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PREČÍTAJTE SI, PROSÍM,
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA

Vaša meteorologická stanica Meteotime sa líši od bežných 
meteorologických staníc, ktoré merajú iba prevládajúce podmienky – 
dáta tejto meteorologickej stanice sú založené na údajoch systému 
METEOTIME, ktorý je každodenne aktualizovaný profesionálnymi 
meteorológmi pomocou najmodernejších prístrojov.

Táto meteorologická stanica Meteotime je navrhnutá tak, aby bola schopná 
prijímať zakódovaný signál METEOTIME s informáciami o počasí. Tieto 
informácie sa vysielajú prostredníctvom staníc pre rádiom riadené hodiny 
DCF77 (umiestnené v Nemecku). Vďaka tomu využíva vaša meteorologická 
stanica Meteotime taktiež rádiom riadené hodiny so všetkými známymi 
výhodami, ako je napr. zobrazenie presného času a automatická zmena 
letného času v zime a v lete.

Môžete prijímať predpoveď počasia pre 90 meteorologických regiónov v Európe 
na až 4 dni dopredu, a získať 2-dňovú predpoveď pre ďalších 30 regiónov.

AKO ZAISTIŤ KVALITNÝ PRÍJEM SIGNÁLU?
Podobne ako pri bezdrôtových signáloch siete mobilných telefónov alebo pri 
rozhlasovom či televíznom vysielaní sa môže stať, že táto meteorologická 
stanica Meteotime nebude prijímať signál vždy a všade. V nasledujúcom 
texte vám ponúkame niekoľko tipov na zaistenie správnej funkcie vášho 
prístroja:

Umiestnenie meteorologickej stanice Meteotime je veľmi dôležité. Z tohto 
dôvodu sme všetky naše prístroje vybavili inovačnou testovacou funkciou 
(tlačidlo TEST), ktorá umožňuje otestovať kvalitu príjmu vo vašom prostredí 
a umiestniť prístroj do miesta s najlepšími podmienkami.

Vyskúšajte váš príjem otestovaním meteorologickej stanice Meteotime 
spôsobom popísaným v návode. Urobte tak v miestnosti, kde chcete prístroj 
používať a zapnite, prosím, všetky potenciálne zdroje rušenia (napríklad 
televízor). Potom postavte meteorologickú stanicu Meteotime na miesto 
a otočte ju požadovaným smerom, no vždy aspoň vo vzdialenosti 1 m od 
potenciálneho zdroja rušenia.
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Sledujte na displeji symbol GOOD RECEPTION (Dobrý príjem) alebo BAD 
RECEPTION (Zlý príjem). Po nájdení správneho miesta pre dobrý príjem 
(GOOD RECEPTION) môžete ponechať meteorologickú stanicu Meteotime 
na danom mieste, aby mohla načítať dáta z rádiom riadeného signálu. 
Za niekoľko minút sa zobrazí dátum a čas. Prenos veľmi veľkého množstva 
dát (predpoveď pre všetky regióny a dni) však bude trvať omnoho dlhšie. 
Kompletný príjem všetkých dát od okamihu počiatočného nastavenia bude 
trvať až 24 hodín.

POTENCIÁLNE ZDROJE RUŠENIA
Pri všetkých meteorologických staniciach Meteotime odporúčame, aby ste 
urobili opatrenia na zaistenie najlepšieho možného príjmu signálu. DCF sú 
stanice vysielajúce v pásme dlhých vĺn s veľkým dosahom (napríklad cca 
1 500 km od stanice DCF). Pri staniciach vysielajúcich v pásme dlhých vĺn 
však môže dochádzať k rušeniu, ktoré je často spôsobené nasledujúcimi 
vplyvmi:
• V budovách s veľkým množstvom betónu, kovových dielov a elektrických 

zariadení sa môžete pri príjme signálu stretnúť s problémami (napríklad 
v nákupných centrách a na výstavách).

• Potenciálnymi zdrojmi rušenia sú elektronické zariadenia ako 
napr. televízory, počítače, spotrebiče v domácnosti a pod., alebo 
transformátory, elektrické vedenia, rozhlasové vysielače a vlaky.

• Na rádiové vlny môžu negatívne pôsobiť atmosférické vplyvy.
• Príjem je tiež ovplyvnený vzdialenosťou od stanice a geografi ckými 

podmienkami (hory a pod.). Vplyvom veľkej vzdialenosti od stanice býva 
príjem v oblastiach napr. južné Taliansko alebo severná Škandinávia 
veľmi zlý.

• Všade sa môžu objaviť tzv. hluché miesta, ktoré znemožňujú príjem.
• Vo vidieckych oblastiach býva lepší príjem než v mestských oblastiach 

s hustou zástavbou.
• Zdroje rušenia sú v noci zvyčajne menej aktívne, a preto býva v noci 

lepší príjem než vo dne.
• Kvalitu príjmu tiež znižujú vybité batérie v prístroji.

PRENOS DÁT
METEOTIME odosiela dáta v presne stanovených časových intervaloch 
podľa UTC. (UTC: pre strednú Európu v zime UTC + 1, v lete UTC + 2; 
pre Veľkú Britániu a Portugalsko v zime UTC, v lete UTC + 1)
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Časy prenosu (UTC)  Predpoveď pre
10:00 večer – 03:59 ráno  aktuálny (nový) deň (DNES)
04:00 ráno – 09:59 ráno  ďalší deň (ZAJTRA)

V prípade, že je príjem počas vyššie uvedených časových intervalov úplne 
alebo čiastočne rušený, alebo sa nepodaril, budú tieto predpovede (alebo 
ich časti) chýbať. 

Táto súprava je dodávaná s hlavnou jednotkou - meteorologickou stanicou 
Meteotime s farebným displejom, a diaľkovým vonkajším senzorom teploty/
vlhkosti.

Meteorologická stanica Meteotime je vybavená teplomerom na meranie 
vnútornej teploty a má zároveň bezdrôtový vonkajší senzor s jedným 
kanálom na meranie vonkajšej teploty.

HLAVNÉ FUNKCIE:
• Predpoveď počasia pre aktuálny a nasledujúci deň pre 470 miest
• Pravdepodobnosť dažďa/sneženia/krupobitia pre aktuálny deň
• Rýchlosť a smer vetra pre aktuálny deň
• 3-kanálový vonkajší 433 MHz bezdrôtový teplomer/vlhkomer
• Vnútorný teplomer/vlhkomer
• Pamäť maximálnej a minimálnej hodnoty nameranej teploty
• Regionálne informácie o dennej a nočnej teplote
• Skratky v 7 jazykoch (angličtina/španielčina/francúzština/taliančina/

holandčina/švédčina/nemčina)
• Výstraha pri kritickom počasí formou bežiaceho textu
• Informácie o 5 vybraných mestách.
• Rádiom riadené hodiny a kalendár (iba formát 24 hodín)
• Nastavenie časového pásma
• Napájanie zo zabudovanej lítiovo-iónovej batérie a 2 batérií AAA 

pre vonkajší senzor
• Dvojitý budík (budík pre pracovné dni/jednorazový budík, zvonenie 

počas 2 minút)
• Výstražný budík (programovateľný) pre vonkajší snímač – iba kanál 1.
• Indikátor vybitej batérie pre hlavnú jednotku aj bezdrôtový senzor
• Pohybový senzor na prepínanie zobrazenia informácií o počasí 

pre aktuálny/zajtrajší deň
• Funkcia automatického osvetlenia na nastavenie požadovanej intenzity 

svetla
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ÚVOD
• Na LCD displeji tejto meteorologickej stanice Meteotime sa zobrazuje:
• Informačné okno s počasím pre aktuálny deň
• Vnútorná/vonkajšia teplota a vlhkosť
• Informačné okno zobrazujúce dátum, čas budíka, mestá a informácie 

o kritickom počasí.

 

1

2

3

4

5

1 Posuvné informácie o počasí pre aktuálny alebo zajtrajší deň vrátane 
rýchlosti vetra, smeru vetra a pravdepodobnosti dažďa/sneženia/
krupobitia, dennej a nočnej teploty, počasia na deň a noc.

2 Pohybový senzor na prepínanie zobrazenia informácií o počasí 
pre aktuálny/zajtrajší deň

3 Vnútorná/vonkajšia teplota a vlhkosť
4 Funkcia automatického osvetlenia na nastavenie požadovanej intenzity 

svetla
5 Informačné okno
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1 2

1 Hlavná jednotka
2 Diaľkový teplomer/vlhkomer

Na hlavnej jednotke je k dispozícii celkovo 8 tlačidiel, pozrite nižšie:
DAY/NIGHT (Deň/Noc)
• Informácie o kritickom počasí  Čas + Dátum  Zmena počasia 

na deň/noc
• Postupné zobrazenie informácií o kritickom počasí.

CHANNEL (Kanál)
• Prepnutie na zobrazenie kanálu 1, 2, 3 vonkajšieho teplomera alebo 

vnútornej teploty (IN)
• Stlačte a podržte toto tlačidlo 3 sekundy na otvorenie režimu zobrazenia 

„ “ 

MEM (Pamäť)
• Zobrazenie maximálnej a minimálnej zmeranej teploty podľa záznamov
• Na zmazanie záznamov o max. a min. hodnotách toto tlačidlo stlačte 

a 3 sekundy podržte
• Úprava rodného mesta
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SET (Nastaviť)
• Vybraný dátum a čas  Mesto  Čas budíka pre pracovné dni „OFF 

W-ALM“ (Vypnuté)  Jednorazový budík „OFF S-ALM“ (Vypnuté)  
Výstražný budík „OFF P-ALM“ (Vypnuté)

• Stlačte a PODRŽTE tlačidlo [SET] na 3 sekundy, aby ste mohli vybrať 
<1> Country (Krajina), <2> Time Zone (Časové pásmo), <3> Language 
(Jazyk), <4>Exit (Ukončiť) pre režim zobrazenia mesta

▲
• Zvyšovanie hodnoty pri nastavovaní
• Zapnutie budíka
• Stlačte a 3 sekundy podržte na vynútenie príjmu RC hodinového signálu
• Posunutie informácií o zajtrajšom počasí na LCD displeji; blikajúca ikona 

„DAY“ (Deň).

▼
• Znižovanie hodnoty pri nastavovaní
• Výber niektorého z prednastavených miest
• Vypnutie budíka
• Stlačte a 3 sekundy podržte na vynútenie vyhľadávania vonkajšieho 

senzora
 ON/OFF RESET (Zapnutie/Vypnutie Resetovanie)
 ON/OFF RESET (Zapnutie/Vypnutie Resetovanie)

TEST √
• Nájdenie miesta s kvalitným príjmom pre prístroj
• Pridanie mesta do zoznamu požadovaných miest
 ALEBO
 Odobranie mesta zo zoznamu požadovaných miest
 Úprava rodného mesta

POHYBOVÝ SENZOR
• Mávnite rukou pred týmto senzorom na posunutie informácií o zajtrajšom 

počasí na LCD displeji; blikajúca ikona „DAY“ (Deň).
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ZAČÍNAME
Pre zapnutie meteostanice postupujte podľa tohto návodu:
• Tlačidlo prístroja zatlačte kancelárskou sponkou alebo iným tenkým 

predmetom až do pozície počuteľného cvaknutia. Po zacvaknutí tlačidla 
Power bude prístroj plne funkčný. Na vypnutie meteostanice použite 
rovnaký postup. Tlačidlo Power potom vyskočí do základnej polohy.

• Vložte do diaľkového senzora 2 batérie AAA.
• Hlavná jednotka začne automaticky vyhľadávať signál rádiom riadených 

hodín a signál predpovede počasia Meteotime.  

 
• V priebehu niekoľkých minút sa prijme signál s časom a dátumom. 

Pretože sa prenáša veľké množstvo informácií o počasí pre všetky 
regióny a dni, potrebuje prístroj na dokončenie príjmu všetkých dát 
približne 24 hodín od okamihu počiatočného nastavenia.

• Po úspešnom príjme signálu s časom a dátumom sa na displeji zobrazí 
„SELECT COUNTRY“ (Vyberte krajinu) a potom sa v informačnom okne 
zobrazí ako východiskové mesto „FRANKFURT“. 
Na zmenu krajiny položky Country (Krajina) a City (Mesto) si, prosím, 
prečítajte nižšie uvedené informácie.

• Ak je prístroj schopný úspešne prijímať signál Meteotime, objaví sa 
v druhom riadku na displeji ikona Meteotime . Inak bude ikona 
Meteotime zobrazená ako . 
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1

2
1  znamená schopnosť príjmu signálu informácií o počasí Meteotime. 

Inak sa zobrazí 

2  znamená úspešný príjem informácií o počasí pre aktuálny deň. 
Inak sa zobrazí 

V prípade, že sa ikona Meteotime zmení na , znamená to, že existujú 
potenciálne zdroje rušenia prístroja. Zdrojmi rušenia môžu byť elektronické 
zariadenia, ako napr. televízory, počítače, spotrebiče v domácnosti a pod. 
Príčinou rušenia môže byť tiež veľké množstvo betónu, kovových dielov 
a elektrických zariadení v budove. Príčinou môže byť tiež veľmi veľká 
vzdialenosť vášho bydliska od vysielača rádiového signálu. 
Na vyhľadanie lepšieho umiestnenia môžete použiť funkciu TEST
• Stlačte tlačidlo TEST - v informačnom okne sa zobrazí SCAN (Vyhľadať).
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• Uchopte prístroj a nájdite dobré umiestnenie. 
•  bliká: Test je spustený a príjem signálu Meteotime je dobrý. Prístroj 

môžete nechať v tejto polohe.
•  bliká: Test je spustený a príjem signálu Meteotime je zlý. Musíte 

ďalej hľadať vhodnejšie umiestnenie.
• Test trvá približne 1 minútu. Tento test môžete kedykoľvek znovu spustiť 

tlačidlom [TEST] a test je možné tiež ukončiť stlačením tlačidla [TEST].
• Vyhľadávanie A: „A“ znamená, že kvalita príjmu by mala byť 0=zlá 

…..9=veľmi dobrá

PREPNUTIE MESTA  ČAS BUDÍKA  ČAS A DÁTUM

• Po vložení batérií začne meteorologická stanica vyhľadávať rádiom 
riadený časový signál, rovnako ako signál MeteoTime. Po úspešnom 
príjme signálu MeteoTime sa v informačnom okne zobrazí východiskové 
mesto „  “.

• Môžete stlač iť tlačidlo [SET] na prepnutie zo zobrazenia mesta na budík 
pre pracovné dni, jednorazový budík alebo výstražný budík či dátum 
pre mesto Frankfurt am Main.

VÝBER KRAJINY A MESTA/MIEST

• Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo [SET] - v informačnom okne 
sa zobrazí ; potom stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na výber 
krajiny. Napríklad ak v informačnom okne vidíte , znamená to, 
že ste vybrali „Germany“ (Nemecko). 

• Potvrďte nastavenie krajiny stlačením tlačidla [SET]. Za predpokladu, 
že ste vybrali Germany (Nemecko), zobrazí informačné okno .

• Potom stlačením tlačidla [▲] alebo [▼] vyberte mesto - v informačnom 
okne sa zobrazí názov mesta. Príklad:  znamená 
mesto „Frankfurt am Main“.

• Ak je „Frankfurt am Main“ vybratý ako jedno z vašich obľúbených miest, 
stlačte tlačidlo [TEST √] na potvrdenie. V hornej časti vybraného mesta 
sa zobrazí symbol √ a mesto sa uloží do vášho osobného zoznamu 
v pamäti.
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• Potom môžete stlačením tlačidla [▲] alebo [▼] vybrať viac miest 
v rovnakej krajine, a potom stlačiť tlačidlo [TEST √] na potvrdenie. 
Na zobrazenie môžete vybrať maximálne PÄŤ miest. Ak skúsite pridať 

viac miest, zobrazí sa v informačnom okne .
 ALEBO 
 Stlačte tlačidlo [SET] na ukončenie - v informačnom okne sa zobrazí 

EXIT (Ukončiť).

POZNÁMKA: 
Ak po prvom vložení batérií preskočíte výber mesta, prístroj nastaví ako 
vami vybrané mesto „Frankfurt am Main“.

ZOBRAZENIE OBĽÚBENÝCH

Ak ste vybrali viac než jedno mesto. Ak ste napr. vybrali do zoznamu 
požadovaných miest Frankfurt am Main, Köln a Munster, môžete v okamihu, 
kedy informačné okno zobrazuje názov mesta (CITY NAME), stlačiť tlačidlo 
[▼] (stláčajte tlačidlo SET, pokým sa nezobrazí názov mesta).

Keď vyberiete iné mesto, zobrazí sa informácia o počasí pre toto vybrané 
mesto.

ODSTRÁNENIE VYBRANÉHO MESTA/MIEST ZO ZOZNAMU V PAMÄTI

• Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo [SET] - v informačnom okne 
sa zobrazí ; potom stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na výber 
krajiny. Ak ste napríklad vybrali názov krajiny ako napríklad , 
znamená to Germany (Nemecko).

• Stlačte tlačidlo [SET] na potvrdenie tejto krajiny (napríklad je práve 
vybrané Germany (Nemecko)) - v informačnom okne sa zobrazí 

• Potom stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na prechod na vybrané mesto, 
napríklad „Frankfurt am Main“ - v informačnom okne sa zobrazí  

 
• Stlačte tlačidlo [TEST √] na odstránenie √ - mesto sa úspešne odstráni 

zo zoznamu vami vybraných preferovaných miest.
• Ak chcete zo zoznamu odobrať viac miest, zopakujte tento postup



SK – 11

• Potom môžete stlačením tlačidla [▲] alebo [▼] vybrať ďalšie mestá 
a potom stlačiť tlačidlo [TEST √] na odstránenie vybraných miest. 
ALEBO

• Stlačte tlačidlo [SET] na ukončenie - v informačnom okne sa zobrazí 
EXIT (Ukončiť).

Po 4 sekundách sa obnoví režim mesto-dátum-čas.

OSOBNÉ NASTAVENIE NÁZVU MIESTA 

• Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo [SET] - v informačnom 
okne sa zobrazí  ; potom stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] 
na výber krajiny. Dajme tomu, že ste napríklad vybrali krajinu Germany 
(Nemecko), ktorá je prezentovaná ako .

• Potvrďte nastavenie krajiny stlačením tlačidla [SET]. (predpokladajme, 
že ste vybrali Germany (Nemecko)) - v informačnom okne sa potom 

zobrazí .
• Potom stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na výber mesta - v informačnom 

okne sa zobrazí názov mesta, napríklad  znamená 
mesto „Frankfurt am Main“ a vy chcete zadať nové mesto v blízkosti 
regiónu Frankfurt am Main

• Stlačte tlačidlo [MEM] - kurzor bude blikať na prvej pozícii informačného 
okna

Potom je možné použiť nasledujúce vstupné príkazy:
FUNKCIE TLAČIDIEL
„▲“ alebo „▼“ Voľba písmena
SET (Nastaviť)  <1> Akceptácia vybraného písmena a skok na ďalšiu 

pozíciu.
 ALEBO
  <2> Ak ste nezadali žiadne písmeno (inými slovami, 

ak kurzor bliká na poslednej pozícii), potvrďte týmto 
tlačidlom zadanie a vaše miesto bude s okamžitým 
účinkom zároveň uložené do pamäte

TEST Jedna pozícia späť v procese zadávania dát

** Vybrané miesto na zadanie vášho vlastného popisu bude stále existovať 
pod svojím vlastným názvom.
Stlačte tlačidlo [SET] na potvrdenie a ukončenie
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NASTAVENIE ČASOVÉHO PÁSMA A JAZYKOV 

• Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo [SET] - v informačnom okne sa 
zobrazí . 

• Stlačte znovu tlačidlo [SET] - v informačnom okne sa zobrazí 

 ; stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na nastavenie 
časového pásma.

• Stlačte znovu tlačidlo [SET] - v informačnom okne sa zobrazí 
LANGUAGE (Jazyk); stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] na výber 
požadovaného jazyka. K dispozícii je celkovo 7 jazykov: German 
(Nemčina), English (Angličtina), Spanish (Španielčina), French 
(Francúzština), Italiano (Taliančina), Dutch (Holandčina), Swedish 
(Švédčina)

• Stlačte naposledy tlačidlo [SET] - v informačnom okne sa zobrazí 
. Po 4 sekundá ch sa režim zmení na mesto-dátum-čas

POZNÁMKA: 
Ak v režime nastavenia nevykonáte do 30 sekúnd žiadny výber, tento 
režim sa automaticky ukončí. V informačnom okne sa zobrazí mesto/
dátum a budík

PREPÍNANIE INFORMÁCIÍ O POČASÍ NA DEŇ  NOC

Prístroj dokáže automaticky prepínať na zobrazenie počasia na deň (DAY-
WEATHER) a noc (NIGHT-WEATHER). Používateľ môže stlačením tlačidla 
[DAY/NIGHT] zobraziť informácie o počasí na deň (DAY-WEATHER) (na 
10 sekúnd), ak sa práve zobrazuje počasie na noc (NIGHT-WEATHER), 
a naopak.
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DAY/NIGHT 
(Deň/Noc)

INFORMÁCIE O KRITICKOM POČASÍ

Signál informácií o počasí Meteotime obsahuje informácie o kritickom 
počasí, ako je napr. nárazový vietor, mrznúci dážď, silné sneženie, búrka, 
silné UV žiarenie, hustá hmla, suchý severný vietor (bise), mistrál a pod. 
pre aktuálny deň a nasledujúce 3 dni. Výstražný signál pre kritické počasie 

 sa objaví v prípade, že sa v daný deň očakáva kritické počasie, 
o ktorom musí používateľ vedieť.
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Niekedy sa počas 2 dní objaví viac než jedna informácia o kritickom počasí. 
Stlačte tlačidlo [DAY/NIGHT] na postupné čítanie informácií o kritickom 
počasí. Počas zobrazenia týchto informácií bude blikať špeciálna ikona 
pre daný deň.  
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Stav počasia 
na 
DEŇ – NOC

POČASIE

POČASIE

POČASIE

• Stlačte tlačidlo [SET] na návrat späť na zobrazenie MESTO 
à DÁTUM à BUDÍK PRE PRACOVNÉ DNI à JEDNORAZOVÝ BUDÍK 
à VÝSTRAŽNÝ BUDÍK. Ak si chcete v informačnom okne prečítať 
informácie o počasí, stlačte tlačidlo [DAY/NIGHT] na zobrazenie informácií 
o počasí pre Deň à Noc a zároveň informácií o kritickom počasí.
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Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budú sa na displeji zobrazovať rôzne 
informácie o kritickom počasí, aby ste boli informovaní o podrobnostiach 
kritického počasia.

ZOBRAZENIE VONKAJŠEJ TEPLOTY
• Zobrazenie vlny indikuje, že príjem signálu zo vzdialenej jednotky 

prebieha správne.
• Ak nie sú počas 2 minút prijaté zo vzdialenej jednotky žiadne dáta, 

zobrazia sa prázdne hodnoty, ktoré budú svietiť až do úspešného príjmu 
ďalších hodnôt. Skontrolujte, či je vzdialená jednotka v poriadku. Môžete 
chvíľu počkať alebo spustiť okamžité vyhľadávanie podržaním tlačidla 
DOWN (▼) na 2 sekundy.

• Displej s pohyblivou vlnou zobrazuje stav príjmu signálu na hlavnej 
jednotke. Existujú tri možné stavy:

Ikona Stav

Vyhľadávanie signálov z diaľkového senzora

Signál príslušného diaľkového senzora bol úspešne prijatý

Žiadne signály

ZOBRAZENIE DIAĽKOVEJ TEPLOTY (PRE KANÁL) 

Statické zobrazenie:
• Stlačte tlačidlá [CHANNEL] na výber nameraných hodnôt z rôznych 

diaľkových senzorov - každé je jedinečné pre kanál 1, 2, 3 alebo 
vnútornú teplotu (IN)
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Automatické prehľadávanie a zobrazenie kanálov:
• Stlačte na aktiváciu automatického prehľadávania všetkých kanálov, 

stlačte tlačidlo CHANNEL a podržte ho, pokým sa nezobrazí ikona . 
Namerané hodnoty z jednotlivých diaľkových kanálov sa budú striedavo 
zobrazovať s intervalom 5 sekúnd.

POZNÁMKA: 
Funkciu automatického prehľadávania kanálov je možné aktivovať iba 
vtedy, keď je v prevádzke viac než jeden diaľkový senzor a tieto senzory 
sú priradené k odlišným kanálom. 
Dodávaný senzor má len jeden kanál, a to 1.

MAXIMÁLNA A MINIMÁLNA TEPLOTA

• Maximálna a minimálna zaznamenaná vnútorná a vonkajšia teplota 
a vlhkosť sa automaticky ukladajú do pamäte hlavnej jednotky. Stlačte 
tlačidlo [MEM] - zobrazia sa príslušné indikátory [MAX] alebo [MIN] .

• Na zmazanie pamäte podržte tlačidlo [MEM] 3 sekundy. Maximálne 
a minimálne hodnoty sa zmažú.

FUNKCIA BUDÍKA

Na hlavnej jednotke sú k dispozícii tri budíky:
Budík pre pracovné dni 
• Ak je tento budík aktivovaný a nastane čas budenia, začne budík zvoniť 

a začne blikať ikona - platí pre pondelok až piatok. 
Jednorazový budík 
• Ak je tento budík aktivovaný a nastane čas budenia, začne budík zvoniť 

a začne blikať ikona. Po ukončení sa automaticky deaktivuje.
Výstražný budík 
• Výstražný budík začne zvoniť a ikona začne blikať, ak teplota kanálu 1 

klesne na +0 °C alebo nižšiu hodnotu.
• Tento budík je možné naprogramovať o 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút 

skôr, než budík pre pracovné dni či jednorazový budík. 
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NASTAVENIE BUDÍKA
• Stlačte tlačidlo [SET] na prepnutie medzi budíkom pre pracovné dni, 

jednorazovým budíkom alebo výstražným budíkom.
 Ak je budík deaktivovaný, zobrazí sa čas ako „OFF W-ALM“ (Vypnuté).
• Podržte 3 sekundy tlačidlo [SET] - začnú blikať číslice hodín.
• Pomocou tlačidla HORE [▲] alebo DOLE [▼]  zadajte počet hodín.
• Stlačte tlačidlo [SET] na potvrdenie - začnú blikať číslice minút.
• Pomocou tlačidla HORE [▲] alebo DOLE [▼]  zadajte počet hodín.
• Stlačte tlačidlo [SET] na ukončenie - aktivujú sa príslušné ikony budíka 

[ ] , [ ] a [ ].

FUNKCIA OPAKOVANÉHO BUDENIA
• Keď budík zvoní, mávnite rukou nad pohybovým senzorom - budík sa 

dočasne zastaví a začne blikať ikona budíka. Budík sa znovu aktivuje 
po uplynutí 4 minút.

AKO ZASTAVIŤ BUDÍK

• Keď budík zvoní, blikajú príslušné ikony budíka [ ] a [ ]. Stlačte 
tlačidlo HORE [▲] alebo DOLE [▼] na okamžité zastavenie budíka.

• Na vypnutie budíka stlačte tlačidlo HORE [▲] alebo DOLE  [▼] 
na zmenu zobrazenia času budíka tak, aby bolo zobrazené „OFF 
W-ALM“ (Vypnuté).

• Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, bude budík zvoniť 2 minúty a potom sa 
automaticky deaktivuje.
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Význam Deň Noc

Slnečno (jasno v noci)

Mierne zatiahnuté

Väčšinou zatiahnuté

Oblačno

Vrstva oblačnosti

Hmla

Prehánky

Slabý dážď

Silný dážď

Silné búrky
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Búrky z tepla

Dažďové prehánky so 
snehom

Snehové prehánky

Dážď so snehom

Sneh
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TECHNICKÉ ÚDAJE PRE MERANIE 
VNÚTORNEJ/VONKAJŠEJ TEPLOTY

A VLHKOSTI
Rozsah zobrazenia teploty: -20 °C až +60 °C
Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
Presnosť merania teploty: +/-1 °C (v rozsahu +5 °C až +40 °C)
VF prenosová frekvencia: 433 MHz
Maximálny počet vzdialených jednotiek: 3

VF prenosový rozsah: maximálne 30 metrov 
(v otvorenom priestore a bez elektromagnetického rušenia)
Relatívna vlhkosť: 30 % až 80 % RV
Rozlíšenie vlhkosti: 1 %  RV
Presnosť merania vlhkosti: +/- 7 RV pri 25 °C

Hlavná jednotka je napájaná z dobíjacej lítiovo-iónovej batérie 300 mAh. 
Je priložený sieťový adaptér AC 230 V/50 Hz, DC 5 V/150 mA
Vonkajší senzor teploty je napájaný z batérií 2× 1,5 V, typ AAA.
Rozmery meteostanice: 158 × 20 × 110 mm
Hmotnosť: 230 g
Rozmery senzora: 38 × 20 × 105 mm
Hmotnosť: 43 g

Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWS 105 je v zhode so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 
1999/5/ES.  Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. 
Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo je možné ho nájsť 
na webových stránkach www.sencor.eu.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ 
S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú 
byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené 
zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať 
cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, 
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade 
s národnými predpismi udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, 
vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok 
zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez 
predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

© Copyright 2016, FAST ČR, a. s. Revision 03/2016
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SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 

ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 

domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 

bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 

zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 

povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 

iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 

sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 

kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 

reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;

 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;

 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 

použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);

 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;

 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);

 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);

 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom);

 prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a  kde reklamovaný výrobok 

zakúpil);

 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;

 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 

údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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