
 1 

 
/SK/ elektronická meteo stanica EWS-165                                                          obj. č. 92659 

 
Návod na pouţitie 
 
Úvod 
Balenie obsahuje meteo stanicu (základňu) a bezdrôtový vonkajší senzor. Základňa zobrazuje vnútornú teplotu, dátum, čas 
a vonkajšie teploty prijaté z max. 3 bezdrôtových senzorov. Je bezdrôtová a funguje na prenose signálu na frekvencii 
433MHz. 
Možnosť zobrazenia dňa v týždni v jednom zo 7 jazykov a dvojminútový stupňujúci sa alarm. 
 
Popis – meteo stanica (sledujte obrázky v originálnom návode) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 4-RIADKOVÝ DISPLEJ 
Jednoduché zobrazenie vonkajšej a vnútornej teploty, dátumu a času 
 
B TLAČIDLO CHANNEL (KANÁL) 
Zobrazenie teploty z rôznych senzorov 
 
C TLAČIDLO  MEMORY (MEM) 
Zobrazenie min./max. nameraných hodnôt vonkajšej/vnútornej teploty 
 
D TLAČIDLO MODE (REŢIM) 
Prepínanie medzi režimami a potvrdzovanie zadaných hodnôt pri nastavovaní. 
 
E TLAČIDLO ALARM (BUDÍK) 
Zobrazenie času budenia, alebo nastavenie statusu budíka. 
 
F TLAČIDLO SNOOZE 
Aktivovanie funkcie snooze (odložené budenie). 
 
G OTVOR PRE UPEVNENIE NA STENU 
Upevnenie na stenu. 
 
H TLAČIDLO HORE (▲) 
Zvyšovanie zadávaných hodnôt. 
 
I TLAČIDLO DOLE (▼)  
Znižovanie zadávaných hodnôt. 
 
J PRIEČINOK NA BATÉRIE 
Pre 2 batérie AA 1,5 V/UM-3 
 
K ODNÍMATEĽNÝ STOLNÝ STOJAN 
Postavenie základne na rovný povrch (polica, parapet, stôl a pod.) 
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Popis – bezdrôtový senzor (sledujte obrázky v originálnom návode) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PRIEČINOK NA BATÉRIE 
Pre 2 batérie AA 1,5 V/UM-3. 
 
B TLAČIDLO RESET 
Stlačením vymažete všetky nastavenia a vrátite ich na pôvodné nastavenia. 
 
C OTVOR PRE UPEVNENIE NA STENU 
Upevnenie na stenu. 
 
PRED PRVÝM POUŢITÍM 
1. Najprv vložte batérie do senzoru a až potom do hlavnej jednotky. 
2. Umiestnite senzor a hlavnú jednotku čo najbližšie k sebe. 
3. Umiestnite senzor a hlavnú jednotku do takej vzdialenosti, aby nepresahovala max. dosah, ktorý je v bežných  
    podmienkach 20-30 m.  
Poznámka: Dosah môže byť veľmi ovplyvnený stavebnými materiálmi, ktoré boli použité na budovu, kde sa meteo stanica  
a senzor nachádzajú. Preto skúste rôzne umiestnenia senzoru aj hlavnej jednotky, aby ste dosiahli čo najlepší signál. Aj  
keď je senzor odolný voči počasiu, nemal by byť vystavovaný priamemu slnečnému žiareniu, dažďu a snehu. 
 
VLOŢENIE BATÉRIÍ - SENZOR 
1. Odskrutkujte skrutky na priečinku na batérie. 
2. Zvoľte kanál. 
3. Vložte 2 batérie (UM-3 alebo AA 1,5 V); dbajte na polaritu znázornenú v priečinku na batérie. 
4. Znova priskrutkujte kryt. 
 
VLOŢENIE BATÉRIÍ – HLAVNÁ JEDNOTKA 
1. Otvorte priestor na batérie. 
2. Vložte 2 batérie (UM-3 alebo AA 1,5 V); dbajte na polaritu znázornenú v priečinku na batérie 
3. Zavrite priečinok na batérie. 
 
INDIKÁCIA SLABÝCH BATÉRIÍ 
Ak sú batérie slabé a treba ich vymeniť, pri hodnote vonkajšej/vnútornej teploty sa na displeji hlavnej jednotky zobrazí 
príslušný symbol. 
 
POUŢITIE STOLNÉHO STOJANU, INŠTALÁCIA NA STENU 
Hlavná jednotka má stolný stojan, vďaka ktorému môžete hlavnú jednotku položiť na rovný povrch. Hlavnú jednotku môžete 
pripevniť aj na stenu pomocou otvoru na skrutku. 
 
ÚVOD 
Po vložení batérií do senzoru tento začne vysielať nameranú vonkajšiu teplotu do hlavnej jednotky v 45-sekundových 
intervaloch. Hlavná jednotka začne vyhľadávať signály počas približne 2 minút (musia byť vložené batérie). Ak je 
vyhľadávanie úspešné, na displeji hlavnej jednotky sa zobrazí vonkajšia teplota. Jej hodnota bude automaticky 
aktualizovaná každých 45 sekúnd. 
Ak hlavná jednotka neprijme žiaden signál, na displej sa zobrazí           . Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo ▼, spustí 
sa ďalšie vyhľadávanie, ktoré bude trvať cca. 2 minúty. Táto funkcia je užitočná pri synchronizovaní prijímania a vysielania 
signálu hlavnej jednotky a vonkajšieho senzoru. 
Túto funkciu môžete použiť vždy, keď sa objavia nezrovnalosti medzi zobrazenými údajmi na hlavnej jednotke a údajmi 
nameranými vonkajším senzorom. 
 
KONTROLA VONKAJŠEJ A VNÚTORNEJ TEPLOTY 
Vnútorná teplota sa zobrazí v druhom riadku displeja. Vonkajšia teplota je zobrazená vo vrchnom riadku displeja. 
Vlnovka  pri vonkajšej teplote indikuje, že príjem signálu zo senzora je v poriadku. 
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Ak sa počas 2 minút z vonkajšieho senzora neprijmú žiadne údaje, na displeji sa zobrazí symbol           ,  a ostane 
zobrazený dovtedy, kým sa zo senzora neprijmú namerané hodnoty. Ubezpečte sa, že senzor je v poriadku na svojom 
mieste. Buď môžete počkať, alebo môžete na 2 sekundy stlačiť  tlačidlo ▼, čím vyvoláte okamžité vyhľadávanie.  
Ak nameraná teplota prekročí max. hodnotu, alebo klesne pod min. hodnotu teplotného rozsahu hlavnej jednotky, alebo 
vonkajšieho senzoru (uvedené v technických špecifikáciách), na displeji sa zobrazí symbol           . 
 
ZOBRAZENIE POHYBLIVÉHO SYMBOLU PRÍJMU SIGNÁLU 
Pohyblivý symbol príjmu signálu zobrazuje stav prijímania signálu na hlavnej jednotke. 
Sú 3 možnosti zobrazenia: 
 

Základňa je v režime vyhľadávania 
 

Teplotné údaje boli prijaté 

 

Bez signálu 

 

 
MAXIMÁLNA A MINIMÁLNA NAMERANÁ TEPLOTA 
Maximálne a minimálne namerané hodnoty vonkajšej a vnútornej teploty sa automaticky ukladajú do pamäte. Ak ich chcete 
zobraziť, použite tlačidlo MEM. Po jeho stlačení sa zobrazia maximálne namerané hodnoty a po opätovnom stlačení 
minimálne namerané hodnoty. Zároveň sa zobrazí symbol MAX, alebo MIN podľa toho, ktoré teploty sú momentálne 
zobrazené. Ak chcete pamäť vymazať, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo MEM. Ak stlačíte tlačidlo MEM teraz, 
zobrazené hodnoty budú totožné s aktuálne nameranými hodnotami a ostanú tak dovtedy, kým budú namerané 
vyššie/nižšie hodnoty. 
 
ŢIADEN SIGNÁL 
Ak sa bez zjavných príčin prestane zobrazovať vonkajšia teplota, na 2 sekundy stlačte tlačidlo ▼, čím spustíte okamžité 
vyhľadávanie. Ak vyhľadávanie zlyhá, skontrolujte nasledovné: 
1. či je senzor na svojom mieste 
2. či nie sú vybité batérie v hlavnej jednotke aj senzore; ak áno, vymeňte ich 
    Poznámka: Ak teplota klesne pod bod mrazu, batérie v senzore zamrznú a znížia tak spotrebu aj efektívny dosah. 
3. či je vzdialenosť medzi senzorom a hlavnou jednotkou v dosahu a či medzi nimi nie sú prekážky, či rušenie; ak je to  
    potrebné zmenšite vzdialenosť medzi senzorom a základňou. 
 
KOLÍZIA PRENOSU 
Signály z iných domácich zariadení ako napr. bezdrôtové dverové zvončeky, bezpečnostné systémy a kontroly vstupov, 
môžu kolidovať so signálom tejto meteo stanice  a spôsobiť dočasné zlyhanie  príjmu signálu. Toto je bežný jav 
a neovplyvňuje celkové fungovanie meteo stanice. Prenos a príjem nameraných hodnôt teploty sa vráti do normálu po 
ukončení rušenia z iných zariadení. 
 
NASTAVENIE RÁDIOVO RIADENÉHO ČASU 
- po vložení batérií začnú hodiny automaticky vyhľadávať rádiový signál; vyhľadávanie trvá 3-5 minút 
- po prijatí rádiového signálu sa čas aj dátum automaticky nastavia a na displeji sa zobrazí symbol  
 

- ak príjem rádiového signálu zlyhá, na displeji nebude symbol         ;užívateľ môže nastaviť čas manuálne 
- príjem rádiového signálu bude prebiehať každú hodinu 
 
MOŢNOSTI ZOBRAZENIA ČASU A DÁTUMU 
Čas a dátum sú zobrazené v rovnakej sekcii displeja. Dátum je zobrazený vo formáte dátum-mesiac. Každé stlačenie 
tlačidla MODE zmení formát zobrazenia nasledovne: čas so sekundami, čas s dňom v týždni, zónový čas so sekundami 
a dátum-mesiac. 
 
MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU 
Ak chcete nastaviť hodiny manuálne, stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo MODE. Na displeji sa zobrazí rok. Pomocou 
tlačidiel ▲/▼ nastavte aktuálny rok a zadanú hodnotu potvrďte tlačidlom MODE. Postupujte rovnako aj pre nastavenie 
mesiaca, dátumu, formátu dátum-mesiac, 12/24-hodinového formátu, hodín, minút, zobrazenia jazyka, časovej zóny a 
˚C/˚F. Ak pri nastavovaní stlačíte a podržíte tlačidlá ▲/▼, hodnoty sa budú meniť rýchlo.  
Pri nastavovaní jazyka máte na výber z nasledovných: angličtina (EN), nemčina (DE), francúzština (FR), taliančina (IT), 
španielčina (SP), holandčina (DU) a švédčina (SW). 
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Ak počas nastavovania narazíte na hodnotu, ktorú meniť nechcete, jednoducho stlačte tlačidlo MODE, aby ste ju preskočili. 
Po ukončení nastavovania stlačte MODE a displej sa vráti do režimu zobrazovania času. 
 
NASTAVENIE BUDÍKA/ALARMU 
1. Stlačením tlačidla ALARM sa zobrazí nastavený čas alarmu. Ak je alarm deaktivovaný, na displeji sa zobrazí OFF. 
2. Na 2 sekundy stlačte tlačidlo ALARM. Číslice hodín začnú blikať. 
3. Zadajte hodnotu pomocou tlačidiel ▲/▼. 
4. Stlačte tlačidlo ALARM, začnú blikať číslice minút. 
5. Zadajte hodnotu pomocou tlačidiel ▲/▼. 
6. Stlačením tlačidla ALARM nastavovanie ukončíte. 
7. Rovnaký postup zopakujte aj pre nastavenie jednotlivého alarmu. 
 
Na displeji sa zobrazí symbol          , alebo       , alebo Pre-Al podľa toho, ktorý alarm je aktivovaný. Aktivovať/deaktivovať ho 
môžete v režime zobrazenia alarmu pomocou tlačidiel ▲/▼. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite naspäť do režimu 
zobrazenia času. 
 
FUNKCIA SNOOZE (ODLOŢENÉ BUDENIE) 
Keď alarm zaznie, stlačte tlačidlo SNOOZE. Alarm sa vypne a znova zaznie o 8 minút. Každým stlačením tlačidla SNOOZE 
opätovne aktivujete túto funkciu. 
Ak alarm necháte znieť 2 minúty, funkcia Snooze sa zapne automaticky. V takomto prípade sa cyklus odloženého budenia 
zopakuje 3x a potom sa alarm automaticky vypne. 
 
VYPNUTIE ALARMU 
Stlačte tlačidlo ALARM, alarm sa ukončí. 
 
Alarm počas týţdňa (W) 
Alarm začne znieť a na displeji začne blikať symbol každý deň v týždni, ak je aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu. 
Jednotlivý alarm (S) 
Ak je tento alarm aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu, alarm sa spustí a na displeji bude blikať symbol. Po ukončení 
sa sám automaticky deaktivuje. 
Pre-alarm (PRE/AL) 
Tento alarm je aktivovaný vtedy, ak vonkajšia teplota klesne pod 2˚C. Pri aktivovaní tohto alarmu na displeji začne blikať 
jeho ikona. Môžete ho nastaviť 15,30, 45, 60, alebo 90 minút pred tým, ako nastane čas alarmu počas týždňa, alebo 
jednotlivého alarmu. 
 
UPOZORNENIA 
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby Vám slúžil dlhé roky, ak s ním budete zaobchádzať opatrne. Prečítajte si nasledovné 
upozornenia: 
1. Neponárajte zariadenie do vody. 
2. Zariadenie nečistite abrazívnymi ani korozívnymi prostriedkami; mohli by poškriabať plastový povrch, alebo spôsobiť  
    koróziu elektronického obvodu. 
3. Nevystavujte zariadenie úderom, otrasom, prachu, príliš vysokým, alebo príliš nízkym teplotám či extrémnej vlhkosti;  
    môžu spôsobiť nesprávne fungovanie, skrat, poškodiť batérie alebo zničiť súčasti zariadenia. 
4. Zariadenie neotvárajte a nepokúšajte sa manipulovať so súčiastkami vo vnútri. Stratili by ste nárok na záruku a mohli by  
    ste spôsobiť nenávratné škody. Zariadenie neobsahuje súčasti, ktoré by si užívateľ mohol opraviť sám. 
5. Používajte iba nové/plne nabité batérie podľa vyššie uvedených špecifikácii. Nemiešajte staré batérie s novými, staré  
    batérie by mohli vytiecť a poškodiť nové. 
6. Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre prípad potreby. 
 
ŠPECIFIKÁCIE 
Meranie teploty 
 
Hlavná jednotka 
Meranie vnútornej teploty 
Odporučená operačná teplota: -5˚C až +50˚C / 23˚F až 122˚F 
 
Rozlíšenie 
0,1˚C / 0,2˚F 
 
Vonkajší senzor 
Odporučená operačná teplota: -10˚C až +60˚C / 14˚F až 140˚F 
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Rozlíšenie 
0,1˚C / 0,2˚F 
 
Rádiová frekvencia 
433 MHz 
 
Dosah 
Max. 30 m v otvorenom priestranstve 
 
Cyklus merania teploty 
Cca. 43-47 sekúnd 
 
Čas a dátum 
12/24-hodinové zobrazenie vo formáte hh:mm 
Formát dátumu: dátum-mesiac, alebo mesiac-dátum 
Zobrazenie dňa v týždni v 1 zo 7 jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, švédčina 
Duálny alarm, 2-minútový so stupňujúcim sa tónom 
Pre-alarm pre varovanie pred mrznutím. 
 
Napájanie 
Hlavná jednotka 
2 batérie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka) 
 
Vonkajší senzor 
2 batérie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka) 
 
Hmotnosť 
Hlavná jednotka: 149 g (bez batérií) 
Vonkajší senzor: 55 g (bez batérií) 
 
Rozmery 
Hlavná jednotka: 75 x 165 x 30 mm 
Vonkajší senzor: 53 x 101 x 24 mm 
 
UPOZORNENIA 
● Obsah tohto manuálu sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia. 
● Kvôli tlačovým obmedzeniam sa môžu obrázky v manuáli od reality mierne líšiť. 
● Obsah tohto návodu nie je možné ďalej kopírovať bez súhlasu výrobcu. 
 
Registrácia a Certifikát bezpečnosti/Všeobecné údaje  
Toto zariadenie je označené symbolom CE podľa technických podmienok v súlade s ustanoveniami smerníc  
R & TTE (1999/5/EC). Spoločnosť Hama takto deklaruje, že je toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami 
a ďalšími relevantnými smernicami a ustanoveniami 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode nájdete na internetové adrese: 
www.hama.com, www.hama.sk.   
 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hama.com/
http://www.hama.sk/
http://www.hama.sk/
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Návod na pouţití 
 
Úvod 
Balení obsahuje meteostanici (základnu) a bezdrátový venkovní senzor. Meteorologická stanice má paměť pro max./min. 
naměřené hodnoty teploty. Je bezdrátová a přenosu signálu funguje na frekvenci 433MHz. 
 
Popis – meteorologická stanice (sledujte obrázky v originálním návodu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DISPLEJ 
Jednoduché zobrazení venkovní a vnitřní teploty, data a času 
 
B TLAČÍTKO CHANNEL (KANÁL) 
Zobrazení teploty z různých senzorů 
 
C TLAČÍTKO MEMORY (MEN) 
Zobrazení min./max. naměřených hodnot venkovní/vnitřní teploty 
 
D TLAČÍTKO MODE (REŢIM) 
Přepínaní mezi režimy a potvrzování zadaných hodnot při nastavovaní. 
 
E TLAČÍTKO ALARM (BUDÍK) 
Zobrazení času budíku, nebo nastavení statusu budíku. 
 
F TLAČÍTKO SNOOZE 
Aktivuje funkci snooze (odložení buzení). 
 
G OTVOR PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU 
Upevnění na stěnu. 
 
H TLAČÍTKO NAHORU (▲) 
Zvyšování zadávaných hodnot. 
 
I TLAČÍTKO DOLŮ (▼) 
Snižovaní zadávaných hodnot. 
 
J PROSTOR PRO BATERIE 
Pro 2 baterie AAA 1,5 V 
 
K STOLNÍ STOJAN 
Pro postavení základny na rovný povrch 
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Popis – bezdrátový senzor (sledujte obrázky v originálním návodu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROSTOR PRO BATERIE 
Pro 2 baterie AAA 1,5 V 
 

B TLAČÍTKO RESET 

Stlačením vymažete nastavení a obnovíte výrobní nastavení. 
 

C OTVOR PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU 

Upevnění na stěnu. 
 
2. ÚVOD 

2 a) PŘED PRVNÍM POUŢITÍM 

1. Nejprve vložte baterie do senzoru a až potom do hlavní jednotky. 
2. Umístěte senzor a hlavní jednotku do takové vzdálenosti, aby nepřesahovala max. dosah, který je v běžných 
    podmínkách 20-30 m. Dosah může být velmi ovlivněn stavebnými materiály. I přesto že je senzor odolný vůči počasí, 
    neměl by být vystavovaný přímému slunečnímu záření, dešti a sněhu. (také pro přesnost měřených hodnot) 
 

VLOŢENÍ BATERIÍ - SENZOR 

1. Odšroubujte šroubky na krytu prostoru pro baterie. 
2. Vložte 2 baterie (AA 1,5 V); dbejte na polaritu znázorněnou v prostoru pro baterie. 
3. Znovu přišroubujte kryt. 
 

VLOŢENÍ BATERIÍ – HLAVNÍ JEDNOTKA 

1. Otevřete prostor pro baterie. 
2. Vložte 2 baterie (AA 1,5 V); dbejte na polaritu znázorněnou v prostoru pro baterie. 
3. Zavřete prostor pro baterie. 
 
INDIKACE SLABÝCH BATERIÍ 
Pokud jsou baterie slabé, je potřeba je vyměnit. Na displeji hlavní jednotky se zobrazí příslušný symbol. 
 

POUŢITÍ STOLNÍHO STOJANU, INSTALACE NA STĚNU 
Hlavní jednotka má stolní stojan, díky kterému můžete hlavní jednotku postavit na rovný povrch. Hlavní jednotku můžete 
pověsit i na stěnu pomocí otvoru na zadní straně. 
 

ÚVOD 

Po vložení baterií do senzoru tento začne vysílat naměřenou venkovní teplotu do hlavní jednotky v 45sekundových 
intervalech. Hlavní jednotka začne vyhledávat signály přibližně každé 2 minuty (musí být vložené baterie). Pokud je 
vyhledávaní úspěšné, na displeji hlavní jednotky se zobrazí venkovní teplota. Její hodnota bude automaticky aktualizovaná 
každých 45 sekund. 
Pokud hlavní jednotka nepřijme žádný signál, na displeji se zobrazí        . Na 2 sekundy zmáčkněte tlačítko ▼, spustí se 
další vyhledávání, které bude trvat cca. 2 minuty. Táto funkce je užitečná při synchronizovaní přijímaní a vysílání signálu 
hlavní jednotky a venkovního senzoru. 
Tuto funkci můžete použit vždy, když se objeví nesrovnalosti mezi zobrazenými údaji na hlavní jednotce a venkovním 
senzorem. 
 

KONTROLA VENKOVNÍ A VNITŘNÍ TEPLOTY 

Zobrazení vlnovky u venkovní teploty indikuje, že příjem údajů z venkovního senzoru je v pořádku. 
Pokud po dobu 2 minut z venkovního senzoru nepřijdou žádné údaje, na displeji se zobrazí symbol         , a zůstane 
zobrazený dokud se ze senzoru nepřijmou naměřené hodnoty. Ujistěte se, že senzor je v pořádku na svém místě. Buď 
můžete počkat, nebo můžete na 2 sekundy zmáčknout tlačítko ▼, čímž vyvoláte okamžité vyhledávání. Pokud naměřená 
teplota překročí max. hodnotu, nebo klesne pod min. hodnotu teplotního rozsahu hlavní jednotky, nebo venkovního senzoru 
(uvedené v technických specifikacích), na displeji se zobrazí symbol        . 
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ZOBRAZENÍ SYMBOLU PRO PŘÍJEM SIGNÁLU 
Proměnlivý symbol příjmu signálu zobrazuje stav přijímání signálu na hlavní jednotce. 
Jsou 3 možnosti zobrazení: 
 

Základna vyhledává  
 

Teplotní údaje byli přijaté 

 

Bez signálu 

 

 
 
MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA 
Maximální a minimální naměřené hodnoty venkovní a vnitřní teploty se automaticky ukládají do paměti. Pokud je chcete 
zobrazit, použijte tlačítko MEM. Po jeho zmáčknutí se zobrazí maximální naměřené hodnoty a po opětovném zmáčknutí 
minimální naměřené hodnoty. Zároveň se zobrazí symbol MAX, nebo MIN podle toho, které teploty jsou momentálně 
zobrazené. Pokud chcete paměť vymazat, zmáčkněte a na 2 sekundy podržte tlačítko MEM, poté budou jako min. a max. 
hodnoty stejné jako aktuální, dokud se nezmění. 
 

ŢÁDNÝ SIGNÁL 

Pokud se bez zjevných příčin přestane zobrazovat venkovní teplota, na 2 sekundy stlačte tlačítko ▼, čím spustíte okamžité 
vyhledávání. Pokud vyhledávání selže, postupujte následovně: 
1. zda je senzor na svém místě 
2. jestli nejsou vybité baterie v hlavní jednotce či senzoru; pokud ano, vyměňte je 
Poznámka: Když teplota klesne pod bod mrazu, baterie v senzoru zamrznou a sníží tak jimi vydávaná energie, tím i 
efektivní dosah. 
3. zda je vzdálenost mezi senzorem a hlavní jednotkou v dosahu a či mezi nimi nejsou překážky, či rušení; zda-li je to 
   potřebné zmenšete vzdálenost mezi senzorem a základnou. 
 

CHYBA PŘENOSU 

Signály z jiných domácích zařízení jako např. bezdrátové dveřní zvonky, bezpečnostní systémy a kontroly vstupu, mohou 
kolidovat se signálem této meteostanice a zapříčinit dočasné selhání přijmu signálu. Toto je běžný jev a neovlivňuje 
celkové fungování meteostanice. Přenos a příjem naměřených hodnot teploty se vrátí do normálu po ukončení rušení 
z jiných zařízení. 
 

NASTAVENÍ RÁDIOVĚ ŘÍZENÉHO ČASU 
- po vložení baterií začnou hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál; vyhledání trvá 3-5 minut 
 

- po přijetí rádiového signálu se čas i datum automaticky nastaví a na displeji se zobrazí symbol  
- pokud příjem signálu selže, lze datum i čas nastavit ručně 
- příjem rádiového signálu probíhá každou hodinu 
 
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU 
Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, zmáčkněte a 2 sekundy podržte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí rok. 
Pomocí tlačítek ▲/▼ nastavte aktuální rok a zadanou hodnotu potvrďte tlačítkem MODE. Postupujte stejně i u dalších 
nastavitelných hodnot. Při nastavovaní jazyka máte na výběr z následujících: angličtina (EN), němčina (DE), francouzština 
(FR), Italština (IT), španělština (SP), holandština (DU) a švédština (SW). 
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NASTAVENÍ BUDÍKU/ALARMU 
1. Zmáčknutím tlačítka ALARM se zobrazí nastavený čas alarmu. Pokud je alarm deaktivovaný, na displeji se zobrazí OFF. 
2. Na 2 sekundy zmáčkněte tlačítko ALARM. Číslice hodin začnou blikat. 
3. Zadejte hodnotu pomocí ▲/▼. 
4. Po zmáčknutí tlačítka ALARM, začnou blikat číslice minut. 
5. Zadejte hodnotu pomocí ▲/▼. 
6. Po zmáčknutí tlačítka ALARM nastavovaní ukončíte. 
7. Stejný postup praktikujte i u nastavení jednorázového budíku 
 
Podle symbolu          , nebo          poznáte, který alarm je aktivovaný. Aktivovat/deaktivovat ho můžete v režimu zobrazení 
alarmu pomocí ▲/▼. Zmáčknutím tlačítka MODE se vrátíte do režimu zobrazení času. 
 
FUNKCE SNOOZE (ODLOŢENÉ BUZENÍ) 
Jakmile zazní budík, zmáčkněte tlačítko SNOOZE. Budík se odloží o 8 minut. Funkci SNOOZE lze libovolně opakovat. 
Pokud nebudete na budík reagovat 2 minuty, funkce Snooze se zapne automaticky. V takovémto případě se cyklus 
zopakuje 3x a potom se alarm automaticky vypne. 
 

VYPNUTÍ BUDÍKU 

Zmáčkněte tlačítko ALARM, budík se ukončí. 
 
Týdenní alarm 
Alarm začne znít a na displeji začne blikat symbol každý den v týdnu, pokud je aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu. 
 
Jednorázový alarm 
Alarm se spustí a na displeji bude blikat symbol, když nastane zadaný čas. Po ukončení se sám automaticky deaktivuje. 
 
Pre-alarm (PRE/AL) 
Tento alarm je aktivovaný tehdy, klesne-li venkovní teplota pod 2°C. Při aktivování tohoto alarmu na displeji začne blikat 
jeho ikona. Můžete ho nastavit 15,30, 45, 60, nebo 90 minut před tím, než nastane čas alarmu 
 
SPECIFIKACE 
Měření teploty 
 
Hlavní jednotka 
Měření vnitřní teploty 
Doporučená provozní teplota: -5°C až +50°C / 23°F až 122°F 
 
Rozlišení 
0,1°C / 0,2°F 
 
Venkovní senzor 
Doporučená provozní teplota: -10°C až +60°C / 14°F až 140°F 
 
Rozlišení 
0,1°C / 0,2°F 
 
Rádiová frekvence 
433 MHz 
 
Dosah 
Max. 30 m v otevřeném prostranství 
 
Cyklus měření teploty 
Cca. 43-47 sekund 
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Čas a datum 
12/24-hodinové zobrazení ve formátu hh:mm 
Formát datumu: datum-měsíc, nebo měsíc-datum 
Zobrazení dnu v týdnu v 1 ze 7 jazyků: angličtina (EN), němčina (DE), francouzština (FR), Italština (IT), španělština (SP), 
holandština (DU) a švédština (SW) 
Duální alarm, 2minutový se stupňujícím se tónem 
Upozornění na kritickou teplotní úroveň. 
 
Napájení 
Hlavní jednotka 
2 baterie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka) 
 
Venkovní senzor 
2 baterie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka) 
 
Hmotnost 
Hlavní jednotka: 149 g (bez baterií) 
Venkovní senzor: 55 g (bez baterií) 
 
Rozměry 
Hlavní jednotka: 75 x 165 x 30 mm 
Venkovní senzor: 53 x 101 x 24 mm 
 

UPOZORNĚNÍ 

Tento výrobek byl navrhnut tak, aby Vám sloužil dlouhé roky, pokud s ním budete zacházet opatrně. Přečtěte si následující 
upozornění: 
1. Zařízení není vodotěsné, nevystavujte jej přehnané vlhkosti. 
2. Zařízení nečistěte abrazivními ani korozivními prostředky; mohli by poškrábat plastový povrch, nebo způsobit 
    korozi elektronického obvodu. 
3. Nevystavujte zařízení úderům, otřesům, prachu, příliš vysokým, nebo příliš nízkým teplotám či extrémní vlhkosti; 
    to může způsobit nesprávné fungování, zkrat, poškodit baterie nebo zničit součásti zařízení. 
4. Nepokoušejte se dostat k vnitřním částem zařízení, nebo s nimi nějak manipulovat. Znamenalo by to ztrátu nároku na 
    záruku a mohli by jste způsobit nenávratné škody. Zařízení neobsahuje součásti, které by si uživatel mohl opravit 
    sám. 
5. Používejte pouze nové/plně nabité baterie podle uvedených specifikací. Nemíchejte staré baterie s novými, staré 
    baterie by mohly vytéct a poškodit nové. 
6. Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod na použití a odložte si ho pro případ potřeby. 
 
Registrace a Certifikát bezpečnosti/Všeobecné údaje 
Toto zařízení je označeno symbolem CE podle technických podmínek v souladu s ustanoveními směrnic 
R & TTE (1999/5/EC). Společnost Hama takto deklaruje, že je toto zařízení v souladu se základnými požadavky a dalšími 
relevantními směrnicemi a ustanoveními 1999/5/EC. Prohlášení o shodě najdete na internetové adrese: www.hama.com, 
www.hama.cz. 
 
 
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 


