
Funkcie:
- rádiom riadený èas
- predpoveï poèasia
- frekvncia príjmaného sygnálu 433 MHz
- 3 kanále pre bezdrôtový príjem s externým teplotným senzorom
   (v dodávke 1 ks)
- rozsah merate¾ných teplôt : * vnútorná teplota      0 - 50 C

* vonkajšia teplota  - 50 - +70 C
* vlhkos� vzduchu    30% - 90%

- pamä� - maximálna a minimálna vnútorná a vonkajšia teplota vzduchu
- zobrazenie prílivu a odlivu, 
- 12/24 hodinové zobrazenie,
- zobrazenie fáze mesiaca,
- kalendár do roku 2069,
- zobrazenie dòa v týždni.
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A1 - prepdoveï poèasia
A2 - barometer
A3 - ikona príjmu signálu
A4 - èas

A5 - fáza mesiaca
A6 - teplota
A7 - vnútorná vlhkos� vzduchu
A8 - vonkajšia teplota

A9  - ikona vybitá batéria
A10- vybraný komunikaèný 
         kanál

B1 - Vo¾ba režimu
B2 - Opakované budenie
B3 - Zap. vyp. budíka
B4 - Prep. F / C
B5 - Hranièný parameter
B6 - nastav. ukazovate¾a poèasia
        a zmena 12/24 hod. režimu 
        zobrazovania

B7 - Max. / Min.
B8 - Komunikaèný kanal 
        s ext. teplotou
B9 - Tlaèítko reset

C1 - otvor pre zavesenie
C2 - priestor pre  batérie
C3 - stojanèek

Použitie teplotnej sondy na 1,5 m kábli
zapojte snímaè do otvoru  pre pripojenie,
-kovový koniec umiestnite do vonkajšieho prostredia a vnútornú jednotku nechajte vo vnútri.
Tento spôsob merania so snímaèom na kábli doporuèujeme používa� vždy pri ve¾mi nízkych 
teplotách. Pri vonkajšej teplote nižšej ako -20  C môže dôjs� k zamrznutiu batérie vo vonkajšej 
jednotke !!!

Upozornenie pri prekroèení nastaveného teplotného limitu.
- pridržte tl. "ALERT", na tri sekundy
- pomocou tl. "+" a "-" (B4 a B6), zvo¾te ,pre ktoru teplotu a kanal chcete teplotu
  nastavi�. Nastavenie  potvrïte stlaèením "ALERT"
- pomocou tl.      a    nastavíte teplotné limity.
- pomocou tl. "ALERT" sledovanie teplotnej limity spustíte, alebo vypnete.
- Ak je funkcia zapnutá na displeji svieti znaèka

Fáza mesiaca, príliv a odliv.
- fáza mesiaca a s tým súvisiaci príliv a odliv sa zobrazujú na displeji

H  - príliv
M - stredná fáza
L  - odliv 

A - nov
B - rastúci mesiac
C - prvá štvrtina

D - rastúci mesiac
E - spln
F - ubúdajúci mesiac

G - posledná štvrtina
H - ubúdajúci mesiac

Svetlo
- stlaèením tl."SNOOZE" sa rozsvieti svetlo na 5 sekund.

Upozornenie 
- neumiestòujte meteorologickú stanicu blízko televízora
- po vybratí batérie sa stratia všetky uložené informácie
- tlaèítka nie sú funkèné pri príjmaní signálu
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Jednotka teplotného senzoru
D1 - vonkajšia teplota
D2 - kontrolka signálu
D3 - otvor pre zavesenie
D4 - prepínaè F / C
D5 - zmena kanálu
D6 - tlaè. TX
D7 - priestor pre batérie
D8 - teplotný snímaè

Rádiom riadené hodiny
- po vložení batérie zaène stanica automaticky h¾ada� signál externého snímaèa na frekvencii 
433 MHz. 
- po zaregistrovaní všetkých senzorov a stlaèení tl. "Chanel", ktorým sa skenovanie zastaví 
hodiny zaènú skenova� signál pre DCF
- hodiny každý deò pravidelne o 3:00 hod. automaticky skontrolujú nastavenie èasu. Ak majú 
hodiny slabý signal pokus o synchronizaciu hodín sa zopakuje o 4:00, 5:00 a 6:00 hodine.
- H¾adanie signálu sa dá spusti� manuálne stlaèením tl. B4 po dobu troch sekund. Ak je signál 
slabý resp. žiadny, vyh¾adávanie sa zastaví.
- po nájdení signálu potvrïte zastavenie h¾adania tl. HOLD.
Manuálne nastavenie èasu
-držte tl. B1 "MODE" po dobu asi troch sekund.
- pomocou tl. +/- nastavte požadovaný èas, jednotlivé hodnoty potvrïte stlaèením tlaèítka 
"MODE/SET". 
- dni v týždni môžu by� zobrazené v 8 jazykoch.
- ak je na displeji zobrazené "DST", je na displeji nastavený úsporný režim využívjúci denné 
svetlo.

12/24 hodinové zobrazenie èasu
- pomocou tl. "12/24" nastavte 12 alebo 24 hodinové zobrazovanie

Budík
- stlaète tl. "MODE" trikrát. Na displeji sa zobrazí "ALM"
- potom stlaète tl. "MODE" asi na 3 s..Pomocou tl.   "-" a "+", (B4 a B6), nastavte požadovaný 
èas
  budenia. 
- budenie zapnete stlaèením tl. "AL.ON/OFF" . Pokia¾ bude  zapnuté budenie, bude na displeji  
  zobrazený signál alarmu.
- keï budík zaène zvoni� stlaèením tl. "SNOOZE" budenie vypnete a to zaène znovu po 5 
minútach.

Predpoveï poèasia  
- po vložení batérie,  alebo po stlaèení tl. "WATHER" sa na  dobu tri sekundy, sa zobrazí ikona 
poèasia
- pomocou tl. +/- (B4 a B6) nastavte súèasné poèasie

- slneèno

- zamraèené

- oblaèno

- dážï

- prietrž mraèien

- atmosferický tla rastie

- atmosferický tlak sa nemení

- atmosferický tlak klesá 

Ikony predpovedi poèasia

Zobrazenie minimálnych a maximálnzch teplôt.
- ak stlaèíte tl. "MAX/MIN" - objaví sa ikona "MAX" na displeji a zobrazí maximálna  
vonkajšia a vnútorná teplota a vlhkos� vzduchu.
- po opetovnom stlaèení sa zobrazí minmálna  vonkajšia a vnútorná teplota a vlhkos� 
vzduchu.

Meranie teploty
- pomocou tl. "C/F" nastavíte zobrazenie teploty vo Fahrenhitoch, alebo v st. Celsia.

Snímaè vonkajšej teploty
- po vložení batérií zaène prístroj automaticky vyhladáva� signál z vonkajších jednotiek.
- batérie vonk. jednotky sú umiestnené v zadnej èasti skrínky a na ich vloženie je 
potrebný skrutkovaè
- ak chceme používa� viac ako jeden tepl. senzor, je potrebné pre každý zvoli� 
samostatný prenosový kanýl CH1, CH2, CH3-. 
- ak chcete prenies� teplotu zo senzoru do centrálnej jednotky stlaète tl. "TX". Centrálne 
jednotka zapípa ak signál príjme.

Zobrazenie vonkajšej teploty
- stlaèenie tl. "CHANEL" sa zobrazí teplotný kanál v nasledujúcom poradí :

1  -  2  -  3

- nepoužívané kanále je možné zruši� stlaèením tlaèítka "CHANEL" na dobu tri skeundy
- na LCD sa zobrazuje predpokladaný vývoj budúcej teploty

teplota rastie
teplota bez zmeny

teplota klesá

- stlaèením tl. D4 na teplotnom snímaèi sa prepne zobrazenie s F na st. C a opaène
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