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PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM
PŘÍSTROJE

Vaše meteorologická stanice Meteotime se liší od běžných 
meteorologických stanic, které měří pouze převládající podmínky - 
data této meteorologické stanice jsou založena na údajích systému 
METEOTIME, který je každodenně aktualizován profesionálními 
meteorology za pomoci nejmodernějších přístrojů.

Tato meteorologická stanice Meteotime je navržena tak, aby byla schopna 
přijímat zakódovaný signál METEOTIME s informacemi o počasí. Tyto 
informace jsou vysílány prostřednictvím stanic pro rádiem řízené hodiny 
DCF77 (umístěno v Německu). Díky tomu využívá vaše meteorologická 
stanice Meteotime rovněž rádiem řízené hodiny se všemi známými 
výhodami, jako je např. zobrazení přesného času a automatická změna 
letního času v zimě a v létě.

Můžete přijímat předpověď počasí pro 90 meteorologických regionů v Evropě 
na až 4 dny dopředu, a získat 2denní předpověď pro dalších 30 regionů.

JAK ZAJISTIT KVALITNÍ PŘÍJEM SIGNÁLU?
Podobně jako u bezdrátových signálů sítě mobilních telefonů nebo 
u rozhlasového či televizního vysílání se může stát, že tato meteorologická 
stanice Meteotime nebude přijímat signál vždy a všude. V následujícím 
textu vám nabízíme několik tipů pro zajištění správné funkce vašeho 
přístroje:

Umístění meteorologické stanice Meteotime je velmi důležité. Z tohoto 
důvodu jsme všechny naše přístroje vybavili inovační testovací funkcí 
(tlačítko TEST), která umožňuje otestovat kvalitu příjmu ve vašem 
prostředí a umístit přístroj do místa s nejlepšími podmínkami.

Vyzkoušejte váš příjem otestováním meteorologické stanice Meteotime 
způsobem popsaným v návodu. Učiňte tak v místnosti, kde chcete přístroj 
používat a zapněte prosím všechny potenciální zdroje rušení (například 
televizor). Pak postavte meteorologickou stanici Meteotime na místo 
a otočte ji požadovaným směrem, avšak vždy alespoň ve vzdálenosti 1 m 
od potenciálního zdroje rušení.
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Sledujte na displeji symbol GOOD RECEPTION (Dobrý příjem) nebo BAD 
RECEPTION (Špatný příjem). Po nalezení správného místa pro dobrý 
příjem (GOOD RECEPTION) můžete ponechat meteorologickou stanici 
Meteotime na daném místě, aby mohla načíst data z rádiem řízeného 
signálu. Během několika minut se zobrazí datum a čas. Přenos velmi 
velkého množství dat (předpověď pro všechny regiony a dny) však bude 
trvat mnohem déle. 
Kompletní příjem veškerých dat od okamžiku počátečního nastavení bude 
trvat až 24 hodin.

POTENCIÁLNÍ ZDROJE RUŠENÍ
U všech meteorologických stanic Meteotime doporučujeme, abyste učinili 
opatření pro zajištění nejlepšího možného příjmu signálu. DCF jsou 
stanice vysílající v pásmu dlouhých vln s velkým dosahem (například cca. 
1 500 km od stanice DCF). U stanic vysílajících v pásmu dlouhých vln však 
může docházet k rušení, které je často způsobeno následujícími vlivy:
• V budovách s velkým množstvím betonu, kovových dílů a elektrických 

zařízení se můžete při příjmu signálu setkat s problémy (například 
v nákupních centrech a na výstavách).

• Potenciálními zdroji rušení jsou elektronická zařízení jako např. 
televizory, počítače, spotřebiče v domácnosti apod., nebo 
transformátory, elektrické vedení, rozhlasové vysílače a vlaky.

• Na rádiové vlny mohou negativně působit atmosférické vlivy.
• Příjem je rovněž ovlivněn vzdáleností od stanice a geografi ckými 

podmínkami (hory apod.). Vlivem velké vzdálenosti od stanice bývá 
příjem v oblastech např. jižní Itálie nebo severní Skandinávie velmi 
špatný.

• Všude se mohou objevit tzv. hluchá místa, která znemožňují příjem.
• Ve venkovských oblastech bývá lepší příjem, než v městských 

oblastech s hustou zástavbou.
• Zdroje rušení jsou v noci obvykle méně aktivní, a proto bývá v noci 

lepší příjem než ve dne.
• Kvalitu příjmu rovněž snižují vybité baterie v přístroji.

PŘENOS DAT
METEOTIME odesílá data v přesně stanovených časových intervalech 
podle UTC. (UTC: pro střední Evropu v zimě UTC + 1, v létě UTC + 2; pro 
Velkou Británii a Portugalsko v zimě UTC, v létě UTC + 1)
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Časy přenosu (UTC)  Předpověď pro
10:00 večer – 03:59 ráno  aktuální (nový) den (DNES)
04:00 ráno – 09:59 ráno  další den (ZÍTRA)

V případě, že je příjem během výše uvedených časových intervalů zcela 
nebo částečně rušen, nebo se nezdařil, budou tyto předpovědi (nebo jejich 
části) scházet. 

Tato sada je dodávána s hlavní jednotkou - meteorologickou stanicí Meteotime 
s barevným displejem, a dálkovým venkovním senzorem teploty/vlhkosti.

Meteorologická stanice Meteotime je vybavena teploměrem pro měření 
vnitřní teploty a má rovněž bezdrátový venkovní senzor s jedním kanálem 
pro měření venkovní teploty.

HLAVNÍ FUNKCE:
• Předpověď počasí pro aktuální a následující den pro 470 měst
• Pravděpodobnost deště/sněžení/krupobití pro aktuální den
• Rychlost a směr větru pro aktuální den
• 3kanálový venkovní 433MHz bezdrátový teploměr/vlhkoměr
• Vnitřní teploměr/vlhkoměr
• Paměť maximální a minimální hodnoty naměřené teploty
• Regionální informace o denní a noční teplotě
• Zkratky v 7 jazycích (angličtina/španělština/francouzština/italština/

holandština/švédština/němčina)
• Výstraha při kritickém počasí formou běžícího textu
• Informace o 5 vybraných městech.
• Rádiem řízené hodiny a kalendář (pouze formát 24 hodin)
• Nastavení časového pásma
• Napájení z vestavěné lithium-iontové baterie a 2 baterií AAA pro 

venkovní senzor
• Dvojitý budík (budík pro pracovní dny/jednorázový budík, zvonění po 

dobu 2 minut)
• Výstražný budík (programovatelný) pro venkovní snímač – pouze kanál 1.
• Indikátor vybité baterie pro hlavní jednotku i bezdrátový senzor
• Pohybový senzor pro přepínání zobrazení informací o počasí pro 

aktuální/zítřejší den
• Funkce automatického osvětlení pro nastavení požadované intenzity 

světla
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ÚVOD
• Na LCD displeji této meteorologické stanice Meteotime se zobrazuje:
• Informační okno s počasím pro aktuální den
• Vnitřní/Venkovní teplota a vlhkost
• Informační okno zobrazující datum, čas budíku, města a informace 

o kritickém počasí.

 

1

2

3

4

5

1 Posuvné informace o počasí pro aktuální nebo zítřejší den včetně 
rychlosti větru, směru větru a pravděpodobnosti deště/sněžení/
krupobití, denní a noční teploty, počasí pro den a noc.

2 Pohybový senzor pro přepínání zobrazení informací o počasí pro 
aktuální/zítřejší den

3 Vnitřní/Venkovní teplota a vlhkost
4 Funkce automatického osvětlení pro nastavení požadované intenzity 

světla
5 Informační okno
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1 2

1 Hlavní jednotka
2 Dálkový teploměr/vlhkoměr

Na hlavní jednotce je k dispozici celkem 8 tlačítek, viz níže:
DAY/NIGHT (Den/Noc)
• Informace o kritickém počasí  Čas + Datum  Změna počasí pro 

den/noc
• Postupné zobrazení informací o kritickém počasí.

CHANNEL (Kanál)
• Přepnutí na zobrazení kanálu 1, 2, 3 venkovního teploměru nebo vnitřní 

teploty (IN)
• Stiskněte a podržte toto tlačítko 3 sekundy pro otevření režimu 

zobrazení „ “ 

MEM (Paměť)
• Zobrazení maximální a minimální změřené teploty podle záznamů
• Pro smazání záznamů o max. a min. hodnotách toto tlačítko stiskněte 

a 3 sekundy podržte
• Úprava rodného města
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SET (Nastavit)
• Vybraný datum a čas  Město  Čas budíku pro pracovní dny „OFF 

W-ALM“ (Vypnuto)  Jednorázový budík „OFF S-ALM“ (Vypnuto)  
Výstražný budík „OFF P-ALM“ (Vypnuto)

• Stiskněte a PODRŽTE tlačítko [SET] na 3 sekundy, abyste mohli vybrat 
<1> Country (Země), <2> Time Zone (Časové pásmo), <3> Language 
(Jazyk), <4>Exit (Ukončit) pro režim zobrazení města

▲
• Zvyšování hodnoty při nastavování
• Zapnutí budíku
• Stiskněte a 3 sekundy podržte pro vynucení příjmu RC hodinového 

signálu
• Posunutí informací o zítřejším počasí na LCD displeji; blikající ikona 

„DAY“ (Den).

▼
• Snižování hodnoty při nastavování
• Výběr některého z přednastavených měst
• Vypnutí budíku
• Stiskněte a 3 sekundy podržte pro vynucení vyhledávání venkovního 

senzoru
 ON/OFF RESET (Zapnutí/Vypnutí Resetování)
 ON/OFF RESET (Zapnutí/Vypnutí Resetování)

TEST √
• Nalezení místa s kvalitním příjmem pro přístroj
• Přidání města do seznamu požadovaných měst
 NEBO
 Odebrání města ze seznamu požadovaných měst
 Úprava rodného města

POHYBOVÝ SENZOR
• Mávněte rukou před tímto senzorem pro posunutí informací o zítřejším 

počasí na LCD displeji; blikající ikona „DAY“ (Den).
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ZAČÍNÁME
Pro zapnutí meteostanice postupujte dle tohoto návodu:
• Tlačítko přístroje zamáčkněte kancelářskou sponkou, nebo jiným 

tenkým předmětem, až do pozice slyšitelného cvaknutí. Po zacvaknutí 
tlačítka Power bude přístroj plně funkční. Pro vypnutí meteostanice 
použijte stejného postupu. Tlačítko Power pak vyskočí do základní 
polohy.

• Vložte do dálkového senzoru 2 baterie AAA.
• Hlavní jednotka začne automaticky vyhledávat signál rádiem řízených 

hodin a signál předpovědi počasí Meteotime.  

 
• Během několika minut se přijme signál času a data. Protože se přenáší 

velké množství informací o počasí pro všechny regiony a dny, potřebuje 
přístroj na dokončení příjmu všech dat přibližně 24 hodin od okamžiku 
počátečního nastavení

• Po úspěšném příjmu signálu času a data se na displeji zobrazí 
„SELECT COUNTRY“ (Vyberte zemi) a pak se v informačním okně 
zobrazí jako výchozí město „FRANKFURT“. 
Pro změnu země položky Country (Země) a City (Město) si prosím 
přečtěte níže uvedené informace.

• Pokud je přístroj schopen úspěšně přijímat signál Meteotime, objeví 
se v druhém řádku na displeji ikona Meteotime . Jinak bude ikona 
Meteotime zobrazena jako . 
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1

2
1  znamená schopnost příjmu signálu informací o počasí Meteotime. 

Jinak se zobrazí 
2 znamená úspěšný příjem informací o počasí pro aktuální den. Jinak se 

zobrazí 

V případě, že se ikona Meteotime změní na , znamená to, že existují 
potenciální zdroje rušení přístroje. Zdroji rušení mohou být elektronická 
zařízení jako např. televizory, počítače, spotřebiče v domácnosti apod. 
Příčinou rušení může být rovněž velké množství betonu, kovových dílů 
a elektrických zařízení v budově. Příčinou může být rovněž velmi velká 
vzdálenost vašeho bydliště od vysílače rádiového signálu. 
Pro vyhledání lepšího umístění můžete použít funkci TEST   
• Stiskněte tlačítko TEST - v informačním okně se zobrazí SCAN (Vyhledat).
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• Uchopte přístroj a najděte dobré umístění. 
•  bliká: Test je spuštěný a příjem signálu Meteotime je dobrý. Přístroj 

můžete nechat v této poloze.
•  bliká: Test je spuštěný a příjem signálu Meteotime je špatný. Musíte 

dále hledat vhodnější umístění.
• Test trvá přibližně 1 minutu. Tento test můžete kdykoli znovu spustit 

tlačítkem [TEST] a test lze rovněž ukončit stisknutím tlačítka [TEST].
• Vyhledávání A: „A“ znamená, že kvalita příjmu by měla být 0=špatná 

…..9=velmi dobrá

PŘEPNUTÍ MĚSTA  ČAS BUDÍKU  ČAS A DATUM

• Po vložení baterií začne meteorologická stanice vyhledávat rádiem 
řízený časový signál, stejně jako signál MeteoTime. Po úspěšném 
příjmu signálu MeteoTime se v informačním okně zobrazí výchozí 
město „  “.

• Můžete st isknout tlačítko [ SET ] pro přepnutí ze zobrazení města na 
budík pro pracovní dny, jednorázový budík nebo výstražný budík či 
datum pro město Frankfurt am Main.

VÝBĚR ZEMĚ A MĚSTA/MĚST

• Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [ SET ] - v informačním okně 
se zobrazí  ; pak stiskněte tlačítko [ ▲ ] nebo [ ▼ ] pro 
výběr země. Například pokud v informačním okně vidíte , 
znamená to, že jste vybrali „Germany“ (Německo). 

• Potvrďte nastavení země stisknutím tlačítka [ SET ]. Za předpokladu, 
že jste vybrali Germany (Německo), zobrazí informační okno .

• Pak stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte město - v informačním 
okně se zobrazí název města. Příklad:  znamená 
město „Frankfurt am Main“.

• Pokud je „Frankfurt am Main“ vybrán jako jedno z vašich oblíbených 
měst, stiskněte tlačítko [TEST √] pro potvrzení. V horní části vybraného 
města se zobrazí symbol √ a město se uloží do vašeho osobního 
seznamu v paměti.
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• Pak můžete stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vybrat více měst ve stejné 
zemi, a pak stisknout tlačítko [TEST √] pro potvrzení. Pro zobrazení 
můžete vybrat maximálně PĚT měst. Pokud zkusíte přidat více měst, 

zobrazí se v informačním okně .
 NEBO 
 Stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení - v informačním okně se zobrazí 

EXIT (Ukončit).

POZNÁMKA: 
Pokud po prvním vložení baterií přeskočíte výběr města, přístroj nastaví 
jako vámi vybrané město „Frankfurt am Main“.

ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH

Pokud jste vybrali více než jedno město. Pokud jste např. vybrali do seznamu 
požadovaných měst Frankfurt am Main, Köln a Munster, můžete v okamžiku, 
kdy informační okno zobrazuje název města (CITY NAME), stisknout tlačítko 
[▼] (mačkejte tlačítko SET, dokud se nezobrazí název města).

Když vyberete jiné město, zobrazí se informace o počasí pro toto vybrané 
město

ODSTRANĚNÍ VYBRANÉHO MĚSTA/MĚST ZE SEZNAMU V PAMĚTI

• Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně 
se zobrazí  ; pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr 
země. Pokud jste například vybrali název země jako například , 
znamená to Germany (Německo).

• Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení této země (například je právě 

vybráno Germany (Německo)) - v informačním okně se zobrazí 
• Pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro přechod na vybrané město, 

například „Frankfurt am Main“ - v informačním okně se zobrazí  
 

• Stiskněte tlačítko [ TEST √ ] pro odstranění √ - město se úspěšně 
odstraní ze seznamu vámi vybraných preferovaných měst.

• Pokud chcete ze seznamu odebrat více měst, zopakujte tento postup
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• Pak můžete stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vybrat další města a pak 
stisknout tlačítko [TEST √]  pro odstranění vybraných měst. NEBO

• Stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení - v informačním okně se zobrazí 
EXIT (Ukončit).

Po 4 sekundách se obnoví režim město-datum-čas.

OSOBNÍ NASTAVENÍ NÁZVU MÍSTA 

• Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně 
se zobrazí  ; pak stiskněte tlačítko [ ▲ ] nebo [ ▼ ] pro 
výběr země. Dejme tomu, že jste například vybrali zemi Germany 
(Německo), která je prezentována jako 

• Potvrďte nastavení země stisknutím tlačítka [SET]. (předpokládejme, 
že jste vybrali Germany (Německo)) - v informačním okně se pak 

zobrazí .
• Pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr města - v informačním 

okně se zobrazí název města, například  
znamená město „Frankfurt am Main“ a vy chcete zadat nové město 
poblíž regionu Frankfurt am Main

• Stiskněte tlačítko [MEM] - kurzor bude blikat na první pozici 
informačního okna

Pak lze použít následující vstupní příkazy:
FUNKCE TLAČÍTEK
„▲“ nebo „▼“ Volba písmene
SET (Nastavit)  <1> Akceptace vybraného písmene a skok na další 

pozici.
 NEBO
  <2> Pokud jste nezadali žádné písmeno (jinými slovy, 

pokud kurzor bliká na poslední pozici), potvrďte tímto 
tlačítkem zadání a vaše místo bude s okamžitým 
účinkem rovněž uloženo do paměti

TEST Jedna pozice zpět v procesu zadávání dat

** Vybrané místo pro zadání vašeho vlastního popisu bude stále existovat 
pod svým vlastním názvem.
Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a ukončení
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NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA A JAZYKŮ 

• Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně 
se zobrazí . 

• Stiskněte znovu tlačítko [ SET ] - v informačním okně se zobrazí 

 ; stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení 
časového pásma.

• Stiskněte znovu tlačítko [ SET ] - v informačním okně se zobrazí 
LANGUAGE (Jazyk); stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr 
požadovaného jazyka. K dispozici je celkem 7 jazyků: German 
(Němčina), English (Angličtina), Spanish (Španělština), French 
(Francouzština), Italiano (Italština), Dutch (Holandština), Swedish 
(Švédština)

• Stiskněte naposledy tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí 
. Po 4 sekundá ch se režim změní na město-datum-čas

POZNÁMKA: 
Pokud v režimu nastavení neprovedete během 30 sekund žádný výběr, 
tento režim se automaticky ukončí. V informačním okně se zobrazí 
město/datum a budík

PŘEPÍNÁNÍ INFORMACÍ O POČASÍ PRO DEN  NOC

Přístroj dokáže automaticky přepínat na zobrazení počasí pro den (DAY-
WEATHER) a noc (NIGHT-WEATHER). Uživatel může stisknutím tlačítka 
[DAY/NIGHT] zobrazit informace o počasí pro den (DAY-WEATHER) 
(na 10 sekund), jestliže se právě zobrazuje počasí pro noc (NIGHT-
WEATHER), a naopak.



CZ - 13

DAY/NIGHT 
(Den/Noc)

INFORMACE O KRITICKÉM POČASÍ

Signál informací o počasí Meteotime obsahuje informace o kritickém 
počasí, jako je např. nárazový vítr, mrznoucí déšť, silné sněžení, bouřka, 
silné UV záření, hustá mlha, suchý severní vítr (bise), mistrál apod. pro 
aktuální den a následující 3 dny. Výstražný signál pro kritické počasí  
se objeví v případě, že se v daný den očekává kritické počasí, o kterém 
musí uživatel vědět.
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Někdy se během 2 dnů objeví více než jedna informace o kritickém počasí. 
Stiskněte tlačítko [DAY/NIGHT] pro postupné čtení informací o kritickém 
počasí. Během zobrazení těchto informací bude blikat speciální ikona pro 
daný den.  
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Stav počasí 
pro 
DEN – NOC

POČASÍ

POČASÍ

POČASÍ

• Stiskněte tlačítko [SET] pro návrat zpět na zobrazení MĚSTO  DATUM 
à BUDÍK PRO PRACOVNÍ DNY  JEDNORÁZOVÝ BUDÍK 
 VÝSTRAŽNÝ BUDÍK. Pokud si chcete v informačním okně přečíst 
informace o počasí, stiskněte tlačítko [DAY/NIGHT] pro zobrazení 
informací o počasí pro Den à Noc a rovněž informací o kritickém počasí.
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Pokud nestisknete žádné tlačítko, budou se na displeji zobrazovat různé 
informace o kritickém počasí, abyste byli informování o podrobnostech 
kritického počasí.

ZOBRAZENÍ VENKOVNÍ TEPLOTY
• Zobrazení vlny indikuje, že příjem signálu ze vzdálené jednotky probíhá 

správně.
• Pokud nejsou po dobu 2 minut přijaty ze vzdálené jednotky žádná data, 

zobrazí se prázdné hodnoty, které budou svítit až do úspěšného příjmu 
dalších hodnot. Zkontrolujte, zda je vzdálená jednotka v pořádku. 
Můžete chvíli počkat nebo spustit okamžité vyhledávání podržením 
tlačítka DOWN (▼) na 2 sekundy.

• Displej s pohyblivou vlnou zobrazuje stav příjmu signálu na hlavní 
jednotce. Existují tři možné stavy:

Ikona Stav

Vyhledávání signálů z dálkového senzoru

Signál příslušného dálkového senzoru byl úspěšně přijat

Žádné signály

ZOBRAZENÍ DÁLKOVÉ TEPLOTY (PRO KANÁL) 

Statické zobrazení:
• Stiskněte tlačítka [CHANNEL] pro výběr naměřených hodnot z různých 

dálkových senzorů - každé je jedinečné pro kanál 1, 2, 3 nebo vnitřní 
teplotu (IN)
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Automatické prohledávání a zobrazení kanálů:
• Stiskněte pro aktivaci automatického prohledávání všech kanálů, 

stiskněte tlačítko CHANNEL a podržte jej, dokud se nezobrazí ikona 

. Naměřené hodnoty z jednotlivých dálkových kanálů se budou 
střídavě zobrazovat s intervalem 5 sekund.

POZNÁMKA: 
Funkci automatického prohledávání kanálů lze aktivovat pouze tehdy, 
když je v provozu více než jeden dálkový senzor a tyto senzory jsou 
přiřazeny k odlišným kanálům. 
Dodávaný senzor má jen jeden kanál a to 1.

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLOTA

• Maximální a minimální zaznamenaná vnitřní a venkovní teplota 
a vlhkost se automaticky ukládají do paměti hlavní jednotky. Stiskněte 
tlačítko [MEM] - zobrazí se příslušné indikátory [MAX] nebo [MIN] .

• Pro smazání paměti podržte tlačítko [MEM] po dobu 3 sekund. 
Maximální a minimální hodnoty se smažou.

FUNKCE BUDÍKU

Na hlavní jednotce jsou k dispozici tři budíky:
Budík pro pracovní dny 
• Jestliže je tento budík aktivován a nastane čas buzení, začne budík 

zvonit a začne blikat ikona - platí pro pondělí až pátek. 
Jednorázový budík 
• Jestliže je tento budík aktivován a nastane čas buzení, začne budík 

zvonit a začne blikat ikona. Po ukončení se automaticky deaktivuje
Výstražný budík 
• Výstražný budík začne zvonit a ikona začne blikat, jestliže teplota 

kanálu 1 klesne na +0 °C nebo nižší hodnotu.
• Tento budík lze naprogramovat o 15, 30, 45, 60 nebo 90 minut dříve, 

než budík pro pracovní dny či jednorázový budík. 
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NASTAVENÍ BUDÍKU
• Stiskněte tlačítko [SET] pro přepnutí mezi budíkem pro pracovní dny, 

jednorázovým budíkem nebo výstražným budíkem.
 Pokud je budík deaktivovaný, zobrazí se čas jako „OFF W-ALM“ (Vypnuto)
• Podržte 3 sekundy tlačítko [SET] - začnou blikat číslice hodin.
• Pomocí tlačítka NAHORU [▲] nebo DOLŮ [▼]  zadejte počet hodin.
• Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení - začnou blikat číslice minut.
• Pomocí tlačítka NAHORU [▲] nebo DOLŮ  [▼]  zadejte počet hodin.
• Stiskněte tlačítko [ SET ] pro ukončení - aktivují se příslušné ikony 

budíku [ ] , [  ] a [ ].

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ
• Když budík zvoní, mávněte rukou nad pohybovým senzorem - budík se 

dočasně zastaví a začne blikat ikona budíku. Budík se znovu aktivuje 
po uplynutí 4 minut.

JAK ZASTAVIT BUDÍK

• Když budík zvoní, blikají příslušné ikony budíku [ ] a [  ]. Stiskněte 
tlačítko NAHORU [▲] nebo DOLŮ [▼] pro okamžité zastavení budíku.

• Pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko NAHORU [▲] nebo DOLŮ  [▼] pro 
změnu zobrazení času budíku tak, aby bylo zobrazeno „OFF W-ALM“ 
(Vypnuto)

• Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude budík zvonit po dobu 2 minut 
a pak se automaticky deaktivuje.
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Význam Den Noc

Slunečno (jasno v noci)

Mírně zataženo

Většinou zataženo

Zataženo

Vrstva oblačnosti

Mlha

Přeháňky

Slabý déšť

Silný déšť

Silné bouřky
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Bouřky z tepla

Dešťové přeháňky se 
sněhem

Sněhové přeháňky

Déšť se sněhem

Sníh


