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KÉRJÜK, OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA ELŐTT

A Meteotime meteorológiai állomás eltér a szokásos meteorológiai 
állomásoktól, amelyek a domináns körülményeket mérik - ezen 
meteorológiai állomás adatai a METEOTIME rendszer adatain 
alapulnak, amit mindennap frissítenek professzionális meteorológusok 
a legmodernebb készülékek felhasználásával.

Ezt a Meteotime meteorológiai állomást úgy tervezték, hogy képes legyen 
fogadni az időjárási adatokat tartalmazó kódolt METEOTIME jelet. Ezeket 
az adatokat a rádióval vezérelt órák számára DCF77 (németországi) 
állomásokon keresztül sugározzák. Ennek köszönhetően a Meteotime 
meteorológiai állomás kihasználja a rádióval vezérelt órák minden előnyét, 
mint pl. a pontos idő kijelzése és az automatikus váltás a nyári és téli 
időszámításra.

90 meteorológiai térség időjárás-előrejelzését fogadhatja Európában 
max. 4 napra előre és 2-napos előrejelzést kaphat további 30 térségre 
vonatkozóan.

HOGYAN BIZTOSÍTSA A JÓ JELVÉTELT?
Akárcsak a mobiltelefonos hálózatok, rádió- és tévéadók vezeték nélküli 
jele esetén, megeshet, hogy a Meteotime meteorológia állomás nem mindig 
és mindenhol veszi a jelet. A következő szövegben néhány tippet ajánlunk 
a készülék megfelelő működésének biztosításához:

A Meteotime meteorológiai állomás elhelyezése nagyon fontos. Ezért 
minden készülékünket újszerű teszt funkcióval (TEST gomb) láttuk el, 
amely megvizsgálja a vétel minőségét környezetében, és lehetővé teszi, 
hogy a készüléket a legjobb vételt biztosító helyre tehesse.

Ellenőrizze a Meteotime meteorológiai állomás vételét az útmutatóban leírt 
módon. Ezt abban a helyiségben tegye, ahol a készüléket használni akarja, 
és kapcsolja be az összes lehetséges zavarforrást (például televízió). Majd 
a Meteotime meteorológiai állomást tegye le valahová, és fordítsa a kívánt 
helyzetbe, de mindig legalább 1 m távolságra a lehetséges zajforrástól.
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A kijelzőn fi gyelje a GOOD RECEPTION (Jó vétel) vagy BAD RECEPTION 
(Rossz vétel) jelzést. A jó vételhez (GOOD RECEPTION) szükséges hely 
megtalálása után a Meteotime meteorológiai állomást az adott helyen 
hagyhatja, hogy beolvashassa a rádióvezérelt jel adatait. Néhány perc alatt 
megjelenik a dátum és az idő. Nagy mennyiségű adat átvitele (előrejelzés 
minden térségre és napra) azonban sokkal tovább tart. 
Minden adat teljes vétele a kezdeti beállítástól kezdve akár 24 óráig is 
tarthat.

LEHETSÉGES ZAVARFORRÁSOK
Minden Meteotime meteorológiai állomásnál javasolt, hogy gondoskodjon 
a lehető legjobb jelvételről. A DCF nagy hatótávolságú (például kb. 
1 500 km a DCF adótól) hosszúhullámon sugárzó adók. A hosszúhullámon 
sugárzó adóknál azonban az alábbi hatások miatt zavarás léphet fel:
• Olyan épületekben, amelyek nagy mennyiségű betont, fémalkatrészt 

és elektromos berendezést tartalmaznak, a jelvétel problémás lehet 
(például üzletközpontokban és kiállításokon).

• Potenciális zavarforrást jelenthetnek elektromos készülékek, 
pl. a televízió, számítógép, háztartási berendezések stb., vagy 
transzformátorok, elektromos vezetékek, rádióadók és vonatok.

• A rádióhullámokra negatívan hatnak a légköri hatások.
• A vételt szintén befolyásolja a távolság az adótól és a földrajzi 

körülmények (hegyek, stb.). Az állomástól való nagy távolság miatt olyan 
területeken, mint pl. Dél-Olaszország vagy Észak-Skandinávia, a jelvétel 
általában nagyon rossz.

• Mindenhol jelentkezhetnek ún. süket helyek, ahol a vétel nem 
lehetséges.

• Külső területeken a vétel jobb, mint sűrűn beépített városi környezetben.
• A zavarforrások éjszaka általában kevésbé aktívak, ezért éjjel a vétel 

jobb, mint nappal.
• A vétel minőségét csökkentik a lemerült elemek a készülékben.

ADATÁTVITEL
A METEOTIME az UTC szerint pontosan megállapított időintervallumokban 
elküldi az adatokat. (UTC: Közép-Európában télen UTC + 1, nyáron UTC + 
2; Nagy Britanniában és Portugáliában télen UTC, nyáron UTC + 1)
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Adatátviteli idő (UTC)  Előrejelzés
Este 10:00 – reggel 03:59  aktuális (új) nap (MA)
Reggel 04:00 - 09:59  következő nap (HOLNAP)

Ha a vétel a fenti időközökben részben vagy teljesen elérhetetlen, vagy 
nem sikerül, ezek az előrejelzések (vagy részei) hiányozni fognak. 

Ezt a készüléket a főegységgel - színes kijelzős Meteotime meteorológiai 
állomással, és külső hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel szállítjuk.

A Meteotime meteorológiai állomás el van látva hőmérővel a belső 
hőmérséklet mérésére, és rendelkezik vezeték nélküli külső érzékelővel is 
a külső hőmérséklet mérésére.

FŐ FUNKCIÓ:
• Időjárás-előrejelzés az aktuális napra és következő napokra 470 városra 

vonatkozóan
• Eső/havazás/jégeső valószínűsége az aktuális napra
• A szél sebessége és iránya az aktuális napra
• Háromcsatornás 433 MHz-es külső vezeték nélküli hőmérő/

páratartalom-mérő
• Belső hőmérséklet- és páratartalom-mérő
• A mért maximális és minimális hőmérsékleti értékek mentése
• Regionális információk a nappali és éjszakai hőmérsékletről
• Rövidítések 7 nyelven (angol/spanyol/francia/olasz/holland/svéd/német)
• Figyelmeztetés kritikus időjárásra futó szöveg formájában
• Információ 5 kiválasztott városról.
• Rádióvezérelt óra és naptár (csak 24-órás formátum)
• Időzóna beállítása
• Tápellátás beépített lítium-ionos akkumulátorról, a külső érzékelő pedig 

2 AAA elemről
• Dupla ébresztőóra (ébresztés munkanapon/egyszeri ébresztés, csengés 

2 percen keresztül)
• Riasztó (programozható) a külső érzékelőhöz – csak az 1. csatornán.
• Lemerült elem kijelző mind a főegységen, mind a vezeték nélküli érzékelőn
• Mozgásérzékelő az aktuális napi/másnapi időjárás információinak 

megjelenítéséhez
• Automatikus megvilágítás a kívánt fényerő beállításához
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BEVEZETŐ
• A Meteotime meteorológiai állomás LCD-kijelzőjén megjelenik:
• Az információs ablak az időjárás-előrejelzéssel az aktuális napra
• Belső/Külső hőmérséklet és páratartalom
• Az információs ablak kijelzi a dátumot, az ébresztési időt, a városokat és 

információt a kritikus időjárásról.

 

1

2

3

4

5

1 Lapozható információk az aktuális és a másnapi időjárásról, benne 
a szél sebessége és iránya, eső/havazás/jégeső valószínűsége, nappali 
és éjszakai hőmérséklet, a nappali és éjszakai időjárás.

2 Mozgásérzékelő az aktuális napi/másnapi időjárásról szóló információk 
megjelenítéséhez

3 Belső/Külső hőmérséklet és páratartalom
4 Automatikus megvilágítás a kívánt fényerő beállításához
5 Információs ablak
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1 2

1 Főegység
2 Távoli hőmérséklet- és páratartalom-mérő

A főegységen 8 gomb található, ld. alább:
DAY/NIGHT (Nappal/Éjszaka)
• Információk a kritikus időjárásról  Idő + Dátum  Időjárás-változás 

nappal/éjszaka
• A kritikus időjárásról szóló információk fokozatos megjelenítése.

CHANNEL (Csatorna)
• Váltás a külső hőmérő 1., 2. és 3. csatornája, valamint a belső 

hőmérséklet (IN) megjelenítése között
• Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a " " gombot 

a megjelenítés üzemmód megnyitásához 

MEM (Memória)
• A mért minimális és maximális hőmérsékletet megjelenítése
• A max. és min. értékek törléséhez nyomja meg ezt a gombot, 

és 3 másodpercig tartsa lenyomva
• Az alapértelmezett város módosítása
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SET (Beállítás)
• Kiválasztott dátum és idő  Város  Ébresztés ideje munkanapokon 

„OFF W-ALM“ (Kikapcsolva)  Egyszeri ébresztés „OFF S-ALM“ 
(Kikapcsolva)  Riasztó „OFF P-ALM“ (Kikapcsolva)

• Nyomja meg és TARTSA a [SET] gombot 3 másodpercig, hogy 
kiválaszthassa <1> Country (Ország), <2> Time Zone (Időzóna), 
<3> Language (Nyelv), <4> Exit (Kilépés) a város megjelenítése 
üzemmódra vonatkozóan

▲
• Érték növelése beállítás közben
• Az ébresztőóra bekapcsolása
• Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva az RC órajel vételének 

kikényszerítéséhez
• A holnapi időjárásra vonatkozó információk elcsúsztatása az 

LCD-kijelzőn; villog a "DAY" (Nap) ikon.

▼
• Érték csökkentése beállítás közben
• Az előre beállított városok egyikének kiválasztása
• Az ébresztőóra kikapcsolása
• Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a külső szenzor 

keresésének kikényszerítéséhez
 ON/OFF RESET (Be-/Kikapcsolás Újraindítás)
 ON/OFF RESET (Be-/Kikapcsolás Újraindítás)

TEST √
• A készülék számára jó vételt biztosító hely megtalálása
• Város hozzáadása a kívánt városok listájához
 VAGY
 Város eltávolítása a kívánt városok listájából
 Az alapértelmezett város módosítása

MOZGÁSÉRZÉKELŐ
• Ha a kezét a szenzor előtt mozgatja, az LCD-kijelzőn átléphet a holnapi 

időjárásról szóló információra; villog a "DAY" (Nap) ikon.
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A meteorológiai állomást az alábbiak szerint kapcsolja be:
• A készülék gombját nyomja meg egy iratkapoccsal vagy más vékony 

tárggyal, amíg kattanást nem hall. A Power gomb bekattanása után 
a készülék teljes mértékben működőképes. A meteorológiai állomás 
kikapcsolásához ugyanígy járjon el. A Power gomb alaphelyzetbe ugrik ki.

• A távoli érzékelőbe helyezzen 2 db AAA méretű elemet.
• A főegység önműködően elkezdi kikeresni a rádióval vezérelt óra jelét és 

a Meteotime időjárás-előrejelzés jelét.  

 
• Néhány percen belül megkezdődik az időjel és az adatok vétele. Mivel 

minden térség és nap időjárásával kapcsolatban nagy mennyiségű 
információ átvitelére kerül sor, a készüléknek az összes adat vételére 
körülbelül 24 óra szükséges a kezdeti beállítástól kezdve

• Az időjel és az adatok sikeres vételének megjelenítése után a kijelzőn 
a „SELECT COUNTRY“ (Ország választása) jelenik meg, majd az 
információs ablakban alapértelmezett városként „FRANKFURT“ neve. 
A Country (ország) és City (város) módosításához kérjük, olvassa el az 
alábbi információkat.

• Ha a készülék sikeresen veszi a Meteotime jelet, a kijelzőn a második 
sorban megjelenik a Meteotime ikon . Ellenkező esetben a Meteotime 
ikon mint  jelenik meg. 
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1

2
1  azt jelzi, hogy a készülék képes a Meteotime időjárási információinak 

vételére. Egyéb esetben jelenik meg.
2  az adott napra vonatkozó időjárási információk sikeres vételét jelzi. 

Egyéb esetben jelenik meg.
Ha a Meteotime ikon -ra változik, azt jelenti, hogy potenciális zavaró 
források vannak jelen. A zavarás forrása lehet elektronikus berendezés 
mint pl. televízió, számítógép, háztartási eszköz stb. A zavarás oka lehet 
még a nagy mennyiségű beton, fém alkatrész és elektromos berendezés az 
épületben. Ok lehet még a rádiójel-adó nagy távolsága lakóhelyétől. 
Jobb elhelyezés kereséséhez használhatja a TEST funkciót   
• Nyomja meg a TEST gombot - az információs ablakban megjelenik 

a SCAN (Keresés) felirat.
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• Fogja meg a készüléket és találjon egy jó elhelyezést. 
•  villog: A teszt elindult és a Meteotime jel vétele jó. A készüléket ezen 

a helyen hagyhatja.
•  villog: A teszt elindult és a Meteotime jel vétele rossz. Tovább kell 

keresnie a megfelelőbb helyet.
• A teszt kb. 1 percig tart. Ezt a vizsgálatot bármikor újraindíthatja 

a [TEST] gombbal és be is fejezheti a [TEST] gomb megnyomásával.
• Keresés A: Az "A" azt jelenti, hogy a vétel minősége 

0=rossz ....9=nagyon jó

VÁROS  ÉBRESZTÉSI IDŐ  IDŐ ÉS DÁTUM KÖZTI VÁLTÁS
• Az elem behelyezése után a meteorológiai állomás keresni kezdi 

a rádióvezérelt időjelet és a MeteoTime jelet. A MeteoTime jelének 
sikeres vételét követően az információs ablakban megjelenik az 
alapértelmezett város „  “.

• A [SET] gomb megnyomásával  kapcsolhat át a város megjelenítéséből 
a munkanapi ébresztésre, egyszeri ébresztésre, a riasztásra vagy 
a Frankfurt am Main-ban érvényes dátumra.

ORSZÁG ÉS VÁROS/VÁROSOK KIVÁLASZTÁSA
• Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a [SET] gombot - az 

információs ablakban megjelenik a  felirat; azután nyomja 
meg a [▲] vagy [▼] gombot az ország kiválasztásához. Ha például 
az információs ablakban a  felirat látható, az azt jelenti, hogy 
„Germany“ (Németország) van kiválasztva. 

• Az ország beállítását hagyja jóvá a [SET] gombbal. Amennyiben 
kiválasztotta a Germany (Németország) értéket, az információs 
ablakban a  felirat jelenik meg.

• Ezután a [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a várost - az 
információs ablakban megjelenik a város neve. 
Példa: A  felirat „Frankfurt am Main“ várost jelenti.

• Ha „Frankfurt am Main“ van kiválasztva mint egyik kedvenc város, 
nyomja meg a [TEST √] gombot a jóváhagyáshoz. A kiválasztott város 
nevének felső részében megjelenik a √ jel és a város eltárolódik 
a személyes listába.
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• Ezután a [▲] vagy [▼] gombbal kiválaszthatja ugyanazon ország több 
városát és a [TEST √] gombbal jóváhagyhatja. Maximum ÖT város 
megjelenítését választhatja ki. Ha több várost akar hozzáadni, az 

információs ablakban a  felirat jelenik meg.
 VAGY 
 Nyomja meg a [SET] gombot a befejezéshez - az információs ablakban 

az EXIT (Kilépés) felirat jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: 
Ha az elemek első behelyezése után kihagyja a város kiválasztását, 
a készülék kiválasztott városa „Frankfurt am Main“.

A KEDVENCEK MEGJELENÍTÉSE

Ha egynél több várost választott ki. Ha például a városok listájába Frankfurt 
am Main, Köln és Münster városokat választotta ki, abban a pillanatban, 
amikor az információs ablak a város nevét (CITY NAME) mutatja, nyomja 
meg a [▼] gombot (nyomogassa a SET gombot, amíg meg nem jelenik 
a város neve).

Ha másik várost választ ki, az arra a városra vonatkozó időjárási 
információk jelennek meg

A KIVÁLASZTOTT VÁROS/VÁROSOK ELTÁVOLÍTÁSA A LISTÁBÓL

• Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a [SET] gombot - az 
információs ablakban megjelenik a  felirat; azután nyomja 
meg a [▲] vagy [▼] gombot az ország kiválasztásához. Ha például 
kiválasztotta az ország nevét, mint pl. , ez azt jelenti, hogy 
Germany (Németország).

• Nyomja meg a [SET] gombot az ország jóváhagyásához (pl. éppen 
Germany (Németország) van kiválasztva) - az információs ablakban 

megjelenik a  felirat
• Ismét nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot, ezzel átléphet a kiválasztott 

városra, pl. "Frankfurt am Main" - az információs ablakban 
a  felirat jelenik meg 
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• Nyomja meg a [TEST √] gombot a √ eltávolításához - a város sikeresen 
törlődik a kiválasztott kedvenc városok listájából.

• Ha több várost akar kitörölni, ismételje meg ezt a műveletet
• Ezután a [▲] vagy [▼] gomb lenyomásával kiválaszthat további 

városokat és megnyomhatja a [TEST √] gombot a kiválasztott városok 
eltávolításához. VAGY

• Nyomja meg a [SET] gombot a befejezéshez - az információs ablakban 
az EXIT (Kilépés) felirat jelenik meg.

4 másodperc után visszaáll a város-dátum-idő mód.

A VÁROS NEVÉNEK EGYÉNI BEÁLLÍTÁSA 

• Nyomja meg és 3 másodpercre tartsa a [SET] gombot - az információs 
ablakban megjelenik a  felirat; azután nyomja meg a [▲] vagy 
[▼] vagy gombot az ország kiválasztásához. Tegyük fel, hogy a kiválasztott 
ország Germany (Németország), amelyik mint  jelenik meg

• Az ország-beállítást hagyja jóvá a [SET] gombbal. (feltételezzük, hogy 
Germany (Németország)-ot választotta ki) - az információs ablakban a 

 jelenik meg.
• Majd nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a város kiválasztásához 

- az információs ablakban megjelenik a város neve, mint pl. 
, ami „Frankfurt am Main“ várost jelenti, és Ön új 

várost akar megadni közel Frankfurt am Main térségéhez
• Nyomja meg a [MEM] gombot - a kurzoraz információs ablak első 

mezőjében fog villogni

Ezután a következő bemeneti utasítások használhatók:
A GOMBOK JELENTÉSE
„▲“ vagy „▼“ A betű kiválasztása
SET (Beállítás)  <1> A kiválasztott betű elfogadása és ugrás a következő 

mezőre.
 VAGY
  <2> Ha nem adott meg betűt (más szóval, ha a kurzor az 

utolsó mezőben villog), hagyja jóvá ezzel a gombbal és 
a városa azonnali hatállyal a memóriába kerül

TEST Egy mezővel vissza az adatbeadási műveletben

** A kiválasztott hely a saját leírás megadáshoz továbbra is a saját neve 
alatt fog létezni.
Nyomja meg a [SET] gombot a jóváhagyáshoz és befejezéshez
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AZ IDŐZÓNA ÉS A NYELVEK BEÁLLÍTÁSA 

• Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa a [SET] gombot - az információs 
ablakban megjelenik a  felirat. 

• Nyomja meg újra a [SET] gombot - az információs ablakban megjelenik 

a  üzenet; nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot 
az időzóna beállításához.

• Nyomja meg újra a [SET] gombot - az információs ablakban megjelenik 
a LANGUAGE (Nyelv) felirat; nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot 
a kívánt nyelv kiválasztásához. 7 nyelv áll rendelkezésre: German 
(német), English (angol), Spanish (spanyol), French (francia), Italiano 
(olasz), Dutch (holland), Swedish (svéd)

• Nyomja meg utoljára a [SET] gombot - az információs ablakban 
megjelenik az  üzenet. 4 másodperc után visszaáll a város-
dátum-idő mód 

MEGJEGYZÉS: 
Ha beállítás módban 30 másodpercig nem végez kiválasztást, ez a mód 
automatikusan befejeződik. Az információs ablakban megjelenik a város/
dátum és az ébresztőóra

ÁTKAPCSOLÁS NAPPALI  ÉJSZAKAI IDŐJÁRÁS KÖZÖTT

A készülék képes automatikusan átváltani a nappali (DAY-WEATHER) 
és az éjszakai (NIGHT-WEATHER) időjárás között. A [DAY/NIGHT] 
gombbal megjeleníthetőek a nappali időjárás adatai (DAY-WEATHER) (10 
másodpercre), ha éppen az éjszakai időjárás (NIGHT-WEATHER) van 
kijelezve, és fordítva.
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DAY/NIGHT 
(Nappal/
Éjszaka)

KRITIKUS IDŐJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Meteotime időjárási adatai információkat tartalmaznak a kritikus 
időjárásról, mint pl. széllökések, jeges eső, erős havazás, vihar, erős 
UV-sugárzás, sűrű köd, száraz északi szél (bise), misztrál, stb. az 
aktuális napra és a következő 3 napra vonatkozóan. A kritikus időjárási 
fi gyelmeztetés  akkor jelenik meg, ha az adott napra kritikus időjárás 
várható, amiről a felhasználónak tudnia kell.
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Néha 2 nap alatt egynél több információ jelenik meg a kritikus időjárásról. 
Nyomja meg a [DAY/NIGHT] gombot a fokozatos információ-beolvasáshoz 
a kritikus időjárásról. Ezen információk kijelzése közben az adott nap 
speciális ikonja fog villogni.  
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A hőmérsék-
let állapota
NAPPAL – 
ÉJSZAKA

IDŐJÁRÁS

IDŐ-
JÁRÁS

IDŐ-
JÁRÁS

• Nyomja meg a [SET] gombot a visszatéréshez a VÁROS  DÁTUM 
ÉS MUNKANAPI ÉBRESZTÉS  EGYSZERI ÉBRESZTÉS 
 RIASZTÁS kijelzéséhez. Ha az információs ablakban el szeretné 
olvasni az időjárás adatait, nyomja meg a [DAY/NIGHT] gombot 
a Nappali és Éjszakai  időjárási adatok és a kritikus időjárásra 
vonatkozó információk megjelenítéséhez.
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Ha nem nyom meg gombot, a kijelzőn a kritikus időjárásra vonatkozó 
különböző információk jelennek meg, hogy tájékozódhasson a kritikus 
időjárás részleteiről.

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET MEGJELENÍTÉSE
• A hullám jel azt jelzi, hogy a jel vétele a távoli egységről jól működik.
• Ha 2 percig nem kerül sor a távoli egységről adat vételére, üres értékek 

jelennek meg, amelyek a további értékek sikeres vételéig világítani 
fognak. Ellenőrizze, hogy a távoli egység rendben van-e. Várhat egy 
keveset, vagy elindíthatja az azonnali keresést a DOWN (▼) gomb 
2 másodpercre lenyomva tartásával.

• A mozgó hullámot mutató kijelző a jelvétel állapotát mutatja 
a főegységen. Három állapot lehetséges:

Ikon Állapot

A távoli érzékelő jelének keresése

A megfelelő távoli érzékelő jelének vétele sikeres

Nincs jel

A TÁVOLI HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE (A CSATORNÁN) 

Statikus kijelzés:
• Nyomja meg a [CHANNEL] gombot a különböző távoli érzékelők által 

mért értékek kiválasztásához - mindegyik egyedi az 1., 2., 3. csatornára 
vagy a belső hőmérsékletetre (IN)
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Automatikus keresés és csatorna kijelzés:
• Az összes csatorna automatikus megkeresésének aktiválásához nyomja 

meg a CHANNEL gombot és tartsa addig, amíg meg nem jelenik 

a  ikon. Az egyes távoli csatornákon mért értékek váltakozva 
jelennek meg 5 másodperces időközökben.

MEGJEGYZÉS: 
A csatornák automatikus keresése funkció csak akkor aktiválható, 
ha egynél több távoli érzékelő van működésben és ezek különböző 
csatornákhoz vannak hozzárendelve. 
A mellékelt érzékelő csak egy, az 1. számú csatornával rendelkezik.

MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

• A mért maximális és minimális beltéri és kültéri hőmérsékletek 
automatikusan mentésre kerülnek a főegység memóriába. Nyomja meg 
a [MEM] gombot - megjelenik a megfelelő [MAX] vagy [MIN] jelzés.

• A memória törléséhez nyomja meg a [MEM] gombot és tartsa lenyomva 
3 másodpercig. A maximum és minimum értékek törlődnek.

ÉBRESZTŐ FUNKCIÓ

A főegységen három ébresztő áll rendelkezésre:
Ébresztő munkanapokon 
• Ha ez az ébresztő aktiválva van és beáll az ébresztés ideje, megszólal 

az ébresztő és villogni kezd az ikon - hétfőtől péntekig. 
Egyszeri ébresztő 
• Ha ez az ébresztő aktiválva van és beáll az ébresztés ideje, megszólal 

az ébresztő és villogni kezd az ikon. Befejezés után automatikusan 
deaktiválódik

Riasztó 
• A riasztó megszólal és az ikon villogni kezd, ha az 1. csatornán mért 

hőmérséklet +0 °C-ra vagy az alá süllyed.
• Ez a riasztás beprogramozható 15, 30, 45, 60 vagy 90 perccel korábbra, 

mint az ébresztő hétköznapokon vagy az egyszeri ébresztő. 
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AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA
• Nyomja meg a [SET] gombot a munjkanapi ébresztőóra, az egyszeri 

ébresztőóra vagy a riasztó közti átváltáshoz.
 Ha az ébresztés deaktiválva van, az idő mint „OFF W-ALM“ 

(Kikapcsolva) jelenik meg
• Nyomja meg 3 másodpercre a [SET] gombot - az órát jelző számjegyek 

villogni kezdenek.
• A FELFELÉ [▲] vagy LEFELÉ [▼] gombbal adja meg az órák számát.
• Nyomja meg a [SET] gombot a megerősítéshez - a perceket jelző 

számjegyek villogni kezdenek.
• A FELFELÉ [▲] vagy LEFELÉ [▼] gombbal adja meg a percek számát.
• Nyomja meg a [SET] gombot a befejezéshez - aktiválódik a megfelelő 

ébresztés ikon: [ ], [ ] vagy [ ].

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ
• Ha az ébresztőóra csörög, húzza el a kezét a mozgásérzékelő előtt - az 

ébresztőóra átmenetileg megáll és az ébresztőóra ikonja villogni kezd. 
Az ébresztő 4 perc múlva aktiválódik újra.

AZ ÉBRESZTŐ LEÁLLÍTÁSA

• Ha az ébresztőóra csörög, villog a megfelelő [ ] vagy [ ] ikon. 
Nyomja meg a FEL [▲] vagy LE [▼] gombot az ébresztőóra azonnali 
leállításához.

• Az ébresztőóra kikapcsolásához nyomja meg a FEL [▲] vagy LE [▼] 
gombot az ébresztési idő kijelzésének módosításához úgy, hogy az 
„OFF W-ALM“ (Kikapcsolva) felirat jelenjen meg

• Ha egyetlen gombot sem nyom meg, az ébresztőóra 2 percig cseng, 
majd automatikusan leáll.
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Jelentés Nappal Éjjel

Napos (derült éjszaka)

Enyhén borult

Többnyire borult

Borult

Felhőréteg

Köd

Zápor

Gyenge eső

Erős eső

Erős vihar
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Melegfronti viharok

Záporeső havazással

Hózápor

Havas eső

Havazás
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MŰSZAKI ADATOK A 
BELSŐ/KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS 

PÁRATARTALOM MÉRÉSÉHEZ
A hőmérséklet megjelenítés tartománya: -20 ºC – +60 ºC
Hőmérséklet felbontása: 0,1 ºC
A hőmérséklet mérésének pontossága:  +/-1 ºC 

( +5 ºC – +40 ºC tartományban)
Nagyfrekvenciás átviteli frekvencia: 433 MHz
A távoli egységek maximális száma: 3

Nagyfrekvenciás átviteli tartomány:   maximum 30 méter 
(nyílt területen, elektromágneses 
zavarás nélkül)

Relatív páratartalom: 30 % – 80 % RH
Páratartalom felbontás: 1 % RH
A páratartalom-mérés pontossága: +/- 7 RH 25°C-on

A főegység tápellátását 300 mAh tölthető lítium-ionos akkumulátor biztosítja. 
Mellékelt hálózati adapter AC 230,50Hz /DC 5V, 150 mA
A külső hőmérsékleti érzékelő tápellátását 2 x 1,5V AAA típusú elem biztosítja.
A meteorológiai állomás méretei: 158 x 20 x 110 mm
Tömege: 230 g
Az érzékelő méretei: 38 x 20 x 105 mm
Tömege: 43 g

A FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy a SWS 105 termék megfelel 
a 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek.  A készülék az EU-ban szabadon 
üzemeltethető. A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató része, 
vagy megtalálja a www.sencor.eu weboldalon.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő 
helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, 
hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket 
nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai 
országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges 
negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. 
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy 
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván 
megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék 
eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg 
akarja semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék eladójához 
vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes 
fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog 
fenntartva.

© Copyright 2016, FAST ČR, a. s. Revision 03/2016
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 

feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 

a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 

jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő 

forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig 

kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 

a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 

Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 

(i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a 

választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva 

aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a 

kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 

jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást 

igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 

(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem 

hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új 

alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül 

megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 

nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 

végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 

rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 

a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 

újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére 

való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató 

figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. 

hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos 

szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a 

fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 



HU - 24

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ....................................................................................................................................................................................

Típus:  .................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .........................................

..............................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:  ...........................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20........  .................hó ................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .............................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja:  ..........................................................................................................................................................

Hiba oka:  ..........................................................................................................................................................................................

Javítás módja:  .................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ..............................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  .............................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu


