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 Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese 
Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien 
unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur 
Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!
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Consideration of duty according to the battery law

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and 
environment. End-users are committed by law to bring back needed batteries to distributors and 
other collecting points!
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Noter l'obligation de la Loi sur la batterie

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le 
faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé 
d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commercant qui vous les a vendues ou 
d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de 
retourner les piles usagées!
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Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie

Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite 
nell’ambiente possono causare danni all’ambiente e alla salute. È possibile restituire 
gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il 
consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!
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Obligación en virtud de la ley de baterías

Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al 
medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el proprio medio 
ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. 
Según la ley, como consumidor uste destá obligado a devolver las baterías usadas!
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Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze 
milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw 
handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, 
als omschreven, in te leveren.



INSTRUKCJA OBSŁUGI WS 6820 
Sterowany radiowo zegar LED z bezprzewodowym wskazaniem temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz 

 
ŚRODOWISKOWE EFEKTY ODBIORU 
Zegar sterowany radiowo pobiera dokładny czas za pomocą technologii bezprzewodowej. Tak jak 
wszystkie urządzenia bezprzewodowe, zdolność odbioru może być zakłócana między innymi 
poniższymi warunkami: 
 Duża odległość przekazu.  
 Góry i doliny pobliżu. 
 Między wysokimi budynkami. 
 Bliskość linii kolejowych, linii wysokiego napięcia, itd.  
 Pobliże autostrad, lotnisk, itd. 
 Bliskość budów. 
 Wewnątrz betonowych budynków. 
 W pobliżu urządzeń elektrycznych. 
 W pobliżu komputerów i telewizorów. 
 W poruszających się pojazdach. 
 Obok konstrukcji metalowych. 
 
Zegar należy ustawić w miejscu z optymalnym sygnałem, tzn. blisko okna i z dala od powierzchni 
metalowych lub urządzeń elektrycznych.  
 
SZYBKA KONFIGURACJA  
Aby uzyskać lepszy odbiór sygnału sterowanego radiowo, należy ustawić zegar co najmniej 3 stopy 
od gniazdka AC i adaptera AC/AC.  
Krok 1 Włożyć adapter AC/AC do dowolnego gniazdka domowego AC. Następnie podłączyć 

wtyczkę zasilania z tyłu urządzenia. Włożyć podstawkę od spodu stacji pogodowej.  

Krok 2 Odsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji pogodowej, włożyć 3 baterie alkaliczne AAA do 
komory baterii z tyłu stacji pogodowej, zwracając uwagę na prawidłowy znak 
biegunowości +/- w komorze baterii. Założyć pokrywę baterii.  

Krok 3 Ustawić stację pogodową i czujnik bezprzewodowy blisko siebie. Odsunąć pokrywę 
baterii z tyłu bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, następnie włożyć 3 baterie 
alkaliczne AAA z tyłu. Założyć pokrywę baterii. Stacja pogodowa odbierze sygnał 
danych z czujnika zewnętrznego za kilka sekund. Następnie należy ustawić czujnik 
zewnętrzny w suchym i ocienionym miejscu na zewnątrz.  

Krok 4 Ściągnąć naklejkę ochronną z przodu. Stacja pogodowa jest gotowa do pracy.  
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Krok 5 Kiedy stacja pogodowa odbierze wartość temperatury na zewnątrz, rozpocznie 
wyszukiwanie sygnału DCF. Może to potrwać całą noc. Jeśli stacja pogodowa nie 
odbiera sygnału DCF w ciągu dnia, zegar należy ustawić ręcznie.  

 
Uwagi:  
1. Należy pamiętać, że przekaz czujnika zewnętrznego na powietrzu wynosi 100 stóp bez 

przeszkód. Aktualny zakres przekazu będzie się zmieniał w zależności od tego, co znajduje się 
na drodze sygnału. Każda przeszkoda (dach, ściany, podłogi, sufity, grube drzewa, itd.) będą 
zmniejszały zakres sygnału o połowę.  

2. Podczas odbioru sygnału czasu DCF, żaden przycisk nie będzie działał, a stacja pogodowa nie 
wykona pomiaru temperatury. Po pierwszej instalacji odczyty temperatury ustabilizują się i 
staną się bardziej dokładne po około 30 minutach.  

 
Zasilanie zastępcze z baterii 
Jeśli zasilanie AC jest odłączone, zegar będzie zasilany z baterii, aby nie utracić czasu i czasu 
alarmu. Jeśli wykorzystywane są tylko baterie zastępcze, panel LED będzie wyłączony.  
 
Odbiór sygnału włączenia i wyświetlanie siły sygnału 
1. Kiedy stacja pogodowa odbierze wartość temperatury na zewnątrz, rozpocznie wyszukiwanie 

sygnału DCF.  ikona będzie migać. Na wyświetlaczu pojawi się .  

2. Po wykryciu sygnału DCF, na wyświetlaczu pojawią się 3 kreski . Jeśli nie zostanie 
wykryty sygnał DCF lub zostanie wykryty słaby sygnał, na wyświetlaczu pojawi się 1 kreska 

 lub . Trzeba będzie przestawić zegar w inne miejsce z lepszym odbiorem lub 
odłączyć wtyczkę zasilania, aby ponownie rozpocząć odbiór. Podczas odbioru siła sygnału 
może zmieniać się z 1 kreski do 2 i 3 kresek. Jest to normalne, ponieważ zegar odbiera sygnał 
DCF i inne sygnały w powietrzu w tym samym czasie. 

3. Jeśli zegar nie odbierze sygnału czasu DCF przez 7 minut, wróci do zwykłego wyświetlania 
czasu. Jeśli zegar nie odbierze sygnału czasu DCF w ciągu 21 minut, zatrzyma się, aby 
wyszukać sygnał DCF. 

4. Podczas odbioru naciśnięcie przycisku TIME jeden raz spowoduje przejście do zwykłego 
wyświetlania czasu. Ponowne naciśnięcie WAVE spowoduje powrót do trybu odbioru i 
wskazania siły sygnału. 

 
Odbiór pomyślny lub nieudany 

ikona  staje się statyczna (przestaje migać), kiedy odbiór jest pomyślny. 

ikona  znika, jeśli odbiór jest nieudany. 
 
Odbiór automatyczny i ręczny 
Odbiór automatyczny: zegar zaczyna odbiór automatycznie codziennie o godz. 1. Jeśli odbiór 
automatyczny nie powiedzie się o godz. 1, rozpocznie się ponownie o godz. 3. Jeśli nie powiedzie się 
o godz. 3, rozpocznie się ponownie o godz. 5. 
 
Jeśli odbiór automatyczny nadal nie powiedzie się o godz. 5, odbiór będzie rozpoczynał się co 3 
godziny, aż uzyska właściwy czas DCF. 
 
Odbiór ręczny: naciśnięcie jeden raz przycisku WAVE w dowolnym momencie spowoduje ręczny 

odbiór sygnału czasu DCF. Wyświetlacz LED czasu przejdzie do trybu odbioru radiowego .  
 
Ustawianie czasu  
Nacisnąć i przytrzymać przycisk TIME i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk HOUR, 
aby ustawić godzinę. 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk TIME i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk 
MINUTE, aby ustawić minuty. 
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k  i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk 

k ALM 1 i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk 

k  i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk 
, aby ustawić minuty. 

ależy nacisnąć przycisk ALM, dioda ALM 1 LED w lewym górnym rogu 

m 

m 1 i 2 na stałe, należy ponownie nacisnąć przycisk , diody LED ALM 1 i ALM 
 zgasną. 

 
u 

 a dioda LED ALM 1 i/lub ALM 2 będzie dalej migać. Alarm rozlegnie się ponownie za 5 

oda 
u  lub  dźwięk alarmu 

źwięk alarmu 1 i/lub alarmu 2 rozlegnie się ponownie następnego dnia o tej samej godzinie. 

MIN

 
ych. 

t pojawi się jako -- i uruchomi się, aby ponownie zarejestrować wartości maksymalne. 

z. 
h. 

 i przytrzymać przycisk , a następnie nacisnąć przycisk , aby 
ustawić stref

europejski, np. Finlandia) 

Ustawianie czasu alarmu 1  
Nacisnąć i przytrzymać przycis ALM 1
HOUR, aby ustawić godzinę. 
Nacisnąć i przytrzymać przycis
MINUTE, aby ustawić minuty. 
 
Ustawianie czasu alarmu 2  
Nacisnąć i przytrzymać przycisk  i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk ALM 2
HOUR, aby ustawić godzinę. 
Nacisnąć i przytrzymać przycis ALM 2
MINUTE
 
Włączanie i wyłączanie alarmu 1 lub/i alarmu 2 
Aby włączyć tylko alarm 1, n
cyfr godziny zaświeci się.  
Aby włączyć tylko alarm 2, należy ponownie nacisnąć przycisk ALM, dioda LED ALM 2 w lewy
dolnym rogu cyfr godziny zaświeci się.  
Aby włączyć alarm 1 i 2, należy ponownie nacisnąć przycisk ALM, diody LED ALM 1 i ALM 2 
zaświecą się. 
Aby wyłączyć alar ALM
2 LED
 
Korzystanie z funkcji drzemki w alarmie  
Gdy nadejdzie godzina ustawiona jako alarm 1 i/lub alarm 2, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda
LED ALM 1 i/lub ALM 2 będzie migać. Po naciśnięciu przycisku SNOOZE jeden raz, dźwięk alarm
ucichnie,

nut. mi
 
Zatrzymanie alarmu  
Gdy nadejdzie godzina ustawiona jako alarm 1 i/lub alarm 2, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a di
LED ALM 1 lub ALM 2 będzie migać. Po naciśnięciu przycisk ALM 1 ALM 2
ucichnie, a dioda LED ALM 1 lub ALM 2 nie będzie migać.  
D
 
Ustawianie czasu trwania drzemki (od 5 do 60 minut) 
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SNOOZE, na wyświetlaczu czasu pojawi się „05” 
(standardowy czas trwania drzemki), następnie należy nacisnąć przycisk , aby ustawić żądany 

ania drzemki. czas trw
 
Odczyt maksymalnej i minimalnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz  
Należy nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby zobaczyć maksymalną temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MAX/MIN powoduje zresetowanie odczytów maksymaln
Odczy
 
Należy nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby zobaczyć minimalną temperaturę wewnątrz i na zewnątr
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MAX/MIN powoduje zresetowanie odczytów minimalnyc

t pojawi się jako „—” i uruchomi się, aby ponownie zarejestrować wartości minimalne. Odczy
 
Wybór strefy czasowej  
Po naciśnięciu razem przycisku TIME i SNOOZE, wyświetlacz czasu zmieni się na „01”, należy 
puścić przycisk SNOOZE TIME MINUTE

ę czasową: 
„00” = GMT + 0 godz. (np. Wlk. Brytania) 
„01” = GMT + 1 godz. (czas środkowoeuropejski, np. Niemcy) 
„02” = GMT + 2 godz. (czas wschodnio
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dal się nie 
k w innymi miejscu, aż transmisja danych 

ło 24 
etrycznego i wykonać prognozę warunków 

osferycznych na następne 12-24 godziny. 

Jeśli temperatura na zewnątrz zostanie utracona 
Jeśli cyfry temperatury na zewnątrz wskazują „—”, oznacza to przerwanie lub utratę przekazu 
bezprzewodowego. Należy nacisnąć przycisk MINUTE na stacji pogodowej, a następnie przycisk 
RESET znajdujący się z tyłu przekaźnika zewnętrznego. Jeśli temperatura na zewnątrz na
wyświetla, należy spróbować ustawić przekaźni
temperatury będzie przebiegała bez zakłóceń. 
 
Korzystanie z prognozy pogody i barometru 
Stacja pogodowa LED ma wbudowany barometr, który mierzy ciśnienie barometryczne. Po włączeniu 
na wyświetlaczu pojawią się ikony słońca i zachmurzenia. Stacja pogodowa LED potrzebuje oko
godzin, aby zebrać dane zmian ciśnienia barom
atm
 
Są cztery rodzaje wyświetlania prognozy pogody: 

 
SŁONECZNIE             SŁONECZNIE I POCHMURNO         ZACHMURZENIE                        DESZCZ 

 
Uwagi: 
Przenoszenie stacji pogodowej wokół domu lub budynku wpłynie na dokładność, ponieważ 
gwałtowne zmiany temperatury lub wysokości/miejsca ustawienia wpływają na dokładność stacji 
pogodowej. Ponowne uzyskanie stabilności zabiera około 24 godz., co umożliwi prognozę pogody na 

ępne 12-24 godz. 

godziny. Prognoza może nie zgadzać się z 
nymi warunkami atmosferycznymi na zewnątrz. 

ień standardowych i będą musiały ponownie zostać zaktualizowane przez sygnał czasu DCF. 

OZE, aby wyregulować poziom jasności LED do odpowiedniego dla siebie 
omu w ciemności. 

h temperatur, wody lub bezpośredniego 

 Nie podłączać innych adapterów AC/AC lub AC/DC o niewłaściwej specyfikacji lub napięciu. 

iadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii 

wiązane przez prawo przywrócić potrzebne 
do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych! 

nast
 
Stacja pogodowa prognozuje pogodę na następne 12-24 
aktual
 
Rozwiązywanie problemów  
Należy nacisnąć przycisk RESET na stacji pogodowej, a następnie przycisk RESET znajdujący się z 
tyłu przekaźnika zewnętrznego. Po wykonaniu tego, ustawienia zegara zostaną zresetowane do 
ustaw
 
Korzystanie z regulatora oświetlenia wysoki/niski 
Nacisnąć przycisk SNO
pozi
 
Dbanie o zegar 

Nie narażać zegara1.  na działanie ekstremalnyc
nasłonecznienia.  

2. Unikać kontaktu z materiałami korodującymi. 
3. Nie narażać zegara na działanie dużych sił, pyłu lub wilgotności. 
4. Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty zegara. 
5.
 
Zaw
 
Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń 
zdrowia i środowiska. Użytkownika końcowego są zobo
baterie 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI WS 6820 
Rádiově řízené LED hodiny s bezdrátovým měřením nitřní a venkovní teploty 

VLIVY PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU 
Vaše rádiově řízené hodiny získávají přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u všech 
bezdrátových zařízení může být schopnost příjmu ovlivněna, ale ne omezena následujícími 
okolnostmi: 

? Dlouhá přenosová vzdálenost.  
? Blízké hory a údolí. 
? Mezi vysokými stavbami. 
? V blízkosti tratě, vysokého napětí atd.  
? V blízkosti dálnice, letiště atd. 
? V blízkosti staveniště.
? Uvnitř betonových staveb. 
? V blízkosti elektrických zařízení. 
? V blízkosti počítačů a televizních přístrojů.
? Uvnitř jedoucích vozidel. 
? V blízkosti kovových konstrukcí. 

Vaše hodiny položte na místo s optimálním signálem, např. blízko okna a daleko od kovových ploch 
a elektrických přístrojů.

RYCHLÉ NASTAVENÍ
Pro lepší příjem rádiově řízeného signálu udržujte své hodiny ve vzdálenosti cca 1 m od zásuvky 
nebo AC/AC adaptéru.  

Krok 1 Zapojte AC/AC adaptér do jakékoliv zásuvky střídavého proudu. Potom připojte 
napájecí konektor na zadní stranu přístroje. Na spodní stranu meteostanice vložte 
stojan.  

Krok 2 Vysunutím otevřete bateriový kryt vzadu na meteostanici, potom vložte 3 ks alkalické 
baterie typu AAA do bateriového prostoru vzadu na jednotce správnou polaritou +/- do 
bateriového prostoru. Bateriový kryt vraťte zpět.

Krok 3 Meteostanici a bezdrátový senzor udržujte vedle sebe. Vysunutím otevřete bateriový 
kryt vzadu na bezdrátovém čidle a potom dozadu vložte 3 ks AAA alkalických baterií. 
Bateriový kryt vraťte zpět. Vaše meteostanice přijme během několika sekund datový 
signál z venkovního čidla. Potom umístěte vaše venkovní čidlo do suchého a stinného 
venkovního prostoru.  

CZ.1 



Krok 4 Sloupněte ochranou fólii na přední straně meteostanice. Vaše meteostanice je 
připravena začít fungovat.  

Krok 5 Poté, co vaše meteostanice přijme data venkovní teploty, začne hledat DCF signál. To 
může trvat přes noc. Pokud meteostanice nezachytí DCF signál během dne, nastavte 
hodiny ručně.  

 
Poznámky:  
1. Mějte na paměti, že vaše venkovní čidlo má přenos 30 metrů v otevřeném prostoru bez 

překážek. Skutečný rozsah přenosu se bude lišit v závislosti na tom, co je signálu v cestě. 
Každá překážka (střecha, stěny, stropy a stromy s širokými kmeny atd.) účinně sníží rozsah 
signálu na polovinu.  

 
2. Během přijmju DCF časového signálu nebudou všechna tlačítka fungovat a vaše 

meteostanice nebude měřit teplotu. Po první instalaci se teplotní data stabilizují a zpřesní 
během 30 minut.  

 
Záložní baterie 
Když je AC proud vypnutý, baterie budou napájet hodiny ke sledování času a času buzení. Když jsou 
používány pouze záložní baterie, tak je panel LED vypnutý.  
 
Příjem signálu a zobrazení síly signálu 

1. Poté, co vaše meteostanice přijme data venkovní teploty, začne hledat DCF signál.  Ikona 

bliká. Displej ukazuje .  

2. Když je zjištěn silný DCF signál, displej ukáže tři čárky . Pokud je zjištěn slabý signál 

DCF nebo žádný signál, displej ukazuje pouze jednu čárku  nebo . Hodiny bude 
třeba kvůli lepšímu přijmu signálu umístit do jiného prostoru nebo odpojte napájecí konektor a 
začněte příjem signálu znova. Během příjmu se síla signálu může pohybovat od 1 do 2 čárek 
až do 3 čárek. To je normální protože hodiny zjišťují DCF signál a další signály ve vzduchu 
současně. 

3. Pokud hodiny během 7 minut nezachytí časový signál DCF, přejdou do normálního zobrazení 
času. Pokud hodiny nepřijmou časový signál DCF během 21 minut, přestanou signál DCF 
hledat. 

4. Během přijmu signálu jednou stiskněte tlačítko TIME a přejdete do normálního zobrazení času. 
Opětovným stisknutím tlačítka WAVE se vrátíte do režimu přijímání signálu a označení síly 
signálu. 

 
Úspěšný příjem signálu nebo neúspěšný příjem 

Ikona  stane statickou (přestane blikat), když dojde k úspěšnému přijmu signálu. 

Ikona  zmizí, když k příjmu nedošlo. 
 
Automatický příjem a manuální příjem 
Automatický příjem: hodiny začnou automaticky přijímat signál každý den v 01:00 hodin. Pokud v 
01:00 hodin nedojde k automatickému přijmu, příjem začne opět ve 03:00 hodin. Pokud ve 03:00 
hodin nedojde k přijmu, příjem začne opět v 05:00 hod. 
 
Pokud opět nedojde k automatickému přijmu signálu v 05:00 hodin, příjem začne každé 3 hodiny, 
dokud se stanici nepodaří zachytit správný čas DCF. 
 
Manuální příjem: kdykoliv stiskněte jednou tlačítko WAVE pro začátek manuálního přijmu časového 

signálu DCF. Časový displej LED přejde do režimu příjmu rádiového signálu .  
 
Nastavení času  
Stiskněte a podržte tlačítko TIME a současně jednou stiskněte tlačítko HOUR, pro nastavení hodiny. 
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Stiskněte a podržte tlačítko TIME a současně jednou stiskněte tlačítko MINUTE, pro nastavení 
minuty. 
 
Nastavení 1 času buzení  
Stiskněte a podržte tlačítko ALM 1 a současně stiskněte jednou tlačítko HOUR pro nastavení hodiny. 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ALM 1 i w tym samym momencie nacisnąć jeden raz przycisk 
MINUTE, aby ustawić minuty. 
 
Nastavení 2 času buzení  
Stiskněte a podržte tlačítko ALM 2 a současně stiskněte jednou tlačítkoHOUR pro nastavení hodiny. 
Stiskněte a podržte tlačítko ALM 2 a současně stiskněte jednou tlačítko MINUTE pro nastavení 
minuty. 
 
Zapnutí a vypnutí budíku 1 a/nebo budíku 2 
Pro zapnutí budíku 1 stiskněte tlačítko ALM ALM 1 LED rozsvítí na horní levé straně hodinových 
číslic.  
Pro zapnutí pouze budíku 2 stiskněte opět tlačítko ALM , zozsvítí se ALM 2 LED na spodní levé 
straně hodinových číslic.  
Pro zapnutí obou budíku 1 a 2 stiskněte opět tlačítko ALM a rozsvítí se ALM 1 a ALM 2 LED. 
Pro trvalou deaktivaci budíku 1 a 2 stiskněte opět tlačítko ALM, diody LED ALM 1 a ALM 2 LED 
zhasnou. 
 
Použití funkce opakovaného buzení  
Když čas dosáhne času nastaveného Alarmem 1 a/nebo Alarmem 2, hodiny budou pípat s blikajícím 
LED ALM 1 a/nebo ALM 2. Stiskněte jednou tlačítko SNOOZE pípání se zastaví a LED ALM 1 
a/nebo ALM 2 bliká. Budík se opět rozezní za 5 minut. 
 
Zastavení budíku  
Když nastavený čas dosáhne buzení 1 a/nebo buzení 2, tak začnou hodiny pípat a bude blikat LED 
dioda ALM 1 a/nebo ALM 2. Po stisknutí tlačítka ALM 1 nebo ALM 2 utichne pípání budíku a LED 
ALM 1 nebo ALM 2 se přestanou blikat.  
Alarm 1 a/nebo Alarm 2 znovu zazní druhý den ve stejný čas. 
 
Nastavení opakovaného zvonění (od 5 do 60 minut) 
Stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE, a na displeji zobrazující čas se objeví “05” (výchozí čas trvání 
dřímání), a potom stiskněte tlačítko MIN pro nastavení požadované délky dřímání. 
 
Odečet maximálních a minimálních vnitřních a vnějších teplot  
Jednoduše stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení maximálních vnitřních a vnějších teplot. 
Stiskněte a podržte tlačítko MAX/MIN pro resetování maximálních hodnot. Údaj se nyní objeví jako – 
a začne opět zaznamenávat maxima. 
 
Potom stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení minimálních vnitřních a vnějších venkovních teplot. 
Stiskněte a podržte tlačítko MAX/MIN pro resetování minimálních hodnot. Hodnota se nyní zobrazí 
jako “—” a stanice začne opět nahrávat minima. 
 
Výběr časové zóny  
Stiskněte najednou tlačítka TIME a SNOOZE časový displej se změní na “01”, uvolněte tlačítko 
SNOOZE a držte stlačené tlačítko TIME potom stiskněte tlačítko MINUTE pro nastavení časové zóny: 
 

“00” = GMT + 0 hodin (např. VB) 
“01” = GMT + 1 hodina (středoevropský čas, např. Německo) 
“02” = GMT + 2 hodiny (východoevropský čas, například Finsko) 

 
 
 



Pokud ztratíte venkovní teplotu 
Kdytž číslice venkovní teploty ukazují “—”, je bezdrátový přenos buď přerušen nebo ztracen. 
Stiskněte tlačítko MINUTE meteostanice a potom stiskněte tlačítko RESET umístěné vzadu na 
venkovním vysílači. Pokud bude opakovaně docházet ke ztrátě venkovního teplotního displeje, 
zkuste vysílač umístit do jiného prostředí, abyste zajistili hladké vysílání teplotních údajů. 
 
Použití předpovídání počasí a barometru 
Vaše LED meteostanice má vestavěný barometr, který měří barometrický tlak. Po zapnutí ukazuje 
displej ikony Slunečno a zataženo. Vaší LED meteostanici to trvá cca. 24 hodin než posbírá data 
změn barometrického tlaku a předpoví dalších 12 – 24 hodin podmínek předpovědi počasí. 
 
Existují 4 typy zobrazení počasí předpovídaných povětrnostních podmínek: 

 
SLUNEČNO                 SLUNEČNO A ZATAŽENO                 ZATAŽENO                                   DÉŠŤ 

 
Poznámky: 
Změny umístění meteostanice kolem vašeho domu nebo budovy ovlivní přesnost, protože náhlá 
změna teploty nebo výšky/nadmořské výšky ovlivní přesnost vaší meteostanice. Bude trvat 24 hodin, 
než se stanice zestabilizuje a bude moci předpovědět dalších 12 – 24 hodin. 
 
Vaše meteostanice předpovídá dalších 12 – 24 hodin počasí. Předpověď se nemusí shodovat se 
současným stavem venkovního počasí. 
 
Řešení problémů  
Stiskněte tlačítko RESET na meteostanici a potom tlačítko RESET umístěné vzadu na venkovním 
vysílači. Jakmile to uděláte, tak se vaše hodiny resetují na defaultní nastavení a potřebují být znovu 
aktualizovány signálem DCF. 
 
Použití vysokého-nízkého podsvícení 
Stiskněte tlačítko SNOOZE pro regulaci jasnosti LED pro získání pohodlné hladiny světla ve tmě. 
 
Péče o hodiny 
1. Hodiny nevystavujte extrémním teplotám, vodě nebo přímému slunečnímu záření.  
2. Vyhněte se kontaktu s jakýmikoliv korozivními materiály. 
3. Nevystavujte jednotku nadměrné síle, nárazům, prašnosti, velké teplotě nebo vlhkosti. 
4. Neotevírejte vnitřní zařízení hodin nebo nemanipulujte s žádnými komponenty těchto hodin. 
5. Nepřipojujte je k žádnému jinému AC/AC nebo AC/DC adaptéru s nesprávnou specifikací nebo 

napětím. 
 
Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice 
 
Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní 
prostředí. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivézt potřebné baterie distributorům a dalších 
sběrných míst! 
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