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Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre 

prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie. 
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Popis 
A Základňa 
1 Symbol predpovede počasia  
2 Minimálne/maximálne hodnoty 
3 Trend vývoja tlaku vzduchu 
4 Alarm nízkeho (LO)/vysokého (HI) tlaku vzduchu 
5 Hodnota tlaku vzduchu 
6 Alarm nízkeho (LO)/vysokého (HI) tlaku vzduchu, aktívny 
7 Relatívny/absolútny tlak vzduchu 
8 24-hodinová história tlaku vzduchu 
9 Jednotka tlaku vzduchu 
10 Alarm nízkej (LO)/vysokej (HI) vnútornej teploty/vlhkosti vzduchu, aktívny 
11 Alarm nízkej (LO)/vysokej (HI) vnútornej teploty/vlhkosti vzduchu 
12 Vnútorná teplota 
13 Jednotka vnútornej teploty 
14 Relatívna vnútorná vlhkosť vzduchu 
15 Alarm nízkej (LO)/vysokej (HI) vonkajšej teploty/vlhkosti vzduchu, aktívny 
16 Alarm nízkej (LO)/vysokej (HI) vonkajšej teploty/vlhkosti vzduchu 
17 Jednotka vonkajšej teploty 
18 Vonkajšia teplota/rosný bod 
19 Signál vonkajšieho senzoru 
20 Relatívna vonkajšia vlhkosť vzduchu 
21 Dátum 
22 Letný čas 
23 Čas riadený rádiovým signálom DCF 
24 Čas 
25 Deň v týždni/časové pásmo 
26 Čas budenia/alarmu, aktívny 
27 Symbol DCF signálu 
28 Tlačidlo SET = prepínanie režimov / potvrdenie zadanej hodnoty 
29 Tlačidlo ALM = zobrazenie/nastavenie/deaktivovanie/aktivovanie funkcií budíka/alarmu 
30 Tlačidlo MIN/MAX = prístup k uloženým maximálnym/minimálnym hodnotám / znižovanie nastavovanej hodnoty 
31 Tlačidlo + = zvyšovanie nastavovanej hodnoty 
32 Tlačidlo SNOOZE/LIGHT = zastavenie zvonenia budíka / aktivovanie podsvietenia displeja (cca. 5 sekúnd) 
33 Otvory pre nástennú montáž 
34 Priečinok na batérie 
35 Stojanček 
 
B Bezdrôtový senzor 
36 Vonkajšia vlhkosť vzduchu 
37 Vonkajšia teplota vzduchu 
38 Priečinok na batérie 
39 Montážna doštička 
 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 
 

 

 
2. Obsah balenia 
• meteostanica EWS-800 (základňa a bezdrôtový senzor) 
• tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné upozornenia 
• Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie. 
• Výrobok nepoužívajte mimo elektrický rozsah uvedený v špecifikácii. 
• Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred ostriekaním. 

         Varovanie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na upútanie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

 Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých poznámok. 
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• Výrobok neumiestňujte do blízkosti radiátorov a zdrojov tepla ani na priame slnečné žiarenie. 
• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané. 
• Výrobok zapájajte iba do vhodných zásuviek. Zásuvka musí byť blízko výrobku a ľahko dostupná. 
• Výrobok chráňte pred pádmi a silnými otrasmi. 
• Výrobok nerozoberajte, a ak je poškodený, nepoužívajte ho. 
• Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi 
• Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí riziko udusenia.  
• Obal vyhoďte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov. 
• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, zaniká tak nárok na záruku. 
• Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov rušenia, ako sú napr. kovové konštrukcie, počítače, televízory atď.  
  Elektronické zariadenia a kovové rámy okien môžu negatívne ovplyvniť fungovanie výrobku. 
• Ako všetky elektrické výrobky, i tento odstráňte z dosahu detí. 
 

 
4. Spustenie  
4.1 Bezdrôtový senzor 
• Odskrutkujte skrutku na priečinku na batérie (37) na zadnej strane senzora a priečinok otvorte. 
• Vložte 2 batérie typu AAA Micro, zatvorte priečinok (37) a skrutku znova priskrutkujte.  
 

 
4.2 Základňa 
• Otvorte priečinok na batérie (34) a vložte 2 batérie typu AA Mignon. Dbajte na správnu polaritu (+ a -). Priečinok (34)  
  zavrite. 
 
5. Inštalácia/Montáž 
 

 

 

         Varovanie - batérie 

• Vybité batérie okamžite vymeňte a vyhoďte do separovaného odpadu. 
• Používajte len batérie (alebo akumulátory), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje). 
• Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte dokopy staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií. 
• Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Ak vložíte batérie  
  nesprávne, hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie. 
• Batérie neskratujte, nenabíjajte, nevhadzujte do ohňa a zabráňte kontaktu s neizolovanými kovovými predmetmi. 
• Deti môžu meniť batérie len pod dozorom zodpovednej osoby. 
• Batérie držte mimo dosahu detí. 

 Upozornenie 

• Vždy vložte batérie najprv do bezdrôtového senzoru a následne do základne. 

 Upozornenie - inštalácia 

• Odporúčame, aby ste najprv umiestnili základňu a senzor na miesta, kde ich chcete mať bez toho, aby ste ich  
  nainštalovali. Všetko nastavte podľa kapitoly 6. Ovládanie základne. 
• Základňu a senzor namontujte až po úplnom nastavení a úspešnom nadviazaní bezdrôtového spojenia. 

 Upozornenie 

• Dosah bezdrôtového vysielania medzi základňou a senzorom je 30 m vo voľnom priestore.  
• Pred namontovaním zabezpečte spojenie a uistite sa, že nebude rušené elektronickými zariadeniami  
  alebo prekážkami ako napr. budovy, stromy, vozidlá, vedenie vysokého napätia atď. 
• Pred samotnou inštaláciou sa uistite, že medzi vybranými miestami je dostatočný príjem signálu. 
• Pri inštalácii senzoru dbajte na to, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďu. 
• Medzinárodný štandard pre výšku, v ktorej sa meria teplota vzduchu je 1,25 m (4 stopy) nad povrchom zeme. 

         Varovanie 

• Vhodný alebo špeciálny materiál pre montáž na stenu si kúpte v špecializovanom obchode. 
• Nikdy neinštalujte chybné alebo poškodené časti výrobku. 
• Pri inštalácii nepoužívajte neprimeranú silu, mohli by ste poškodiť výrobok. 
• Po inštalácii výrobku skontrolujte, či je pripevnenie dostatočné a bezpečné. Takú kontrolu by ste mali robiť  
  pravidelne. Ak je upevňovací mechanizmus poškodený, výrobok zo steny odinštalujte. 
• Pred inštaláciou sa uistite, že je stena vhodná pre hmotnosť výrobku, ktorý na ňu budete inštalovať, a že miestom  
  inštalácie neprechádzajú elektrické drôty, vodovodné a plynové potrubie ani iné vedenie. 
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5.1 Základňa 
• Základňu postavte na rovný povrch pomocou stojančeka (35). 
• Prípadne môžete namontovať do vybranej steny hmoždinku/skrutku/klinec a zavesiť stanicu na stenu pomocou otvoru  
  (33), ktorý je na to určený. 
 
5.2 Bezdrôtový senzor 
• Senzor môžete umiestniť vonku na rovný povrch. 
• Odporúčame bezpečné namontovanie senzoru na vonkajšiu stenu pomocou montážnej doštičky (39). 
• Pripevnite montážnu doštičku (39) pomocou hmoždiniek/skrutiek/klincov (3 otvory na doštičke) na vybranú stenu. 
• Senzor jemne zatlačte do doštičky tak, aby ste počuli zacvaknutie. 
 
6. Ovládanie základne 
 

 
6.1 Automatické počiatočné nastavenie 
• Po prvom zapnutí sa na LCD displeji na chvíľu zobrazia všetky dostupné symboly. 
• Základňa nasledovne vykoná automatické počiatočné nastavenie. Počas tohto nastavovania sa stanica zosynchronizuje 
  s bezdrôtovým senzorom, ustália sa hodnoty nameraného tlaku vzduchu a nastavia sa parametre továrenského  
  nastavenia. 
 

 
• Po ukončení počiatočného nastavenia a  úspešnom spojení s bezdrôtovým senzorom začne základňa automaticky  
  vyhľadávať rádiový DCF signál pre prijatie presného času. Počas vyhľadávania bude na displeji blikať symbol DCF  
  signálu (27). 
 

 
Vyhľadávanie DCF signálu 

Symbol bliká aktívne - vyhľadávanie prebieha 

Symbol trvale svieti úspešné - signál bol prijatý 

Symbol nie je zobrazený chyba - vyhľadávanie je ukončené 

 

 

 
6.2 Základne a manuálne nastavenie 
• Na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo SET (28) a nastavte nasledujúce hodnoty: 
  • časové pásmo (24) 
  • 12/24-hodinový formát zobrazenia času (24) 

 Upozornenie - zadávanie 

• Keď podržíte tlačidlo + (31) alebo MIN/MAX (30) stlačené, zadávané hodnoty sa budú meniť rýchlejšie. 

 Upozornenie - počiatočné nastavenie 

• Počiatočné nastavenie trvá cca. 3 minúty. 
• Počas automatického počiatočného nastavovania nestláčajte žiadne tlačidlá, inak by sa hodnoty nemuseli preniesť  
  správne a vzniklo by riziko chýb v hodnotách a nepresností. 
• Počiatočné nastavovanie je ukončené vtedy, kedy sa na displeji zobrazia vnútorné (12, 14) a vonkajšie namerané  
  hodnoty (18, 20). 

 Upozornenie - nastavenie času 

• Ak počas prvej minúty vyhľadávania DCF signálu signál nebol nájdený, vyhľadávanie sa ukončí a opäť sa spustí  
  každé dve hodiny. Symbol DCF signálu (27) na displeji nie je zobrazený. 
• Čas a dátum môžete nastaviť i manuálne. 
• Meteostanica vyhľadáva DCF signál každý deň a ak je tento úspešne prijatý, manuálne nastavené hodnoty času  
  a dátumu sa prepíšu. 

 Upozornenie - letný čas 

Hodiny sa na letný čas prepnú automaticky a na displeji sa zobrazí symbol          . Tento symbol bude na displeji  
zobrazený počas trvania letného času. 
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  • hodiny (24) 
  • minúty (24) 
  • rok (21) 
  • mesiac (21) 
  • deň (21) 
  • jednotka teploty (°C / F) (13+17) 
  • hodnota vnútornej teploty (12) 
  • hodnota vnútornej vlhkosti vzduchu (14) 
  • hodnota vonkajšej teploty (18) 
  • hodnota vonkajšej vlhkosti vzduchu (20) 
  • jednotka tlaku vzduchu (hPa / inHg) (5+9) 
  • referenčná hodnota relatívneho tlaku vzduchu (5) 
  • prahová hodnota tlaku vzduchu (5) 
  • prahová hodnota búrky (5) 
• Hodnoty nastavíte tlačidlami + (31) a MIN/MAX (30) a každú hodnotu potvrdíte tlačidlom SET (28). 
• Ak chcete prebrať zobrazenú hodnotu a preskočiť na ďalšiu, stlačte tlačidlo SET (28). 
• Ak počas 10 sekúnd nezadáte žiadne hodnoty, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Prípadne môžete stlačiť  
  tlačidlo SNOOZE/LIGHT (32), ak chcete nastavovací režim ukončiť pred zadaním všetkých hodnôt. 
 

 

 

 

 

 Upozornenie - časové pásmo 

• DCF signál môže byť prijatý na veľmi veľkú vzdialenosť, ale prijatý čas vždy zodpovedá centrálnemu európskemu  
  času v Nemecku. V krajinách v inom časovom pásme musíte vždy pričítať/odčítať časový rozdiel. 
• Ak ste napr. v Moskve, je tam o 3 hodiny viac než v Nemecku. To znamená, že pri časovej zóne by ste mali nastaviť  
  +3. Zariadenie si automaticky pripočíta 3 hodiny k času prijatému pomocou rádiového DCF signálu. 

 Upozornenie - teplota a vlhkosť vzduchu 

• Z hľadiska presnosti, namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu sú určené pre súkromné, nekomerčné účely. 
• V individuálnych prípadoch sa môžu hodnoty namerané touto meteostanicou líšiť od hodnôt nameraných inými  
  zariadeniami, napr. kalibrovaným meracím zariadením. Pomocou Základných a manuálnych nastavení môžete  
  prispôsobiť a opätovne kalibrovať hodnoty vnútornej/vonkajšej teploty a/alebo vlhkosti. 
• Odporúčame, aby ste manuálne nekalibrovali namerané hodnoty. Počas manuálneho nastavovania stlačte tlačidlo  
  SET (28), aby ste tento krok preskočili. 

 Upozornenie - tlak vzduchu 

• Absolútny tlak vzduchu (abs) je hodnota nameraná v mieste inštalácie a nemôže byť zmenená. 
• Relatívny tlak vzduchu (rel) je absolútny tlak vzduchu v mieste inštalácie upravený na tlak vzduchu na úrovni mora  
  (msl). 
• Referenčná hodnota pre relatívny tlak vzduchu je štandardne nastavená na 1013,5 hPa. Pre presné meranie  
  prispôsobte referenčnú hodnotu podľa miesta, kde sa nachádzate. Manuálne môžete nastaviť referenčnú hodnotu  
  v rozmedzí 919 hPa a 1080 hPa. 
• Informácie o aktuálnom relatívnom tlaku vzduchu pre oblasť, kde sa nachádzate, zistíte na internete, od miestneho  
  meteorologického úradu, z rádia a pod. 

 Upozornenie - prahová hodnota tlaku vzduchu 

• Predpoveď počasia je založená na zmenách tlaku vzduchu a vy individuálne nastavíte ich prahové hodnoty medzi  
  2 hPa a 4 hPa. Štandardne je prahová hodnota nastavená na 3 hPa. 
• Zníženie alebo zvýšenie tlaku vzduchu aspoň o nastavenú prahovú hodnotu je zaznamenané ako zmena  
  v počasí. 
• Pre oblasti s častými zmenami tlaku vzduchu odporúčame nastavenie vyššej prahovej hodnoty ako pre oblasti  
  s relatívne stálym tlakom vzduchu. 

 Upozornenie - prahová hodnota búrky 

• Predpoveď búrky je taktiež založená na zmenách tlaku vzduchu a vy individuálne nastavíte ich prahové hodnoty  
  medzi 5 hPa a 9 hPa. Štandardne je prahová hodnota nastavená na 6 hPa. 
• Varovanie pred búrkou sa na displeji zobrazí vtedy, keď počas troch hodín, nastane zníženie alebo zvýšenie tlaku  
  vzduchu minimálne o nastavenú prahovú hodnotu. 
• Keď sa na displeji zobrazí varovanie pred búrkou, symbol dažďa a šípka trendu vývoja budú blikať 3 hodiny. 
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6.3 Predpoveď počasia 
• Na základe zmien tlaku vzduchu a uložených údajov dokáže základňa poskytnúť predpoveď počasia na nasledujúcich  
  12 až 24 hodín. 
 

 
• Predpoveď počasia a aktuálny stav počasia sú znázornené nasledujúcimi symbolmi (1): 
 

slnečno     oblačno     
 
   
 

polojasno     dážď 
 
 
• Na základe nameraných hodnôt tlaku vzduchu je medzi symbolmi predpovede počasia zobrazený trend vývoja tlaku  
  vzduchu na nasledujúcich niekoľko hodín. 
 

symbol (3) trend vývoja tlaku vzduchu / predpoveď počasia 

 
stúpajúci / počasie sa zlepšuje 

 
klesajúci / počasie sa zhoršuje 

 
• Symboly predpovede počasia sa menia v závislosti od aktuálneho relatívneho tlaku vzduchu a zmien tlaku vzduchu  
  počas posledných 6 hodín. Keď sa počasie mení, šípky trendu vývoja tlaku vzduchu (3) blikajú 3 hodiny a indikujú  
  zmenu v počasí. Šípky (3) prestanú blikať, keď sa počasie zasa ustáli a meteostanica nezaznamená žiadne ďalšie  
  zmeny v počasí. 
 
Príklady: 

displej význam 

 predpoveď počasia: dážď 
trend vývoja tlaku vzduchu: klesajúci / počasie sa zhoršuje 
aktuálne počasie: oblačno 

 predpoveď počasia: polojasno 
trend vývoja tlaku vzduchu: stúpajúci / počasie sa zlepšuje 
aktuálne počasie: slnečno 

 
• Stĺpcový graf (8) zobrazuje históriu relatívneho tlaku vzduchu za posledných 24 hodín. 
 
6.4 Režim zobrazenia teploty / tlaku vzduchu 
• Opakovaným stláčaním tlačidla SET (28) budete prepínať medzi nasledovnými zobrazeniami: 
  • vonkajšia teplota (18: TEMP) / teplota rosného bodu (18: DEWPOINT) 
  • absolútny tlak vzduchu (7: abs) / relatívny tlak vzduchu (7: rel) 
Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká. 
• Kým displej bliká, stlačte tlačidlo MIN/MAX (30) alebo + (31), aby ste prepli medzi vonkajšou teplotou a rosným bodom  
  alebo absolútnym a relatívnym tlakom vzduchu. 
• Výber zobrazenia potvrďte stlačením tlačidla SET (28). 
 

 
 

 Upozornenie - predpoveď počasia 

V priebehu prvých hodín prevádzky predpoveď počasia nie je možná, pretože základňa nemá informácie potrebné 
na určenie predpovede. Tieto budú uložené až počas prevádzky. 

 Upozornenie - rosný bod 

• Teplota rosného bodu indikuje hodnotu, na ktorú by pri aktuálnej vlhkosti vzduchu, musela klesnúť/stúpnuť vonkajšia  
  teplota, aby sa dosiahla 100% relatívna vlhkosť vzduchu. 
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6.5 Režim budíka/alarmu 
• Opakovaným stláčaním tlačidla ALM (29) vstúpite do režimu alarmu HI AL (4/11/16/21) alebo LO AL (4/11/16/21). 
• V režime alarmu HI AL (4/11/16/21) opakovane stláčajte tlačidlo SET (28), aby ste prepínali medzi nasledujúcimi 
  funkciami: 
  • alarm/budík (hodina/minúta) (24) 
  • alarm vysokej vnútornej vlhkosti vzduchu (14) 
  • alarm vysokej vnútornej teploty vzduchu (12) 
  • alarm vysokej vonkajšej vlhkosti vzduchu (20) 
  • alarm vysokej vonkajšej teploty vzduchu (18) 
  • alarm vysokého absolútneho tlaku vzduchu (5) 
Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká. 
• V režime alarmu LO AL (4/11/16/21) opakovane stláčajte tlačidlo SET (28), aby ste prepínali medzi nasledujúcimi 
  funkciami: 
  • alarm/budík (hodina/minúta) (24) 
  • alarm nízkej vnútornej vlhkosti vzduchu (14) 
  • alarm nízkej vnútornej teploty vzduchu (12) 
  • alarm nízkej vonkajšej vlhkosti vzduchu (20) 
  • alarm nízkej vonkajšej teploty vzduchu (18) 
  • alarm nízkeho absolútneho tlaku vzduchu (5) 
Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká. 
• V príslušnom zobrazení zmeňte hodnoty alarmu/budíka pomocou tlačidla MIN/MAX (30) alebo + (31) a potvrďte  
  stlačením tlačidla SET (28). 
• V príslušnom zobrazení pomocou tlačidla ALM (29) aktivujete/deaktivujete príslušný alarm. 
• Keď je alarm aktivovaný, na displeji sú zobrazené príslušné symboly (6/10/15/26), HI AL (4/11/16)  
  a/alebo LO AL (4/11/16). 
• Ak počas 10 sekúnd nezadáte žiadne hodnoty, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Prípadne môžete stlačiť  
  tlačidlo SNOOZE/LIGHT (32), ak chcete nastavovací režim ukončiť pred zadaním všetkých hodnôt. 
 

 
• Príslušný alarm sa spustí vtedy, keď podmienky počasia alebo čas dosiahnu nastavené hodnoty pre aktivovaný alarm. 
  Alarm bude znieť a príslušné symboly (6/10/15/26), HI AL (4/11/16) a/alebo LO AL (4/11/16) a hodnota alarmu bude  
  blikať 2 minúty. 
• Alarm zastavíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. 
 

 

 
6.6 Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu 
• Základňa automaticky ukladá maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu. 
• Opakovaným stláčaním tlačidla MIN/MAX (30) prepínate medzi zobrazením aktuálnej teploty a vlhkosti vzduchu,  
  minimálnej nameranej teploty a vlhkosti vzduchu (2: MIN) a maximálnej nameranej teploty a vlhkosti vzduchu (2: MAX). 
• Pri zobrazení maximálnych hodnôt (2: MAX) opakovane stláčajte tlačidlo + (31) pre zobrazenie nasledujúcich hodnôt  
  s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané: 
  • maximálna vnútorná vlhkosť vzduchu (14) 
  • maximálna vnútorná teplota vzduchu (12) 
  • maximálna vonkajšia vlhkosť vzduchu (20) 
  • maximálna vonkajšia teplota vzduchu (18) 
  • maximálny absolútny/relatívny tlak vzduchu (5) 
 
 

 Upozornenie 

• Pre už nastavené alarmy sa zobrazí nastavená hodnota. Deaktivované alarmy sú indikované - - - alebo - - . 

 Upozornenie - alarm kvôli poveternostným podmienkam 

• Zvuk alarmu nezaznie znova, ak sa spustí rovnaká funkcia alarmu v priebehu 10 minút. Symbol a hodnota alarmu  
  budú blikať tak dlho, kým sa poveternostné podmienky neustália. 
• Alarm automaticky zaznie znova vtedy, ak poveternostné podmienky prekročia nastavenú hodnotu alarmu,  
  alebo pod ňu klesnú. 
• Ak teplota rosného bodu spustí alarm nízkej/vysokej vonkajšej teploty, taktiež začne blikať symbol DEW POINT. 

 Upozornenie - funkcia driemania (Snooze) 

Počas znenia budíka stlačte tlačidlo  SNOOZE/LIGHT (32) pre aktivovanie funkcie driemania. Zvuk alarmu sa  
na 5 minút vypne a potom zaznie znova. Príslušný symbol bude blikať. 
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• Pri zobrazení minimálnych hodnôt (2: MIN) opakovane stláčajte tlačidlo + (31) pre zobrazenie nasledujúcich hodnôt  
  s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané: 
  • minimálna vnútorná vlhkosť vzduchu (14) 
  • minimálna vnútorná teplota vzduchu (12) 
  • minimálna vonkajšia vlhkosť vzduchu (20) 
  • minimálna vonkajšia teplota vzduchu (18) 
  • minimálny absolútny/relatívny tlak vzduchu (5) 
• Pri individuálnom zobrazení maximálnej a minimálnej hodnoty na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo SET (28), aby ste  
  vymazali príslušnú hodnotu spolu s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané. 
• Stlačte tlačidlo  SNOOZE/LIGHT (32), alebo počkajte cca. 10 sekúnd, aby sa zariadenie vrátilo do bežného režimu  
  zobrazenia aktuálnych nameraných hodnôt. 
 
6.7 Nízka kapacita batérií 
• Keď sa na displeji základne zobrazí symbol batérie        , kapacita batérií v základni je príliš nízka. Ihneď ich vymeňte. 
• Ak bezdrôtový senzor nevysiela žiadne údaje počas dlhšej doby, skontrolujte batérie v senzore a v prípade potreby ich  
  vymeňte. 
 

 

 
7. Čistenie a údržba 
Zariadenie čistite jemne vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky ani vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
Dbajte na to, aby dovnútra výrobku nevnikla voda. 
 
8. Záruka 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upozornenie - výmena batérií 

• Po každej výmene batérií v senzore alebo základni sa tieto musia opäť synchronizovať. 
• Aby sa tak stalo, vytiahnite batérie z druhého zariadenia a opätovne ich vložte, alebo ich vymeňte podľa potreby. 

 Upozornenie - chybný prenos nameraných hodnôt 

V ojedinelých prípadoch môže prenos nameraných hodnôt medzi senzorom a základňou zlyhať kvôli rušeniu, napr. zo 
siete, TV, počítača a pod. 
V tomto prípade musíte zariadenia znova zosynchronizovať a to tak, že z nich na chvíľku vyberie batérie a znova ich 
vložíte. 
Ak ani tak nie sú údaje prenášané, vymeňte batérie za nové. 
Ak je to potrebné, umiestnite základňu na iné miesto, aby ste sa vyhli rušeniu v budúcnosti. 
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9. Technické údaje 

 základňa senzor 

napájanie 
4,5 V 

3x AA Mignon 

3 V 

2x AAA Micro 

odber prúdu 6 mA 1,5 mA 

rozsah merania 

teplota 

vlhkosť vzduchu 

 

0°C až +60°C / 32 F až 140 F 

1% až 99% 

 

-40°C až +65°C / -8 F až +149 F 

20% až 95% 

rozlíšenie  

teplota 

vlhkosť vzduchu 

0,1°C / 0,2 F 

1% 

0,1°C / 0,2 F 

1% 

cyklus merania teplota/vlhkosť 48 s 48 s 

rozsah merania tlaku vzduchu 

rozlíšenie 

919-1080 mbar/hPa (27,14-31,89 inHg) 

0,1 hPa 
- 

hodiny riadené 

rádiovým signálom DCF 
áno nie 

vlhkomer áno áno 

teplomer áno áno 

tlakomer áno nie 

budík áno nie 

dosah  ≤ 100 m 

frekvencia 433 MHz 

 
10. Recyklácie (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného   
domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by  
byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických  
a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo  
na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením  
tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate  
k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom obecnom úrade o príslušných zberných   

             centrách. 
Batérie nevhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných  
miestach. Odovzdávajte len vybité batérie. 

 
11. Prehlásenie o zhode 

Spoločnosť Hama týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými 
relevantnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode so smernicou R&TTE 99/5/EC nájdete  
na www.hama.com 
 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

http://www.hama.com/

