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Návod na použití 
 
Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. 
Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních komponentů. Poskytne přesné a spolehlivé 
měření vnitřní/venkovní teploty, vlhkosti, teplotního indexu a rosného bodu, předpověď počasí a zároveň i přesný čas 
řízený rádiovým signálem. 
Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod na použití, aby jste plně využili všechny funkce meteostanice. 
 
Základní nastavení hlavní jednotky 
- otevřete přihrádku na baterie a vložte 5 nových alkalických baterií typu AA 
- tlačítky + a - nastavte následující informace a volbu potvrďte tlačítkem MODE 
- počáteční předpověď počasí -> aktuální počasí 

- jednotka ⁰C/F (výrobní nastavení: ⁰C) 

- pohybový senzor ON-zapnutý/OFF-vypnutý (výrobní nastavení: ON-zapnutý – doporučuje se) 
- stálé podsvícení ON-zapnuté/OFF-vypnuté (výrobní nastavení: OFF-vypnuté) 
 
Poznámka: 
Základní nastavení nastavte ihned po vložení baterií nebo po stisknutí tlačítka Reset. 
 
Základní nastavení bezdrátového senzoru 
- na hlavní jednotce stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH, aby se 
spustilo vyhledávání bezdrátového senzoru 
- během vyhledávání položte senzor vedle hlavní jednotky, otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 nové alkalické  
  baterie typu AAA; senzor automaticky vyšle rádiový signál hlavní jednotce 
- spojení si můžete vynutit i stisknutím tlačítka TX 
- po úspěšném přijetí signálu se na hlavní jednotce zobrazí hodnoty venkovní teploty a vlhkosti 
- po každé výměně baterií nebo po každém stisknutí tlačítka Reset se spustí automatické vyhledávání venkovního  
  senzoru; pokud automatické vyhledávání nefunguje, postupujte podle výše uvedeného postupu 
 
Pohybový senzor (musí být aktivovaný předem v základních nastaveních) 
1-2 sekundy držte ruku asi 10-20 cm před pohybovým senzorem, aby jste aktivovali podsvícení displeje. 
 
Tlačítka a jejich funkce 
Horní tlačítko 
 
LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH 
- při vypnutém podsvícení displeje stisknutím tohoto tlačítka zapnete podsvícení na 10 sekund 
- při zapnutém podsvícení pomocí tohoto tlačítka přepínáte mezi venkovními a vnitřními hodnotami 
- stisknutím a podržením spustíte vyhledávání venkovního senzoru 
- při zvonícím budíku stisknutím aktivujete funkci odloženého buzení (Snooze) 
 
MODE/SET 
- opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi časem > rosným bodem > teplotním indexem > datem (datum/měsíc) > 
rokem > atd. 
- stisknutím a podržením vstoupíte do režimu nastavení: 
  12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí >  

  předpověď počasí > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení 

 
Poznámka: 
Stálé podsvícení je možné pouze tehdy, když je jednotka napájená síťovým zdrojem. 
 
MEMORY 
- opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi maximálními, minimálními a aktuálními naměřenými hodnotami teploty, 
vlhkosti, teplotního indexu a rosného bodu 
- stisknutím a podržením vymažete paměť 
 
ALARM 
- stisknutím zobrazíte čas buzení; opakovaným stisknutím aktivujete/deaktivujete buzení 
- stisknutím a podržením vstoupíte do režimu nastavení budíku 
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+ /  
- stisknutím zvyšujete v nastavovacím režimu nastavovanou hodnotu 
- stiskněte a na 2 sekundy podržte, aby jste spustili vyhledávání rádiového časového signálu  
 
- / AUTO 
- stisknutím snižujete v nastavovacím režimu nastavovanou hodnotu 
- stisknutím zapnete/vypnete automatické přepínání mezi zobrazením venkovních a vnitřních naměřených hodnot  
 
Předpověď počasí 
Meteostanice předpovídá počasí na následujících 12-24 hodin na základě změn tlaku vzduchu. Pokrývá oblast cca. 
30-50 km. Předpověď počasí na základě změn tlaku vzduchu má přesnost cca 70-75%. Předpověď počasí se nikdy 
nedá předpovídat na 100%, proto firma Hama nemůže být zodpovědná za případné komplikace/ztráty/škody 
způsobené nesprávnou předpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud chcete získat přesnou předpověď počasí, musíte jako počáteční nastavení zadat aktuální podmínky počasí. 
Pokud chcete získat přesnou předpověď počasí, musíte zadat aktuální podmínky počasí po každé výměně baterií. 
Aktuální podmínky počasí můžete zadat následujícími způsoby: 
 
A) Po zapnutí hlavní jednotky stiskněte tlačítko + nebo - pro výběr místního počasí jako počátečního nastavení  
předpovědi počasí. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE/SET pro potvrzení a opuštění režimu. 
 
B) Předpověď počasí můžete nastavit i následujícím způsobem. Stiskněte a podržte tlačítko MODE/SET pro 
vstoupení do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE/SET, aby jste přeskočili nastavení času a data, 
dokud nezačne blikat symbol předpovědi počasí. Tlačítky + nebo - nastavte aktuální místní počasí. Opakovaně 
tiskněte tlačítko MODE/SET pro potvrzení a opuštění režimu. 
 
12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí >  

předpověď počasí > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení 

 
Poznámka: 
Různé geografické polohy jako např. ostrovy nebo pobřežní oblasti mají odlišnou odezvu na předpověď počasí. 
V případě, že předpověď počasí neodráží aktuální počasí po dlouhou dobu správně, je nutné pravidelně opakovat 
výše uvedený postup pro doladění přesnosti předpovědi. 
 
Hodiny řízené rádiovým signálem 
Hlavní jednotka začne se synchronizaci času pár minut po vložení baterií/připojení adaptéru nebo po resetu. Pokud 
chcete vyvolat vyhledávání časového signálu dříve, v normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko     / +, dokud se  
se na displeji neobjeví symbol     . Pokud symbol později zmizí, signál v dané chvíli není dostupný. Vyzkoušejte stejný 
postup o něco později na jiném místě. Jednotku neumisťujte do blízkosti kovových předmětů a zdrojů rušení, jako jsou 
např. mobilní telefony, elektrická/elektronická zařízení, TV a pod. 
Pokud byl příjem časového signálu úspěšný, na displeji se zobrazí symbol antény s plným signálem      . 
Hodiny se budou pravidelně synchronizovat každý den okolo 2:30 a 3:30 ráno. Každý cyklus přijímání signálu trvá 
minimálně 2,5 minuty a maximálně 10 minut. 
 
Poznámka: 
Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce automatického přepínání mezi naměřenými hodnotami 
a senzor pohybu. Není to závada zařízení! Po ukončení přijímání signálu se tyto funkce opět automaticky aktivují. 
 
 
 

slunečno polojasno oblačno deštivo bouřlivo 
(ikona bliká) 
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Vnitřní/venkovní teplota a vlhkost 
Stisknutím tlačítka LIGHT/CHANNEL/SNOOZE vyberte režim zobrazení vnitřních nebo venkovních naměřených 
hodnot. Na displeji se zobrazí příslušný symbol INDOOR pro vnitřní nebo CHANNEL pro venkovní hodnoty. 
 
Pokud je k hlavní jednotce připojeno více senzorů/kanálů, opakovaným stiskem tlačítka  LIGHT/CHANNEL/SNOOZE 
vyberte zobrazení hodnot naměřených dalšími senzory. 

Pokud chcete přepínat mezi jednotkami teploty ⁰C/F, vstupte do režimu nastavení stisknutím tlačítka MODE/SET  

na 3 sekundy. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE/SET, aby jste přeskočili nastavení jiných údajů, dokud na displeji 

nezačne blikat symbol ⁰C nebo ⁰F. Tlačítkem + nebo - nastavte požadovanou jednotku a potvrďte stisknutím tlačítka 

MODE/SET. 
 
12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí >  
předpověď počasí > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení 

 
Vnitřní/venkovní teplotní index a rosný bod 
Teplotní index je kombinace vlhkosti a teploty vzduchu. Je to v podstatě pocitová teplota založená na kombinaci 
teploty a vlhkosti.  
Rosný bod je bod nasycení vzduchu nebo jinak řečeno teplota, na kterou se vzduch musí ochladit, aby nastala 
kondenzace. 
V režimu zobrazení vnitřních nebo venkovních naměřených hodnot opakovaně tiskněte tlačítko MODE/SET dokud se 
na displeji nezobrazí příslušné hodnoty teplotního indexu a rosného bodu. 
 
Paměť maximálních/minimálních naměřených hodnot 
Opakovaně stiskněte tlačítko MEMORY pro zobrazení maximálních, minimálních a aktuálních hodnot teploty, vlhkosti, 
teplotního indexu a rosného bodu. Pokud chcete záznamy vymazat, držte stisknuté tlačítko MEMORY během 
zobrazení příslušné hodnoty dokud se hodnota nevymaže. 
 
Automatické přepínání mezi hodnotami 
Stisknutím tlačítka AUTO zapnete/vypnete režim automatického přepínaní mezi zobrazením naměřených hodnot. 
Pokud je tento režim aktivní, na displeji je zobrazený symbol AUTO a automaticky se bude měnit zobrazení 
venkovních a vnitřních naměřených hodnot. 
 
Poznámka: 
Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce automatického přepínání mezi naměřenými 
hodnotami. Po ukončení příjmu signálu se tato funkce opět automaticky aktivuje. 
 
Čas a datum 
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE/SET se na displeji zobrazí čas, datum a rok. 
 
Stisknutí a podržením tlačítka MODE/SET vstoupíte do režimu nastavení. Tlačítky + a - zadejte požadovanou hodnotu 
a tlačítkem MODE/SET  zadanou hodnotu potvrďte. 
Nastavit můžete následující údaje v níže uvedeném pořadí: 
 
12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí >  

předpověď počasí > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení 

 
Časové pásmo 
Stisknutím a podržením tlačítka MODE/SET vstoupíte do režimu nastavení. Opět stiskněte tlačítko MODE/SET, aby 
jste přeskočili nastavení 12-/24-hodinového formátu času a na displeji začne blikat hodnota časového pásma. Tlačítky 
+ a - zadejte požadovanou hodnotu v rozpětí od -12 do +12 hodin a tlačítkem MODE/SET  zadanou hodnotu potvrďte. 
Opakovaně stiskněte tlačítko MODE/SET, aby jste přeskočili nastavení ostatních hodnot a ukončili režim nastavování. 
 
Poznámka: 
Pokud časové pásmo nebudete používat, zadejte hodnotu časového pásma 0 (nula). 
 
Budík/alarm 
Stisknutím tlačítka ALARM zobrazíte nastavený čas buzení/alarmu. 
Stisknutím tlačítka ALARM budík aktivujete/deaktivujete. Když je budík aktivovaný, na displeji se zobrazí symbol 
Stisknutím a podržením tlačítka ALARM vstoupíte do režimu nastavení budíku/alarmu. Tlačítky + a - zadejte 
požadované hodnoty hodin/minut a tlačítkem ALARM zadané hodnoty potvrďte. 
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Funkce odloženého buzení (Snooze) a podsvícení 
Když budík začne zvonit, stisknutím tlačítka LIGHT/CHANNEL/SNOOZE aktivujete funkci odloženého buzení.  
Funkce odloženého buzení (snozze) je indikována blikajícím symbolem      . 
Stisknutím tlačítka ALARM vypnete budík do následujícího dne. 
 
Pokud chcete zapnout podsvícení displeje, podržte ruku na 1-2 sekundy max. 20 cm před čočkou senzoru pohybu. 
Podsvícení displeje můžete také zapnout stisknutím tlačítka LIGHT/CHANNEL/SNOOZE. 
 
Pokud je hlavní jednotka napájená z el. sítě pomocí síťového adaptéru, můžete aktivovat/deaktivovat stálé podsvícení 
displeje. Výrobní nastavení je OFF (vypnuté). 
Stisknutím a podržením tlačítka MODE/SET vstoupíte do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE/SET, 
aby jste přeskočili nastavení jiných hodnot, dokud se nedostanete k nastavení stálého podsvícení. 
Tlačítkem + nebo - nastavte ON (zapnuté) nebo OFF (vypnuté) a nastavení potvrďte tlačítkem MODE/SET. 
 
Senzor pohybu 
Podsvícení displeje aktivujete podržením ruky na 1-2 sekundy cca. 10-20 cm před čočkou senzoru pohybu. 
Funkci senzoru pohybu můžete zapnout/vypnout v nastavovacím režimu. Z výroby je tato funkce nastavená na ON 
(zapnutá). Stisknutím a podržením tlačítka MODE/SET vstoupíte do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko 
MODE/SET, aby jste přeskočili nastavení jiných hodnot, dokud se na displeji nezobrazí symbol       . Tlačítkem + nebo 
- nastavte ON (zapnuté) nebo OFF (vypnuté) a nastavení potvrďte tlačítkem MODE/SET. Opakovaně stiskněte 
tlačítko MODE/SET, aby jste přeskočili další nastavení a ukončili nastavovací režim. 
 
 
 pokud je na displeji tento symbol, senzor pohybu je zapnutý 
 
 
 pokud je na displeji tento symbol, senzor pohybu je vypnutý 
 
Poznámka: 
Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce senzoru pohybu. Po ukončení příjmu signálu se tato 
funkce opět automaticky aktivuje. 
 
Poznámka: 
3 baterie AA úplně vpravo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro podsvícení displeje 
a senzoru pohybu. Pokud podsvícení není dostatečné nebo se zmenšila vzdálenost, na kterou senzor pohybu 
reaguje, baterie už nejsou dostatečně nabité a je potřeba je vyměnit. 
 
Slabé baterie a výměna baterií 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 baterie AA úplně vlevo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro budík, vnitřní 
teplotu/vlhkost , předpověď počasí a funkci bezdrátového signálu. 
3 baterie AA úplně vpravo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro podsvícení displeje 
a senzoru pohybu. 
 
Pokud se na displeji zobrazí symbol          , vyměňte 2 AA baterie, které jsou v přihrádce na baterie úplně vlevo. 
Pro opětovné nastavení se řiďte výše uvedenými pokyny. 
 
Pokud podsvícení displeje zeslábne nebo je vzdálenost, na kterou reaguje senzor pohybu menší, vyměňte 3 AA 
baterie, které jsou v přihrádce na baterie úplně vpravo. 
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Pokud se na displeji zobrazí symbol            , vyměňte 2 AAA baterie v bezdrátovém senzoru. 
 
Technické údaje: 
 
Dosah senzoru pohybu:  max. 20 cm 

Vnitřní teplota:   0⁰C až +50⁰C (+32 F až +122 F) 

Vnitřní/venkovní vlhkost:  20%-99% RH 

Bezdrátový senzor:  -40⁰C až +60⁰C (-40 F až +140 F) - při venkovních teplotách pod 0⁰C se doporučuje  

    použití lithiových AAA baterií 
Přenos:    do 30 m ve volném prostranství, RF 434 MHz 

Rozlišení:    0,1⁰C pro teplotu, 1% pro vlhkost 

Hodiny:    řízené rádiovým signálem DCF77 
Napájení: hlavní jednotka:  5x alkalické AA baterie (nejsou součástí balení), adaptér 6 V DC (součást balení) 
     bezdrátový senzor: 2x alkalické (lithiové) baterie (součást balení) 
 
 
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
 
 
 
 
Recyklace (životní prostředí) 
 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného   
domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by  
být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických  
a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu nebo na  
obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním 
této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k 
ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. 
Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených 
sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie. 
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Návod na použitie 
 
Ďakujeme, že ste si kúpili túto meteostanicu novej generácie s pohybovým senzorom. 
Bola navrhnutá a vyrobená s použitím najmodernejšej technológie a kvalitných komponentov a poskytne presné 
a spoľahlivé meranie vnútornej/vonkajšej teploty/vlhkosti, indexu horúčavy a rosného bodu a predpoveď počasia 
a zároveň aj presný čas riadený rádiovým signálom.. 
Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, aby ste vedeli plne využiť všetky funkcie. 
 
Základné nastavenia hlavnej jednotky 
- otvorte priečinok na batérie a vložte 5 nových alkalických batérií typu AA 
- tlačidlami + a - nastavte nasledovné veci a voľbu potvrďte tlačidlom MODE 
- počiatočná predpoveď počasia -> aktuálne počasie 

- jednotka ⁰C/F (výrobné nastavenie: ⁰C) 

- pohybový senzor ON-zapnutý/OFF-vypnutý (výrobné nastavenie: ON-zapnutý - odporúča sa) 
- neustále podsvietenie ON-zapnuté/OFF-vypnuté (výrobné nastavenie: OFF-vypnuté) 
 
Poznámka: 
Základné nastavenia musia byť urobené ihneď po vložení batérií, alebo po stlačení tlačidla Reset. 
 
Základné nastavenia bezdrôtového senzora 
- na hlavnej jednotke stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH, aby sa spustilo  
  vyhľadávanie bezdrôtového senzora 
- počas vyhľadávania položte senzor vedľa hlavnej jednotky, otvorte priečinok na batérie a vložte 2 nové alkalické  
  batérie typu AAA; senzor automaticky vyšle rádiový signál hlavnej jednotke 
- spojenie môžete vynútiť aj stlačením tlačidla TX 
- po úspešnom prijatí signálu sa na hlavnej jednotky zobrazia hodnoty vonkajšej teploty a vlhkosti 
- po každej výmene batérií, alebo každom stlačení tlačidla Reset sa spustí automatické vyhľadávanie vonkajšieho  
  senzoru; ak to nefunguje, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu 
 
Pohybový senzor (musí byť aktivovaný vopred v základných nastaveniach) 
1-2 sekundy držte ruku asi 10-20 cm pred pohybovým senzorom, aby ste aktivovali podsvietenie displeja. 
 
Tlačidlá a ich funkcie 
Vrchné tlačidlo 
 
LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH 
- pri vypnutom podsvietení displeja stlačením tohto tlačidla zapnete podsvietenie na 10 sekúnd 
- pri zapnutom podsvietené pomocou tohto tlačidla prepínate medzi vonkajšími a vnútornými hodnotami 
- stlačením a podržaním spustíte vyhľadávanie vonkajšieho senzora 
- pri zvoniacom budíku stlačením aktivujete funkciu odloženého budenia (Snooze) 
 
MODE/SET 
- stláčaním prepínate medzi časom > rosným bodom > indexom horúčavy > dátumom (dátum/mesiac) > rokom > atď. 
- stlačením a podržaním vstúpite do režimu nastavenia: 
  12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie >  

  predpoveď počasia > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie 

 
Poznámka: 
Stále podsvietenie je možné iba vtedy, keď je jednotka napájaná sieťovým zdrojom. 
 
MEMORY 
- stláčaním prepínate medzi maximálnymi, minimálnymi a aktuálnymi nameranými hodnotami teploty, vlhkosti, indexu  
  horúčavy a rosného bodu 
- stlačením a podržaním vymažete pamäť 
 
ALARM 
- stlačením zobrazíte čas budenia; opätovným stlačením aktivujete/deaktivujete budenie 
- stlačením a podržaním vstúpite do režim nastavenia budíka 
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+ /  
- v nastavovacom režime stlačením zvyšujete nastavovanú hodnotu 
- stlačte a na 2 sekundy podržte, aby ste spustili vyhľadávanie rádiového časového signálu  
 
- / AUTO 
- v nastavovacom režime stlačením znižujete nastavovanú hodnotu 
- stlačením zapnete/vypnete automatické prepínanie medzi zobrazením vonkajších a vnútorných nameraných hodnôt  
 
Predpoveď počasia 
Meteostanica predpovedá počasie na nasledujúcich 12-24 hodín na základe zmien tlaku vzduchu. Pokrýva oblasť 
cca. 30-50 km. Predpoveď počasia na základe zmien tlaku vzduchu má presnosť cca. 70-75%. Keďže predpoveď 
počasia sa nikdy nedá predpovedať na 100%, naša spoločnosť nemôže byť zodpovedná za prípadné 
komplikácie/straty/škody spôsobené nesprávnou predpoveďou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak chcete získať presnú predpoveď počasia, musíte ako počiatočné nastavenie zadať aktuálne podmienky počasia. 
Ak chcete získať presnú predpoveď počasia, musíte zadať aktuálne podmienky počasia po každej výmene batérií. 
Aktuálne podmienky počasia môžete zadať nasledovnými spôsobmi: 
 
A) Po zapnutí hlavnej jednotky stlačte tlačidlo + alebo - pre výber miestneho počasia ako počiatočného nastavenia  
    predpovede počasia. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET pre potvrdenie a opustenie režimu. 
 
B) Predpoveď počasia môžete nastaviť aj nasledovne. Stlačte a podržte tlačidlo MODE/SET pre vstúpenie do režimu  
    nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET, aby ste preskočili nastavenie času a dátumu, až kým  
    nezačne blikať ikona predpovede počasia. Tlačidlami + alebo - nastavte aktuálne miestne počasie. Opakovane  
    stláčajte tlačidlo MODE/SET pre potvrdenie a opustenie režimu. 
 
12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie >  

predpoveď počasia > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie 

 
Poznámka: 
Rôzne geografické polohy ako napr. ostrovy alebo pobrežné oblasti majú odlišné predpovedné reakcie. V prípade, že 
predpoveď počasia neodráža aktuálne poveternostné podmienky počas dlhej doby, je potrebné pravidelne opakovať 
vyššie uvedený postup pre doladenie presnosti predpovede. 
 
Hodiny riadené rádiovým signálom 
Hlavná jednotka začne synchronizáciu času pár minút po vložení batérií/pripojení adaptéru alebo po resete. Ak chcete 
vyvolať vyhľadávanie časového signálu skôr, v normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo     / +, kým sa na displeji 
neobjaví ikona      . Ak ikona neskôr zmizne, signál v tom momente nie je dostupný. Skúste rovnaký postup na inom 
mieste troška neskôr. Jednotku neumiestňujte v blízkosti kovových predmetov a zdrojov rušenia, ako sú napr. mobilné 
telefóny, elektrické/elektronické zariadenia, TV a pod. 
Ak bol príjem časového signálu úspešný, na displeji sa zobrazí ikona antény s plným signálom        . 
Hodiny sa budú pravidelne synchronizovať každý deň okolo 2:30 a 3:30 ráno. Každý cyklus prijímania signálu trvá 
minimálne 2,5 minúty a maximálne 10 minút. 
 
Poznámka: 
Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia automatického prepínania medzi nameranými 
hodnotami a senzor pohybu. Neľakajte sa, je to normálne, po ukončení prijímania signálu sa tieto funkcie opäť 
aktivujú. 
 
 

slnečno polojasno oblačno dážď búrka 
(ikona bliká) 
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Vnútorná/vonkajšia teplota a vlhkosť 
Stlačením tlačidla LIGHT/CHANNEL/SNOOZE vyberte režim zobrazenia vnútorných alebo vonkajších nameraných 
hodnôt. Na displeji sa zobrazí príslušná ikona INDOOR pre vnútorné alebo CHANNEL pre vonkajšie hodnoty. 
 
Ak je k základni pripojených viacej senzorov/kanálov, opakovaných stláčaním tlačidla LIGHT/CHANNEL/SNOOZE 
vyberiete zobrazenie hodnôt nameraných ďalšími senzormi. 

Ak chcete prepínať medzi jednotkami teploty ⁰C/F, vstúpte do režimu nastavenia stlačením tlačidla MODE/SET  

na 3 sekundy. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET, aby ste preskočili nastavenie iných údajov, až kým na displeji 

nezačne blikať ikona ⁰C alebo ⁰F. Tlačidlom + alebo - nastavte požadovanú jednotku a potvrďte stlačením 

MODE/SET. 
 
12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie >  
predpoveď počasia > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie 

 
Vnútorný/vonkajší index horúčavy a rosný bod 
Index horúčavy kombinuje efekt horúčavy a vlhkosti. Je to v podstate pocitová teplota založená na kombinácii teploty 
a vlhkosti.  
Rosný bod je bod nasýtenia vzduchu, alebo inak povedané teplota, na ktorú sa vzduch musí schladiť, aby nastala 
kondenzácia. 
V režime zobrazenia vnútorných alebo vonkajších nameraných hodnôt opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET 
dovtedy, kým sa na displeji zobrazia príslušné hodnoty indexu horúčavy a rosného bodu. 
 
Pamäť maximálnych/minimálnych nameraných hodnôt 
Opakovane stláčajte tlačidlo MEMORY pre zobrazenie maximálnych, minimálnych a aktuálnych hodnôt teploty, 
vlhkosti, indexu horúčavy a rosného bodu. Ak chcete záznamy vymazať, podržte tlačidlo MEMORY počas zobrazenia 
príslušnej hodnoty. 
 
Automatické prepínanie medzi hodnotami 
Stlačením tlačidla AUTO zapnete/vypnete režim automatického prepínania medzi zobrazením nameraných hodnôt. 
Keď je tento režim aktívny, na displeji je zobrazená ikona AUTO a automaticky sa bude meniť zobrazenie vonkajších 
a vnútorných nameraných hodnôt. 
 
Poznámka: 
Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia automatického prepínania medzi nameranými 
hodnotami. Po ukončení príjmu signálu sa zasa všetko vráti do normálu. 
 
Čas a dátum 
Opakovaným stláčaním tlačidla MODE/SET sa na displeji zobrazí čas, dátum a rok. 
 
Stlačením a podržaním tlačidla MODE/SET vstúpite do režimu nastavenia. Tlačidlami + a - zadajte požadovanú 
hodnotu a tlačidlom MODE/SET  zadanú hodnotu potvrďte. 
Nastaviť môžete nasledovné údaje v nižšie uvedenom poradí: 
 
12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie >  

predpoveď počasia > ⁰C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie 

 
Zónový čas 
Stlačením a podržaním tlačidla MODE/SET vstúpite do režimu nastavenia. Opäť stlačte tlačidlo MODE/SET, aby ste 
preskočili nastavenie 12-/24-hodinového formátu času a na displeji začne blikať hodnota zónového času. Tlačidlami + 
a - zadajte požadovanú hodnotu v rozpätí od -12 do +12 hodín a tlačidlom MODE/SET  zadanú hodnotu potvrďte. 
Opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET, aby ste preskočili nastavenia ostatných hodnôt a ukončili režim 
nastavovania. 
 
Poznámka: 
Ak zónový čas používať nebudete, zadajte hodnotu zónového času na 0 (nula). 
 
Budík/alarm 
Stlačením tlačidla ALARM zobrazíte nastavený čas budenia/alarmu. 
Stlačením tlačidla ALARM budík aktivujete/deaktivujete. Keď je budík aktivovaný, na displeji sa zobrazí ikona     . 
Stlačením a podržaním tlačidla ALARM vstúpite do režimu nastavenia budíka/alarmu. Tlačidlami + a - zadajte 
požadované hodnoty hodín/minút a tlačidlom ALARM zadané hodnoty potvrďte. 
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Funkcia odloženého budenia (Snooze) a podsvietenie 
Keď budík začne zvoniť, stlačením tlačidla LIGHT/CHANNEL/SNOOZE aktivujete funkciu odloženého budenia.  
Ikona      bude blikať a indikovať tým odložené budenie (snooze).  
Stlačením tlačidla ALARM vypnete budík do nasledujúceho dňa. 
 
Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, podržte ruku na 1-2 sekundy max. 20 cm pred šošovkou senzoru pohybu. 
Taktiež môžete stlačiť tlačidlo LIGHT/CHANNEL/SNOOZE, aj toto zapne podsvietenie displeja. 
 
Ak je hlavná jednotka napájaná z elektrickej siete pomocou sieťového adaptéru, môžete aktivovať/deaktivovať stále 
podsvietenie displeja. Výrobné nastavenie je OFF (vypnuté stále podsvietenie). 
Stlačením a podržaním tlačidla MODE/SET vstúpite do režimu nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE/SET, 
aby ste preskočili nastavenie iných hodnôt, až kým sa dostanete k nastaveniu stále podsvietenia. 
Tlačidlom + alebo - nastavte ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté) a nastavenie potvrďte tlačidlom MODE/SET. 
 
Senzor pohybu 
Podsvietenie displeja aktivuje držaním ruky na 1-2 sekundy cca. 10-20 cm pred šošovkou senzoru pohybu. 
Funkciu senzoru pohybu môžete zapnúť/vypnúť v nastavovacom režime. Od výroby je táto funkcia nastavená na ON 
(zapnutá). Stlačením a podržaním tlačidla MODE/SET vstúpite do režimu nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo 
MODE/SET, aby ste preskočili nastavenie iných hodnôt, až kým sa na displeji zobrazí ikona      . Tlačidlom + alebo - 
nastavte ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté) a nastavenie potvrďte tlačidlom MODE/SET. Opakovane stláčajte tlačidlo 
MODE/SET, aby ste preskočili zvyšné nastavenie a ukončili nastavovací režim. 
 
 
 ak je na displeji tento symbol, senzor pohybu je zapnutý 
 
 
 ak je na displeji tento symbol, senzor pohybu je vypnutý 
 
Poznámka: 
Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia senzoru pohybu. Po ukončení príjmu signálu sa zasa 
všetko vráti do normálu. 
 
Poznámka: 
3 batérie AA úplne napravo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre podsvietenie 
displeja a senzoru pohybu. Ak máte pocit, že podsvietenie zoslablo alebo že sa znížila vzdialenosť, na ktorú senzor 
pohybu reaguje, batérie už nie sú dostatočne nabité a je potrebné ich vymeniť. 
 
Slabé  batérie a výmena batérií 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 batérie AA úplne naľavo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre budík, vnútornú 
teplotu/vlhkosť , predpoveď počasia a funkciu bezdrôtového signálu. 
3 batérie AA úplne napravo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre podsvietenie 
displeja a senzoru pohybu. 
 
Keď sa na displeji zobrazí symbol         , vymeňte 2 AA batérie, ktoré sú v batériovej priehradke úplne naľavo. 
Pre opätovné nastavenie sa riaďte vyššie uvedenými pokynmi. 
 
Ak podsvietenie displeja zoslabne alebo vzdialenosť, na ktorú senzor pohybu reaguje, menšia, vymeňte 3 AA batérie, 
ktoré sú v batériovej priehradke úplne napravo. 
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Ak sa na displeji zobrazí symbol            , vymeňte 2 AAA batérie v bezdrôtovom senzore. 
 
Špecifikácie 
 
Dosah senzoru pohybu:  max. 20 cm 

Vnútorná teplota:  0⁰C až +50⁰C (+32 F až +122 F) 

Vnútorná/vonkajšia vlhkosť:  20%-99% RH 

Bezdrôtový senzor:  -40⁰C až +60⁰C (-40 F až +140 F) - pri vonkajších teplotách pod 0⁰C sa odporúča  

    použitie líthiových AAA batérií 
Prenos:    do 30 m vo voľnom priestranstve, RF 434 MHz 

Rozlíšenie:    0,1⁰C pre teplotu, 1% pre vlhkosť 

Hodiny:    riadené rádiovým signálom DCF77 
Napájanie: hlavná jednotka:  5x alkalické AA batérie (nie sú súčasťou balenia), adaptér 6 V DC (súčasť balenia) 
      bezdrôtový senzor: 2x alkalické (líthiové) batérie (súčasť balenia) 
 
 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto 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 miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie 
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných 
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 
 


