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DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.

ÚVOD
•  Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
•  Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem 

zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému 
pozdějšímu využití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•  Pokud přístroj nepracuje správně, stiskněte pomocí špendlíku tlačítko Reset (B5).
•  Pokud během 15 vteřin neprovedete žádné nastavení, všechnu režimy nastavení  

se automaticky ukončí.
•  Pokud vyjmete baterie, informace uložené v hodinách se ztratí.
•  Neumísťujte hodiny blízko zdrojů rušení a kovových rámů, např. počítačů nebo televizorů.
•  Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, vysoké teplotě, chladu, vysoké vlhkosti  

a nepoužívejte jej na místech, kde je mokro.
•  Venkovní senzor se nesmí nastavovat a instalovat pod vodou.  

Při nastavování jej nevystavujte přímému slunečnímu svitu a dešti.
•  Nikdy přístroj nečistěte s použitím materiálů a produktů, které jsou abrazivní nebo 

způsobují korozi. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a zkorodovat 
elektronické obvody.

•  Pokud existuje rozpor mezi předpovědí místní meteorologické stanice a tohoto přístroje, 
má přednost předpověď místní meteorologické stanice. Výrobce neodpovídá za nesprávné 
předpovědi počasí z tohoto přístroje.

1. VLASTNOSTI
 1.1 Předpověď počasí –  Animace pro slunečno, polojasno, oblačno, zataženo  

s deštěm a sněžení
 1.2 Čas –  Čas řízený rádiem s možností manuálního nastavení času
  –  Volba mezi systémem 12 a 24 hodin
  –  Čtyři denní budíky s přispáním
  –  Věčný kalendář do roku 2099
  –  Den v týdnu v 8 jazycích volitelných uživatelem

 1.3 Teplota –  Měřitelný rozsah vnitřní teploty: 0 až 50 °C (+32 až 122 °F)
  –  Uživatelem volitelné jednotky měření °C / °F 
  –  Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až 50 °C -4 až 122 °F)
  –  Upozornění na dosažení nastavené venkovní teploty

 1.4 Bezdrátový venkovní – Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor
  –  Upevnění na zeď nebo postavení na stůl
  –  Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení 
  –  Vysílací rádiová frekvence 433,9 MHz, E.i.r.p. 0,19 mW 
  –  Vysílací dosah v otevřeném prostoru 30 metrů (98 stop)



CZ

CZ - 3

2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

2.1 Část A – LCD
 A1: Ikona řízení rádiovým signálem
 A2: Čas
 A3: Vnitřní teplota
 A4: Předpověď počasí 
 A5: Venkovní teplota

2.2 Část B – tlačítka
 B1: Tlačítko „ALERT“ (Upozornění)
 B2: Tlačítko „SNOOZE“ (Přispání)
 B3: Tlačítko „MODE/SET“ (Režim/Nastavení)
 B4: Tlačítko „RF SEARCH“ (Vyhledávání rádiové frekvence)
 B5: Tlačítko „+/AL1-2 ON/OFF“ (+/Budík 1-2 Zap./Vyp.)
 B6: Tlačítko „RESET“ (Resetování)
 B7: Přepínač “ / -/ AL3-4 ON/OFF” ( /-/Budík 3-4 Zap./Vyp.)
 B8: Tlačítko „ALARM“ (Budík)

2.3 Část C – konstrukce
 C1: Otvor pro zavěšení
 C2: Stojan



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


