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ČESKY

WEATHER STATION
REF : WS100

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k
funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE

- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a
důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.



POPIS

NAPÁJENÍ

FUNKCE

1. Meteorologická stanice
2. LCD obrazovka
3. Tlačítko SVĚTLO
4. Tlačítko SNOOZE
5. Tlačítko MAX / MIN
6. Tlačítko NAHORU (+) / DOLŮ (-)
7. Tlačítko MODE
8. Přihrádka na baterie
9. Hodiny
10. Den v týdnu
11. Teplota
12. Vlhkost
13. Aktuální počasí
14. Úroveň pohodlí
15. Teplotní trend

- Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 3 x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí
balení), s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete přihrádku na baterie.

- Datum, čas a dny v týdnu
- Aktuální počasí
- Funkce alarmu a odložení
- Vnitřní teplota (0 ° C ~ 60 ° C)
- Vnitřní vlhkost (20% ~ 95%)
- Uchování min. a max. teploty a vlhkosti
- Zobrazení času: 12/24 hodin
- Zobrazení teploty: C / F
- Podsvícení displeje
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INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE
Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

POUŽITÍ

UKAZATEL POČASÍ - Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice bude zobrazovat
povětrnostní podmínky ve formě ikon: slunečno, oblačno, deštivo.

TEPLOTA A VLHKOST - Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:
- Vnitřní teplota (11)
- Míra vnitřní vlhkosti (12)

VÝBĚR JEDNOTKY TEPLOTY - Stisknutím tlačítka (DOLŮ) vyberte jednotku teploty: ° C (Celsius)
a ° F (Fahrenheit).

MAX / MIN HODNOTY PRO TEPLOTU A VLHKOST - Stisknutím tlačítka (MAX / MIN) přepínáte
zobrazení mezi aktuálními hodnotami teploty a vlhkosti a zaznamenanými minimálními a
maximálními hodnotami v probíhajícámdni.Hodnoty teploty a vlhkosti se ukládají automaticky a
automaticky se resetují každý den v 00:00.



NASTAVENÍ ALARMU
- Stiskněte třikrát tlačítko (MODE) pro výběr funkce budíku.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.
AKTIVACE / DEAKTIVACE ALARMU
- Stisknutím tlačítka (NAHORU) aktivujete nebo deaktivujete alarm (nezobrazí se žádný symbol).
VYPNUTÍ ALARMU
- Budík se spustí v naprogramovaný čas. Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítko (NAHORU);
bude to znít další den ve stejnou dobu.
SNOOZING ALARM (SNOOZE)
- Když zazní alarm, stiskněte tlačítko (SNZ): symbol bude blikat a alarm se zastaví.
Budík zazní znovu po 8 minutách.
- Poté stiskněte tlačítko (NAHORU) pro deaktivaci funkce odložení.

ZMĚNA FORMÁTU ČASOVÉHO DISPLEJE (12> 24)
- Vstupte do režimu alarmu a podržte tlačítko NAHORU, dokud se displej nevrátí do režimu času.
- Formát zobrazení času se změní.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním jednotky odpojte napájení (vyjměte baterie).
- Čistěte pouze vnější část jednotky a používejte suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí kapaliny, aby
nedošlo k poškození elektroniky.

PODSVÍCENÍ
- Ve výchozím nastavení je podsvícení vypnuté (z důvodu úspory energie).
- Stisknutím tlačítka (LIGHT) aktivujete podsvícení na 7 sekund.

Vlhkost 40% nebo
méně

Vlhkost mezi 40% a 70% a
teplota mezi 20 ° C (68 ° F) a 25

° C (77 ° F)
Vlhkost 70% nebo

více

ÚROVEŇ KOMFORTU: IKONY

NASTAVENÍ ČASU
- Stisknutím a podržením tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení času.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ DATA
- Dvakrát stiskněte tlačítko (MODE) pro výběr funkce Datum.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.


