WS2033LHR + WT450HKlasická meteorologická stanica

Dakujeme Vám, že ste si kúpili túto zostavu meteorologickej stanice WS2033LHR +
WH450H. Venujte prosím cas precítaniu tejto prírucky a uistite sa, že ste ju dobre pochopili.
Tak budete môct v plnej miere využit výhody a možnosti tohto výrobku.
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUCKA
VLASTNOSTI
Centrálna jednotka s obrazovkou WS2033LHR:
Hodiny s dvojitým alarmom
Vecný kalendár
Indikácia vnútornej a vonkajšej teploty
Indikácia vonkajšej a vnútornej vlhkosti v %
Zber a vyhodnocovanie údajov o vonkajšej teplote a vlhkosti nameraných 3 cidlami
vdaka technológii RF 433 MHz
Zápis minimálnych a maximálnych teplôt
Indikácia trendu teploty a vlhkosti
Teplotný alarm
Indikácia meteorologických predpovedí
Symboly lunárnych fáz
Podsvietená obrazovka
Volba medzi °C a °F
Batérie: 2 x AA
Dialkový vysielac WT450H
Chránený pred vodou, s obrazovkou LCD
Podpora cez sondu vonkajšieho senzora
Indikácia teploty v °C alebo °F
Indikácia vlhkosti
Dosah signálu: do 40 m v otvorenom priestore
Batérie: 2 x AA
Symboly meteorologickej
predpovede

Lunárna fáza
hodiny 1 a 2;
alarm 1 a 2 ; mesiac/den/rok

rádiom riadené hodiny
vnútorná teplota/vlhkost a
trend
vonkajšia teplota/vlhkost a
trend/císlo kanála

Prijímac WS2033

císlo kanálu
vonkajšia teplota a vlhkost
vysielac WT540H
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ZOZNÁMTE SA S VAŠÍM VÝROBKOM
1) Snooze/Režim: umožnuje prechádzat režimom hodín 1 a 2, alarmom 1 a 2, dátum a rok,
režimom alarmu vnútornej a vonkajšej teploty a výstrahou alarmu.
2) Hodina/+/Max : indikuje maximálnu teplotu, umožnuje nastavenie hodín, alarmu,
dátumu a roka aj hodnôt teplotného alarmu.
3) Minúta/-/Min: indikuje minimálnu teplotu, umožnuje nastavenie hodín, alarmu, dátumu
a roka aj hodnôt teplotného alarmu.
4) Alarm/°C/°F: umožnuje volbu medzi °C a °F, formátu 12 alebo 24 hodín, zapnutie alebo
vypnutie alarmov 1 a 2, vypnutie (vynulovanie) alarmov zvýšenej a nízkej teploty.
5) Kanál: prechádza dialkovými kanálmi (1 až 4); prechádza miestnymi kanálmi a
dialkovými kanálmi (1 až 4) v režime teplotného alarmu (nízky/zvýšený); aktivuje proces
rozpoznávania.
6) Podpera pre uchytenie na stene a noha pod stôl
7) SET: aktivuje režim nastavenia domového kódu a kódu kanála.
8) C/F: umožnuje volbu medzi °C a °F, kanálov a domového kódu.
9) Priestor pre batérie
10) Podpora cez sondu vonkajšieho senzora
11) Obrazovka LCD
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SKÔR AKO ZACNETE, PRECÍTAJTE SI TOTO
Pre optimálnu funkciu,
1) Vložte predovšetkým batérie do vysielaca (vysielacov) a potom do prijímaca.
2) Umiestnit prijímac a vysielac(e) vedla seba tak, aby sa overilo, ci môže prijímac byt
zosynchronizovaný s vysielacom (vysielacmi).
3) Umiestnit vysielac(e) v skutocnom pásme dosahu vysielania.
* Aj ked vysielac je utesnený, odporúca sa nevystavovat ho priamemu slnecnému svetlu,
daždu alebo snehu. Výsledky merania budú potom presnejšie.
# Stavebné materiály a prostredie, v ktorom je prijímac a vysielac umiestnený, vplývajú
výrazne na skutocný dosah. Vyskúšat rôzne konfigurácie z hladiska dosahovania lepších
výsledkov.
NA ÚVOD
Etapa 1: nastavenie vysielacov
1) Odstránit kryt batérií a vložit 2 batérie AA medzi svorky dodržujúc polaritu a potom opät
kryt nasadit.
2) Domový kód HOUSE CODE bliká pocas 8 sekúnd.
3) Vybrat HOUSE CODE (01 až 15) stlacením C/F. Uistit sa, že všetky vysielace Vášho
systému sú nastavené na rovnaký domový kód.
4) Nastavenie domového kódu sa ukoncí stlacením SET. „Kanál“ bliká pocas 8 sekúnd.
5) Vybrat KANÁL (1 až 3) stlacením C/F. Toto císlo potvrdíte stlacením tlacidla SET alebo
po 10 sekundách, ak nestlacíte žiadne tlacidlo. Ak je k dispozícii iba jeden vysielac,
odporúca sa nechat KANÁL na 01. To znamená, že vysielac zistuje pocasie VONKU.
6) Indikuje sa vlhkost a teplota.
7) Pre volbu medzi °C a °F stlacit C/F.
Po nastavení zacne vysielac vysielat v minútových intervaloch.
? Použit iný domový kód, ak Vaša meteorologická stanica detekuje aj iné signály
pochádzajúce z okolitých zdrojov.

?

Hodnoty nastavené výrobcom: domový kód = 01 a kanál = 01.

Etapa 2: nastavenie prijímaca
8) Odstránit kryt batérií a vložit 2 batérie AA medzi svorky dodržujúc polaritu a potom opät
kryt nasadit.
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SYNCHRONIZÁCIA VONKAJŠEJ TEPLOTY A VLHKOSTI
Funkcia automatického rozpoznávania
1) Funkcia rozpoznávania sa spustí automaticky a beží približne 3 minúty potom, ako sú
batérie do prijímaca vložené po prvý raz.
2) Pocas týchto 3 minút prijímac pípa, zachytáva signály teploty a vlhkosti vysielané
vysielacom (vysielacmi) a indikuje údaje.
*

Ak pocas týchto 3 minút nie je zachytený žiaden signál, údaj vonkajšej teploty a vlhkosti
indikuje "---". Po 3 minútach premiestnite zariadenie a vyskúšajte znovu funkciu
automatického rozpoznávania po vybratí a opätovnom vložení batérií do prijímaca.

Manuálna funkcia rozpoznávania (hladanie vzdialených signálov)
Ak nastavíte nový vysielac alebo stratíte signál (vonkajšia indikácia bliká), musíte znova
spustit funkciu rozpoznávania.
1)
2)
3)
4)

Stlacit Kanál a držat tlacidlo 3 sekundy v režime indikácie hodín 1.
Pípnutie indikuje, že funkcia rozpoznávania bola spustená.
Bliká symbol „kanál“ a zariadenie vydá pípnutie po každom nájdenom vysielaci.
Na prijímaci sú indikované vonku zachytená teplota a vlhkost.

*
*

Funkcia rozpoznávania sa spustí automaticky a beží pocas 3 minút.
Ked nefunguje, uistite sa, že ste nevyšli z dosahu vysielania alebo vyskúšajte iné
umiestnenie.
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RÁDIOM RIADENÉ HODINY
Automatická synchronizácia
1) Prijímac WS2080LHR bol skonštruovaný na automatickú synchronizáciu svojich
hodín/kalendára v okruhu 1500 km od zdroja rádiového signálu Frankfurt DCF-77. Ak sa
prijímac nachádza v tejto oblasti, jeho rádiom riadený mechanizmus vynuluje rucné
nastavenie hodín.
2) Potom, ako prijímac zacne prijímat rádiový signál DCF-77, zacne blikat symbol „tour
radio“. Úplný príjem si obvykle vyžaduje pár minút, podla výkonnosti a kvality prijímaca
rádiového signálu. Bliká symbol "tour radio".
silný signál

stredne silný signál

slabý alebo žiadny signál

3) Ked sa príjem ukoncí, symbol „tour radio“ prestane blikat a zostane viditelný.

*

*
*

Aby sa zlepšil príjem, umiestnit zariadenie daleko od kovových predmetov (napr.
kovových skrín) a elektrických spotrebicov (televízor, pocítac a pod.), aby sa zredukovalo
rušenie.
Príjem je optimálny vtedy, ked je zariadenie umiestnené v blízkosti okna.
Aj ak sa v urcitých pásmach chytá signál horšie, hodiny majú presný kremíkový pohyb a
zachovajú si svoju presnost, ak je príjem signálu prerušený.

Rucná synchronizácia
*) Ak sa neobjaví ikona „rádio“, príjem rádia môže byt vypnutý. Aby sa príjem obnovil, treba
postupovat rucnou synchronizáciou tak, ako je uvedené nižšie.
1) Pocas 3 sekúnd tlacit tlacidlo Minute/-/Min, aby sa spustila rucná rádiom riadená
synchronizácia. Táto operácia je totožná s automatickou synchronizáciou.
*

Ked beží na prijímaci funkcia RF, nie je možné spustit rádiom riadenú synchronizáciu.
Pocas prvej synchronizácie budú rádiom riadené hodiny synchronizované akonáhle sa
ukoncí rozpoznávanie RF, 7 minút po vložení batérií (teda hodiny budú ukazovat 0:07).

Poznámky k rádiom riadeným hodinám
?
?

Ak príjem nefunguje, prijímac sa pokúsi zachytit signál vždy v dvojhodinovom intervale.
Ak je príjem úspešný, prijímac zosynchronizuje automaticky cas každý den o 2:07.
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RUCNE NASTAVENIE HODINY A DÁTUMU
Nastavenie hodín 1
1) Pocas 3 sekúnd tlacit Režim/Snooze , aby sa spustil režim nastavenia hodín (objaví sa
symbol „CLOCK 1“ a hodiny blikajú).
2) Stlacit Hodiny/+/Max, aby sa nastavila hodina a Minúta/-/Min, aby sa nastavili minúty.
3) Stlacit Alarm/°C/°F pocas nastavenia hodín, aby sa vybral 12- alebo 24-hodinový
formát. To je koniec nastavenia hodín.
4) Stlacit Režim/Snooze alebo nestlacit žiadne iné tlacidlo pocas nasledujúcej minúty, aby
sa ukoncilo nastavenie hodín 1.
Nastavenie hodín 2
5) Prejst do režimu hodín 2 stlacením tlacidla Režim/Snooze .
6) Stlacením tlacidla Hodina/+/Max alebo Minúta/-/Min zmenit hodinu (pridat/ubrat
hodinu vo vztahu k hodinám 1).
Nastavenie dátumu
7) Pomocou tlacidla Režim/Snooze prejst do režimu dátum.
8) Stlacit Hodina/+/Max, aby sa nastavil mesiac.
9) Stlacit Minúta/-/Min, aby sa nastavil dátum.
? Den v týždni sa nastaví automaticky na základe nastavenia rok/mesiac/den.
? Február bude mat 28 alebo 29 dní podla nastavenia roka.
10) Pomocou tlacidla Režim/Snooze prejst do režimu ROK.
11) Stlacením tlacidla Hodina/+/Max alebo Minúta/-/Min nastavit rok.
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NASTAVENIE ALARMU HODÍN
Nastavenie alarmu 1 a alarmu 2
1) Pomocou tlacidla Režim/Snooze prejst do režimu Alarm 1/Alarm 2.
2) Stlacit Hodina/+/Max, aby sa nastavila hodina.
3) Stlacit Minúta/-/Min, aby sa nastavili minúty.
4) Stlacením Alarm/°C/°F zapnút/vypnút alarm (on/off).
5) Ked je alarm zapnutý (on), objaví sa symbol zvonu @1 alebo @2 v režime nastavenia
hodín.
Ked sa spustí alarm
6) bliká @1 alebo @2.
7) Stlacit Režim/Snooze a alarm sa spustí znovu za 5 minút.
8) Stlacením HOCIKTORÉHO INÉHO TLACIDLA sa alarm vypne. Ak nie je
prerušovaný, vypne sa alarm automaticky za 1 minútu.
LUNÁRNA FÁZA
Lunárna fáza sa automaticky aktualizuje v závislosti na roku/mesiaci/dni.
Nov
Cúvajúci srp
Rastúci srp
Cúvajúca štvrtina
Rastúca štvrtina
Hranatý mesiac
Hranatý mesiac
Spln
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INDIKÁCIA TEPLOTY A VLHKOSTI
Indikácia miestnej teploty a vlhkosti
1) Ked sa vložia batérie, je indikovaná vnútorná teplota a vlhkost sú striedavo.
Overenie teploty a vlhkosti na dialku
2) Stlacit Kanál pri volbe medzi kanálmi 1, 2, 3 a 4. Teplota a vlhkost sú indikované
striedavo.
3) Tlacit tlacidlo Alarm/°C/°F pocas 3 sekúnd v režime hodiny 1 alebo hodiny 2 na
spustenie/vypnutie režimu automatického prechádzania.
Indikácia teploty v °C alebo °F
4) Volit medzi °C a °F stlacením Alarm/°C/°F v režime nastavenia roka.
Minimálne a maximálne teploty a vlhkosti
5) Stlacit Minúta/-/Min v režime hodín 1 pre indikáciu teploty.
6) Stlacit Hodina/+/Max v režime hodín 2 pre indikáciu teploty.
Poznámka: minimá a maximá sa vymažú automaticky každý den o 0:00.
INDIKÁCIA "HI" A "LO"
Indikácia "HI" a "LO" na obrazovke znamená, že teplota alebo vlhkost prekrocili zadané
maximálne alebo minimálne hodnoty.
INTERIÉR/EXTERIÉ
R
interiér
interiér
exteriér

TEPLOTA

VLHKOST

INDIKÁCIA

> +55 °C
< -20 °C
> +70

> 95%
< 15%
> 95 %

HI
LO
HI

exteriér

<-30 °C

< 15 %

LO

INDIKÁCIA TRENDU TEPLOTY A VLHKOSTI
Ukazovatel trendu udáva trend teploty a vlhkosti urcený príslušným senzorom pocas
predchádzajúcej polhodiny.
UKAZOVATEL
(ŠÍPKA)
trend

stúpajúci

stabilný

klesajúci
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NASTAVENIE TEPLOTNÉHO ALARMU
Alarmy môžu byt nastavené pre prípad zvýšenej/nízkej teploty cez miestny kanál a cez
dialkový kanál.
Vnútorný teplotný alarm
1) Pomocou tlacidla Režim/Snooze prejst do režimu miestny teplotný alarm.
2) Bliká hodnota predvolby --.- alebo predtým nastavená a symbol @.
3) Stlacit tlacidlo Kanál pre výber požadovaného kanálu alebo vnútornej teploty.
4) Stlacit tlacidlo Hodina/+/Max alebo Minúta/-/Min na nastavenie limitnej hodnoty
teploty.
*) Podržaním tlacidla Alarm/°C/°F vymazat hodnotu à "--.-" a vypnút funkciu.
5) Po ukoncení stlacit Režim/Snooze .
Vonkajší teplotný alarm
1) Pomocou tlacidla Režim/Snooze prejst do režimu miestny teplotný alarm.
2) Bliká hodnota predvolby --.- alebo predtým nastavená a symbol @.
3) Stlacit tlacidlo Kanál pre výber požadovaného kanálu (1, 2, 3, 4).
4) Stlacit tlacidlo Hodina/+/Max alebo Minúta/-/Min na nastavenie limitnej hodnoty
teploty.
*) Podržaním tlacidla Alarm/°C/°F vymazat hodnotu a "--.-" a vypnút funkciu.
5) Po ukoncení stlacit Režim/Snooze .
Ked sa spustí teplotný alarm
* Táto funkcia Vás upozorní, že teplota prekrocila limit predvolenej hodnoty.
Bliká symbol @ alebo @.
1) Stlacením HOCIKTORÉHO INÉHO TLACIDLA sa teplotný alarm vypne alebo
2) Ak nestlacíte žiadne tlacidlo, teplotný alarm sa vypne automaticky po jednej minúte.
3) Ked sa spustí teplotný alarm, vydáva iný zvuk ako alarm 1 a alarm 2.

Strana 10
MTEOROLOGICKÉ PREDPOVEDE
Animované symboly meteorologickej predpovede
Na základe údajov o teplote a vlhkosti bezdrôtového vysielaca (kanál 1) bude prijímac
indikovat nasledujúce meteorologické symboly.
SLNECNO
OBLACNO
DAŽDIVO
SNEŽENIE
POZOR NA

alebo

alebo

LAD
<bliká sneh>

Sneh – pozor na lad
* Symbol „sneh“ bliká, aby signalizoval padanie ladovca.
* Aktivuje sa, ked teplota kanála 1 je medzi -1,9 °C a 2,9 °C.
* Sneh sa vyskytne v tuhej forme, ked teplota kanála 1 klesne pod -1,9 °C: mrzne.
* Na zaciatku je oblacno
* Bezdrôtový vysielac kanála 1 sa používa na indikáciu meteorologických symbolov.
* Ak vysielac kanála 1 nemá údaj o vlhkosti, pocasie bude vždy oblacné, ale varovanie
o námraze a snehu funguje.
PODSVIETENIE
Táto meteorologická stanica je vybavená funkciou podsvietenia. Táto funkcia sa aktivuje
stlacením ktoréhokolvek tlacidla. Ak chcete šetrit batérie, môžete podsvietenie deaktivovat
nasledovne:
1) V režime hodín 1 stlacením tlacidla Režim na 3 sekundy prejst do režimu nastavenia
hodín.
2) Stlacením tlacidla Kanál podsvietenie zapnút/vypnút.
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UKAZOVATEL SLABÝCH BATÉRIÍ
PRIJÍMAC:
1) Ak sa symbol slabých batérií @ objaví v prípade trendov v casti, kde sa indikujú
meteorologické údaje, znamená to, že batérie prijímaca sú slabé. Vtedy ihned klesá
výkon, napríklad:
- obrazovka LCD je sotva citatelná
- môže byt znížený dosah vysielania, z coho vyplýva, že údaje pochádzajú z vysielaca
(vysielacov)
2) Prijímac funguje s 2 batériami AA.
* Ked sa vymenia batérie na základnej stanici, všetky nastavenia sa vymažú.
VYSIELAC:
3) Ak sa na obrazovke vysielaca objaví symbol slabých batérií @, znamená to, že sú slabé
batérie vysielaca.
4) Symbol slabých batérií @ sa tiež objaví v prípade trendov v casti, kde sa indikujú
meteorologické údaje zvonku.
5) Vysielac funguje s 2 batériami AA.
* Akonáhle ste vymenili batérie dialkového vysielaca, musíte ho znova nastavit.

*) Ak je senzor príliš dlho vystavený nízkym teplotám, batérie sa môžu vybit, co znižuje
dosah signálu. Aj zvýšené teploty znižujú výkonnost batérií.
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ODSTRANOVANIE PORÚCH
Problém
1) Merania teploty senzora a prijímaca si
nezodpovedajú.

Riešenie
Cakat 1 alebo 2 minúty, aby sa overilo, ci
senzor a prijímac sú zosúladené. Ak nie,
znovu synchronizovat prijímac tlacením
Kanál pocas 3 sekúnd až kým sa neozve
pípnutie.
2) Teplotné údaje vonkajšieho senzora sa
Overit, ci nebol senzor vystavený priamemu
zdajú byt príliš vysoké.
slnecnému svetlu a ci je dostatocne daleko od
všetkých zdrojov tepla.
3) Prijímac nefunguje alebo už neindikuje
- opät zacat s postupmi rozpoznávania
signály zo senzora.
- teplota môže byt nižšia ako –30 °C
- je potrebné vymenit batérie senzora
- premiestnit senzor k prijímacu
- overit, ci je senzor daleko od všetkých
zdrojov elektrického rušenia
4) Zariadenie nefunguje normálne alebo urcité Zariadenie musí byt znovu spustené. Znovu
funkcie nejdú.
spustit zariadenie po výmene batérií
vysielacov a prijímaca.

HOT LINE
0900/51.100*
www.chacon.be
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ŠPECIFIKÁCIE
Meteorologická stanica – prijímac WS2033LHR
Typ batérií: 2 x AA, 1,5 V
Rozsah teplôt : -9,9 °C až +55 °C
Rozsah vlhkosti: 15 až 95%
Meteorologická stanica – vysielac WT450H
Typ batérií: 2 x AA, 1,5 V
Rozsah teplôt : -30 °C až +70°C
Rozsah vlhkosti: 15 až 95%
Vysielacia frekvencia: 433,92 MHz
Dosah signálu: do 40 m v otvorenom priestore

