. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Zobrazení data by mělo indikátor měsíce bliká. 

Stisknutím tlačítka „NAHORU / DOLŮ“ nastavte požadovanou hodnotu.  

9. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Zobrazení data by mělo denní indikátor bliká. 

Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadovanou hodnotu.  

10. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. V místě, kde je zobrazen den indikátor vybraného 

jazyka by měl blikat. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“, vyberte požadovaný jazyk. Poznámka: 

Můžete si vybrat němčinu (GE), angličtinu (EN), Italština (IT), francouzština (FR) a španělština (SP). Jako 

jazyk je nastavena němčina Standard.  

11. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“.  

 

Nastavení času budíku:  

1. Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ vstoupíte do režimu poplach. Na LCD displeji se zobrazí aktuálně 

nastavená doba buzení.  

2. Stiskněte a přidržte tlačítko „MODE“ po dobu přibližně 2 sekund. Měl by začít blikat ukazatel hodin. 

3. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadovanou hodnotu.  

4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MODE“. Indikátor by měl blikat minut. Opakujte krok 

3 a nastavte minuty.  

5. Potvrďte vybraný čas stisknutím tlačítka "MODE". Tip: Podržte tlačítka „UP“ nebo „DOWN“. Urychlí 

to proces nastavení hodnoty. Můžete také použít tuto možnost rychlého nastavení následná nastavení. 

Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 20 sekund, zobrazí se LCD se automaticky vrátí na standardní 

displej. Poznámka: Můžete nastavit dvě různé alarmy samostatně.  

6. Pokud je meteorologická stanice, stiskněte dvakrát tlačítko „MODE“ je v režimu zobrazení času. 

Pokud je meteorologická stanice, stiskněte krátce tlačítko „MODE“ je v režimu ALARM. 

7. Opakujte kroky 2-5, pro nastavení hodnoty pro ALARM 2.  
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Zapnutí / vypnutí funkce budíku:  

1. Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko „MODE“ časy pro přechod do režimu ALARM1 nebo ALARM2. 

2. Stiskněte tlačítko „UP“. Na LCD displeji se objeví symbol ALARM1 nebo ALARM2. Alarm byl 

aktivován. 

3. Stiskněte znovu tlačítko „UP“. Symbol ALARM1 nebo ALARM2 na LCD displeji by měla jít ven. Budík 

byl vypnut. Vypnutí nouzového signálu: Stiskněte kterékoli tlačítko kromě tlačítka „SNOOZE / LIGHT“ 

zastaví poplašný signál. Ne není třeba znovu aktivovat alarm - automaticky se přepne na nastavený čas 

budíku.  

Poznámka:.. Poplašný signál zvuky po dobu cca 2 minuty : Chcete-li vstoupit do režimu odložení, 

stiskněte tlačítko „SNOOZE / LIGHT“, jakmile zazní signál poplach. Signál budíku zazní přibližně 

po 5 minutách znovu. 

 

Příprava na použití funkce předpovědi počasí: Poznámka: Meteorologická stanice počítá předpověď 

počasí přibližně 6-12 hodin na základě trendů změny atmosférického tlaku. Tuto predikci samozřejmě 

nelze porovnat předpověď profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a počítači 

s vysokou účinností. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním počtu najetých kilometrů počasí v malé 

místní oblasti. Zohledněte prosím předpověď počasí z místní oblasti služby předpovědi počasí 

a předpověď z meteorologické stanice. Pokud existují nesrovnalosti mezi informacemi na vašem 

zařízení a místní předpovědní službou počasí, použijte jeho doporučení jako autoritativní. Předpověď 

počasí je vypočteno na základě vyhodnocení fluktuací barometrického tlaku a může se od nich lišit 

skutečné povětrnostní podmínky.  

 

Meteorologická stanice zobrazuje následující symboly počasí: Symboly počasí označují kolísání počasí 

na následujících 6–12 hodin, nikoli aktuální počasí. Meteorologická stanice potřebuje 7 až 10 dní 

kalibrace tlaku vzduch. Po uplynutí této doby bude předpověď počasí obvykle stabilní s přesností 70% 

až 75%. Meteorologická stanice může zobrazit trendy tlaku atmosférický. 

 

Můžete vidět následující: Barometrický tlak se zvýší, Barometrický tlak zůstane konstantní, 

barometrický tlak klesne Fáze měsíce: Meteorologická stanice má displej, který se automaticky 

zobrazuje aktuální fáze měsíce: New Moon, Crescent Rise, Crescent Moon, Full Moon Rise Měsíc, 

úplněk, blednutí úplněk, půlměsíc, blednutí půlměsíce 

 

Čtení barometrického tlaku za posledních 12 hodin: Stiskněte opakovaně tlačítko "HISTORY" pro čtení 

hodnot barometrického tlaku z nejnovějších 12 hodin. 0HR = aktuální barometrický tlak –1HR = 

barometrický tlak o hodinu dříve –2HR = barometrický tlak o dvě hodiny dříve atd. 

 

Nastavení tlakoměru vzduchu: Prognóza této meteorologické stanice je založena na analýza změn 

tlaku vzduchu. Barometrický tlak je nastaven z výroby na absolutní tlak vzduchu. Jak tlak vzduchu 

obecně klesá s v nadmořské výšce veřejná meteorologická služba vždy oznamuje ano nazývá se 

relativní tlak vzduchu. Tento relativní tlak je upraven podle topografie země za účelem získání 

srovnatelných hodnot. Můžete nastavit tlak vzduchu ve své meteorologické stanici na své místo. 

K tomu musíte přizpůsobte meteorologickou stanici jedinečně aktuálnímu tlaku vzduchu. dotázat se 

místní předpověď počasí služba o barometrický tlak na hladinu moře, nebo si aktuální hodnota 

z internetu.  
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Meteorologickou stanici můžete upravit takto: • Stiskněte a přidržte tlačítko „HISTORIE“ po dobu asi 

3 sekund. Poté stiskněte Tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro změnu absolutního nebo relativního tlaku. 

• Vyberte „ Rel “ a potvrďte tlačítkem „HISTORIE“. Měl by začít blikat ukazatel tlaku vzduchu. Nyní 

můžete vybrat správnou hodnotu stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“. • Výběr potvrďte stisknutím 

tlačítka HISTORIE. vaše meteorologická stanice nyní ukazuje relativní tlak vzduchu. Pokud chcete své 

meteorologická stanice oznámila absolutní tlak vzduchu, postupujte takto: • Stiskněte a přidržte 

tlačítko „HISTORIE“ po dobu cca. 3 sec. Poté stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro změnu 

na absolutní tlak vzduchu. Potvrdit stisknutím tlačítka "HISTORIE".  

 

Nastavení kanálu: Stanice přijme signál venkovního senzoru automaticky poté všechna nastavení byla 

provedena. Poznámka: V případě rušení od blízká rádiová vysílací zařízení, symbol vlhkosti (vně) i 

venkovní teplota začne blikat. Vyberte jiný kanál pro venkovní čidlo. Zobrazení teploty a její tendence 

ke změně: Aktuální teplota v místnosti Na LCD displeji se zobrazují změny teploty (uvnitř). Po úspěšném 

připojení k venkovnímu senzoru se může meteorologická stanice zobrazit venkovní teplota a tendence 

ke změně teploty (venkovní).  

 

Můžete vidět následující ikony: Zvýšení teploty, Teplota zůstává konstantní, Teplota padá.  

 

Zobrazení vlhkosti a její tendence ke změně vlhkosti: Aktuální trend Zobrazí se změny vlhkosti (uvnitř) 

a aktuální vlhkosti (uvnitř) LCD displej. Indikátor COMFORT zobrazuje vlhkost ve třech kategoriích.  

 

K dispozici jsou následující kategorie: Vlhkost méně než 40% Vlhkost: 40% -70%. Vnitřní teplota: 20 ° C 

- 28 ° C Vlhkost> 70% Po úspěšném připojení s externím senzorem zobrazuje meteorologická stanice 

vlhkost (venku) a jeho měnící se tendence (směrem ven) na LCD.  

 

Alarm teploty a mrazu: Alarm teploty je krátké pípnutí, které se aktivuje když venkovní teplota překročí 

nebo klesne pod nastavený rozsah teplota. Požadovaný rozsah nastavte podle níže uvedených postupů 

teplota. • Stisknutím tlačítka „DOLŮ“ přejdete na vyšší úroveň režimu budíku teplota. • Podržte tlačítko 

„DOWN“ po dobu 3 sekund. Maximální indikace teploty blikají. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" 

nastavte hodnoty. • Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“. Minimální údaje teploty by měly 

začít blikat. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro nastavení hodnoty. • Nastavení potvrďte 

stisknutím tlačítka „MODE“. Alarm teploty a mrazu zapnuto / vypnuto: • Pokud je více než jeden 

venkovní senzor, stisknutím tlačítka „CH“ vyberte jeden. • Stiskněte několikrát tlačítko „DOLŮ“ pro 

aktivaci alarmů teploty a námrazy. Pokud je zapnutý alarm mrazu Po zapnutí se vedle venkovní teploty 

objeví odpovídající symbol. Signál Alarm se spustí, když teplota dosáhne od –1 ° C do +3 ° C. Pokud je 

alarm teploty Pokud je zapnutá, vedle venkovní teploty se zobrazí odpovídající symbol. Signál alarm 

znějí na nastavené hodnoty. Pokud je zapnutý alarm teploty a námrazy na, oba symboly se zobrazí na 

displeji. 

 

Osvětlení pozadí: Při napájení z baterie stiskněte tlačítko „SNOOZE / LIGHT“. Podsvícení se rozsvítí 

na 5 sekund. Při použití napájecího zdroje DC-POWER. Stisknutím tlačítka „SNOOZE / LIGHT“ můžete 

zvolit vysoký jas / nízký jas 
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Zobrazení stavu baterie: Pokud je ve sloupci „Vnitřní“ zobrazena ikona baterie „baterie“, je třeba 

co nejdříve vyměnit baterii meteorologické stanice, pokud se ve sloupci „Venkovní“ zobrazuje ikona 

baterie „baterie“, musíte vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanálu co nejdříve na základě 

zobrazení kanálu. 


