WS2033LHR + WT450H
Klasická meteorologická stanice
Dekujeme Vám, že jste si koupili tuto sestavu meteorologické stanice WS2033LHR +
WH450H. Venujte prosím cas prectení této prírucky a ujistete se, že jste ji dobre pochopili.
Tak budete moci v plné míre využít výhody a možnosti tohoto výrobku.
UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA
VLASTNOSTI
Centrální jednotka s obrazovkou WS2033LHR:
Hodiny s dvojitým alarmem
Vecný kalendár
Indikace vnitrní a vnejší teploty
Indikace vnejší a vnitrní vlhkosti v %
Sber a vyhodnocování údaju o vnejší teplote a vlhkosti namerených 3 cidly díky
technologii RF 433 MHz.
Zápis minimálních a maximálních teplot
INDIKACE TRENDU TEPLOTY A VLHKOSTI
Teplotní alarm
Indikace meteorologických predpovedí
Symboly lunárních fází
Podsvícená obrazovka
Volba mezi °C a °F
Baterie: 2 x AA
Dálkový vysílac WT450H
Chránený pred vodou, s obrazovkou LCD
Podpora pres sondu vnejšího senzoru
Indikace teploty v °C nebo °F
Indikace vlhkosti
Dosah signálu: do 40 m v otevreném prostoru
Baterie: 2 x AA

Symboly meteorologické
predpovedi

LUNÁRNÍ FÁZE
hodiny 1 a 2;
alarm 1 a 2; mesíc/den/rok

RÁDIEM RÍZENÉ HODINY
vnitrní teplota/vlhkost a trend
vnejší teplota/vlhkost
a trend/císlo kanálu

Prijímac WS2033

císlo kanálu
vnejší teplota a vlhkost
vysílac WT540H
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM VÝROBKEM
1) Snooze/Režim: umožnuje procházet režimem hodin 1 a 2, alarmem 1 a 2, datum a rok,
režimem alarmu vnitrní a vnejší teploty a výstrahou alarmu.
2) Hodina/+/Max: indikuje maximální teplotu, umožnuje nastavení hodin, alarmu, data
a roku i hodnot teplotního alarmu.
3) Minuta/-/Min: indikuje maximální teplotu, umožnuje nastavení hodin, alarmu, data
a roku i hodnot teplotního alarmu.
4) Alarm/°C/°F: umožnuje volbu mezi °C a °F, formátu 12 nebo 24 hodin, zapnutí nebo
vypnutí alarmu 1 a 2, vypnutí (vynulování) alarmu zvýšené a nízké teploty.
5) Kanál: prochází dálkovými kanály (1 až 4); prochází místními kanály a dálkovými kanály
(1 až 4) v režimu teplotního alarmu (nízký/zvýšený); aktivuje proces rozpoznávání.
6) Podpera pro uchycení na stene a noha pod stul
7) SET: aktivuje režim nastavení domovního kódu a kódu kanálu.
8) C/F: umožnuje volbu mezi °C a °F, kanálu a domovního kódu.
9) Prostor pro baterie
10) Podpora pres sondu vnejšího senzoru
11) Obrazovka LCD
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DRÍV NEŽ ZACNETE, PRECTETE SI TOTO
Pro optimální funkci,
1) Vložit predevším baterie do vysílace (vysílacu) a potom do prijímace.
2) Umístit prijímac a vysílac(e) vedle sebe tak, aby se overilo, zda muže prijímac být
synchronizován s vysílacem (vysílaci).
3) Umístit vysílac(e) ve skutecném pásmu dosahu vysílání.
* I když je vysílac utesnen, doporucuje se nevystavovat ho prímému slunecnímu svetlu,
dešti nebo snehu. Výsledky merení budou potom presnejší.
# Stavební materiály a prostredí, v nemž je prijímac a vysílac umísten, výrazne ovlivnují
skutecný dosah. Vyzkoušet ruzné konfigurace z hlediska dosahování lepších výsledku.
ÚVODEM
Etapa 1: Nastavení vysílacu
1) Odstranit kryt baterií a vložit 2 baterie AA mezi svorky, dodržet pritom polaritu, potom
opet nasadit kryt.
2) Domovní kód HOUSE CODE bliká po dobu 8 sekund.
3) Vybrat HOUSE CODE (01 až 15) stisknutím C/F. Ujistit se, že všechny vysílace Vašeho
systému jsou nastaveny na stejný domovní kód.
4) Nastavení domovního kódu se ukoncí stisknutím SET. „Kanál“ bliká po dobu 8 sekund.
5) Vybrat KANÁL (1 až 3) stisknutím C/F. Toto císlo potvrdíte stisknutím tlacítka SET nebo
po 10 sekundách, když nestisknete žádné tlacítko. Je-li k dispozici jen jeden vysílac,
doporucuje se nechat KANÁL na 01. To znamená, že vysílac zjištuje pocasí VENKU.
6) Indikuje se vlhkost a teplota.
7) Pro volbu mezi °C a °F stisknout C/F.
Po nastavení zacne vysílac vysílat v minutových intervalech.
? Použít jiný domovní kód, když Vaše meteorologická stanice detekuje i jiné signály
pocházející z okolních zdroju.

?

Hodnoty nastavené výrobcem: domovní kód = 01 a kanál = 01.

Etapa 2: nastavení prijímace
8) Odstranit kryt baterií a vložit 2 baterie AA mezi svorky, dodržet pritom polaritu, potom
opet nasadit kryt.
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SYNCHRONIZACE VNEJŠÍ TEPLOTY A VLHKOSTI
Funkce automatického rozpoznávání
1) Funkce rozpoznávání se spustí automaticky a beží približne 3 minuty poté, co jsou baterie
do prijímace vloženy poprvé.
2) Behem techto 3 minut prijímac pípá, zachytává signály teploty a vlhkosti vysílané
vysílacem (vysílaci) a indikuje údaje.
*

Když behem techto 3 minut není zachycen žádný signál, údaj vnejší teploty a vlhkosti
indikuje "---". Po 3 minutách premístete zarízení a vyzkoušejte znovu funkci
automatického rozpoznávání po vybrání a opetovném vložení baterií do prijímace.

Manuální funkce rozpoznávání (hledání vzdálených signálu)
Když nastavíte nový vysílac nebo ztratíte signál (vnejší indikace bliká), musíte znovu spustit
funkci rozpoznávání.
1)
2)
3)
4)

Stisknout Kanál a držet tlacítko 3 sekundy v režimu indikace hodin 1.
Pípnutí indikuje, že funkce rozpoznávání byla spuštena.
Bliká symbol „kanál“ a zarízení vydá pípnutí po každém nalezeném vysílaci.
Na prijímaci je indikována venku zachycená teplota a vlhkost.

*
*

Funkce rozpoznávání se spustí automaticky a beží po dobu 3 minut.
Když nefunguje, ujistete se, že jste nevyšli z dosahu vysílání, nebo vyzkoušejte jiné
umístení.
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RÁDIEM RÍZENÉ HODINY
Automatická synchronizace
1) Prijímac WS2080LHR byl zkonstruován na automatickou synchronizaci svých
hodin/kalendáre v okruhu 1500 km od zdroje radiového signálu Frankfurt DCF-77. Když
se prijímac nachází v této oblasti, jeho rádiem rízený mechanismus vynuluje rucní
nastavení hodin.
2) Potom, když prijímac zacne prijímat radiový signál DCF-77, zacne blikat symbol „tour
radio“. Úplný príjem si obvykle vyžaduje nekolik minut, podle výkonnosti a kvality
prijímace radiového signálu. Bliká symbol "tour radio".
silný signál

stredne silný signál

slabý nebo žádný signál

3) Když se príjem ukoncí, symbol „tour radio“ prestane blikat a zustane viditelný.

*
*
*

Aby se zlepšil príjem, umístit zarízení daleko od kovových predmetu (napr. kovových
skríní) a elektrických spotrebicu (televizor, pocítac apod.), aby se zredukovalo rušení.
Príjem je optimální tehdy, když je zarízení umísteno v blízkosti okna.
I když se v urcitých pásmech chytá signál hure, hodiny, mají presný kremíkový pohyb
a zachovají si svoji presnost, když je príjem signálu prerušený.

Rucní synchronizace
*) Když se neobjeví ikona „rádio“, príjem rádia muže být vypnutý. Aby se príjem obnovil,
treba postupovat rucní synchronizací tak, jak je uvedeno níže.
1) Po dobu 3 sekund tisknout tlacítko Minuta/-/Min, aby se spustila rucní, rádiem rízená
synchronizace. Tato operace je totožná s automatickou synchronizací.
*

Když beží na prijímaci funkce RF, není možné spustit rádiem rízenou synchronizaci.
Behem první synchronizace budou rádiem rízené hodiny synchronizovány, jakmile se
ukoncí rozpoznávání RF, 7 minut po vložení baterií (hodiny budou tedy ukazovat 0:07).

Poznámky k rádiem rízeným hodinám
?
?

Když príjem nefunguje, prijímac se pokusí zachytit signál vždy ve dvouhodinovém
intervalu.
Když je príjem úspešný, prijímac synchronizuje automaticky cas každý den ve 2:07.
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RUCNÍ NASTAVENÍ HODINY A DATA
Nastavení hodin 1
1) Po dobu 3 sekund tisknout Režim/Snooze , aby se spustil režim nastavení hodin (objeví se
symbol „CLOCK 1“ a hodiny blikají).
2) Stisknout Hodiny/+/Max, aby se nastavila hodina a Minuta/-/Min, aby se nastavily
minuty.
3) Stisknout alarm/°C/°F behem nastavení hodin, aby se vybral 12hodinový nebo
24hodinový formát. To je konec nastavení hodin.
4) Stisknout Režim/Snooze nebo nestisknout žádné jiné tlacítko behem následující minuty,
aby se ukoncilo nastavení hodin 1.
Nastavení hodin 2
5) Prejít do režimu hodin 2 stisknutím tlacítka Režim/Snooze.
6) Stisknutím tlacítka Hodina/+/Max nebo Minuta/-/Min zmenit hodinu (pridat/ubrat
hodinu ve vztahu k hodinám 1).
Nastavení data
7) Pomocí tlacítka Režim/Snooze prejít do režimu datum.
8) Stisknout Hodina/+/Max, aby se nastavil mesíc.
9) Stisknout Minuta/-/Min, aby se nastavilo datum.
? Den v týdnu se nastaví automaticky na základe nastavení rok/mesíc/den.
? Únor bude mít 28 nebo 29 dní podle nastavení roku.
10) Pomocí tlacítka Režim/Snooze prejít do režimu ROK.
11) Stisknutím tlacítka Hodina/+/Max nebo Minuta/-/Min nastavit rok.
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NASTAVENÍ ALARMU HODIN
Nastavení alarmu 1 a alarmu 2
1) Pomocí tlacítka Režim/Snooze prejít do režimu Alarm 1/Alarm 2.
2) Stisknout Hodina/+/Max, aby se nastavila hodina.
3) Stisknout Minuta/-/Min, aby se nastavily minuty.
4) Stisknutím Alarm/°C/°F zapnout/vypnout alarm (on/off).
5) Když je alarm zapnutý (on), objeví se symbol zvonu @1 nebo @2 v režimu nastavení
hodin.
Když se spustí alarm
6) bliká @1 nebo @2.
7) Stisknout Režim/Snooze a alarm se spustí znovu za 5 minut.
8) Stisknutím kteréhokoliv jiného tlacítka se alarm vypne. Když není prerušovaný, vypne se
alarm automaticky za 1 minutu.
LUNÁRNÍ FÁZE
Lunární fáze se automaticky aktualizuje v závislosti na roku/mesíci/dnu.
Nov
Couvající srpek
Rostoucí srpek
Couvající ctvrtina
Rostoucí ctvrtina
Hranatý mesíc
Hranatý mesíc
Úplnek
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INDIKACE TEPLOTY A VLHKOSTI
Indikace místní teploty
1) Když se vloží baterie, je indikována vnitrní teplota a vlhkost strídave .
Overení teploty a vlhkosti na dálku
2) Stisknout Kanál pri volbe mezi kanály 1, 2, 3 a 4. Teplota a vlhkost jsou indikovány
strídave.
3) Tisknout tlacítko Alarm/°C/°F po dobu 3 sekund v režimu hodiny 1 nebo hodiny 2 pro
spuštení/vypnutí režimu automatického procházení.
Indikace teploty v °C nebo °F
4) Volit mezi °C a °F stisknutím Alarm/°C/°F v režimu nastavení roku.
Minimální a maximální teploty a vlhkosti
5) Stisknout Minuta/-/Min v režimu hodin 1 pro indikaci teploty.
6) Stisknout Hodina/+/Max v režimu hodin 2 pro indikaci teploty.
Poznámka: minima a maxima se vymažou automaticky každý den v 0:00.
INDIKACE "HI" A "LO"
Indikace "HI" a "LO" na obrazovce znamená, že teplota nebo vlhkost prekrocily zadané
maximální nebo minimální hodnoty.
interiér/exteriér
interiér
interiér
exteriér

teplota
> +55 °C
< -20 °C
> +70

vlhkost
> 95%
< 15%
> 95 %

indikace
HI
LO
HI

exteriér

<-30 °C

< 15 %

LO

INDIKACE TRENDU TEPLOTY A VLHKOSTI
Ukazovatel trendu udává trend teploty a vlhkosti urcený príslušným senzorem behem
predcházející pulhodiny.
Ukazovatel (šipka)
Trend tlaku

stoupající

stabilní

klesající
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NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO ALARMU
Alarmy mohou být nastaveny pro prípad zvýšené/nízké teploty pres místní kanál a dálkový
kanál.
Vnitrní teplotní alarm
1) Pomocí tlacítka Režim/Snooze prejít do režimu místní teplotní alarm.
2) Bliká hodnota predvolby --.- nebo predtím nastavená a symbol @.
3) Stisknout tlacítko Kanál pro výber požadovaného kanálu nebo vnitrní teploty.
4) Stisknout tlacítko Hodina/+/Max nebo Minuta/-/Min pro nastavení limitní hodnoty
teploty.
*) Podržením tlacítka Alarm/°C/°F vymazat hodnotu à "--.-" a vypnout funkci.
5) Po ukoncení stisknout Režim/Snooze.
Vnejší teplotní alarm
1) Pomocí tlacítka Režim/Snooze prejít do režimu místní teplotní alarm.
2) Bliká hodnota predvolby --.- nebo predtím nastavená a symbol @.
3) Stisknout tlacítko Kanál pro výber požadovaného kanálu (1, 2, 3, 4).
4) Stisknout tlacítko Hodina/+/Max nebo Minuta/-/Min pro nastavení limitní hodnoty
teploty.
*) Podržením tlacítka Alarm/°C/°F vymazat hodnotu a "--.-" a vypnout funkci.
5) Po ukoncení stisknout Režim/Snooze.
Když se spustí teplotní alarm
* Tato funkce Vás upozorní, že teplota prekrocila limit predvolené hodnoty.
Bliká symbol @ nebo @.
1) Stisknutím kteréhokoliv jiného tlacítka se teplotní alarm vypne.
2) Když nestisknete žádné tlacítko, teplotní alarm se vypne automaticky po jedné minute.
3) Když se spustí teplotní alarm, vydává jiný zvuk než alarm 1 a alarm 2.
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METEOROLOGICKÉ PREDPOVEDI
Animované symboly meteorologické predpovedi
Na základe údaju o teplote a vlhkosti bezdrátového vysílace (kanál 1) bude prijímac indikovat
následující meteorologické symboly.
slunecno
oblacno
deštivo
snežení
pozor na led
nebo
nebo
<bliká sníh>

Sníh – pozor na led
* Symbol „sníh“ bliká, aby signalizoval krupobití.
* Aktivuje se, když je teplota kanálu 1 mezi -1,9 °C a 2,9 °C.
* Sníh se vyskytne v pevné forme, když teplota kanálu 1 klesne pod -1,9 °C, mrzne.
* Na zacátku je oblacno.
* Bezdrátový vysílac kanálu 1 se používá k indikaci meteorologických symbolu.
* Když vysílac kanálu 1 nemá údaj o vlhkosti, pocasí bude vždy oblacné, ale varování
o námraze a snehu funguje.
PODSVÍCENÍ
Tato meteorologická stanice je vybavena funkcí podsvícení. Tato funkce se aktivuje
stisknutím kteréhokoliv tlacítka. Chcete-li šetrit baterie, mužete podsvícení deaktivovat takto:
1) V režimu hodin 1 stisknutím tlacítka Režim na 3 sekundy prejít do režimu nastavení
hodin.
2) Stisknutím tlacítka Kanál podsvícení zapnout/vypnout.
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UKAZOVATEL SLABÝCH BATERIÍ
PRIJÍMAC:
1) Když se symbol slabých baterií @ objeví v prípade trendu v cásti, kde se indikují
meteorologické údaje, znamená to, že baterie prijímace jsou slabé. Tehdy ihned klesá
výkon, napríklad:
- obrazovka LCD je sotva citelná
- muže být snížen dosah vysílání, z cehož vyplývá, že údaje pocházejí z vysílace
(vysílacu)
2) Prijímac funguje se 2 bateriemi AA.
* Když se vymení baterie na základní stanici, všechna nastavení se vymažou.
VYSÍLAC:
3) Když se na obrazovce vysílace objeví symbol slabých baterií @, znamená to, že jsou slabé
baterie vysílace.
4) Symbol slabých baterií @ se též objeví v prípade trendu v cásti, kde se indikují
meteorologické údaje zvenku.
5) Vysílac funguje se 2 bateriemi AA.
* Jakmile jste vymenili baterie dálkového vysílace, musíte ho znovu nastavit.

*) Když je senzor príliš dlouho vystaven nízkým teplotám, baterie se mohou vybít, což
snižuje dosah signálu. I zvýšené teploty snižují výkonnost baterií.
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ODSTRANOVÁNÍ PORUCH
Problém
1) Merení teploty senzoru a prijímace si
neodpovídají.

2) Teplotní údaje vnejšího senzoru se zdají
být príliš vysoké.
3) Prijímac nefunguje nebo už neindikuje
signály ze senzoru.

4) Zarízení nefunguje normálne nebo urcité
funkce nejdou.

Rešení
Cekat 1 nebo 2 minuty, aby se overilo, zda
senzor a prijímac jsou sladeny. Když ne,
znovu synchronizovat prijímac stisknutím
Kanál po dobu 3 sekund, dokud se neozve
pípnutí.
Overit, zda nebyl senzor vystaven prímému
slunecnímu svetlu a zda je dostatecne daleko
od všech zdroju tepla.
- opet zacít s postupy rozpoznávání
- teplota muže být nižší než –30 °C
- je potrebné vymenit baterie senzoru
- premístit senzor k prijímaci
- overit, zda je senzor daleko od všech zdroju
elektrického rušení
Zarízení musí být znovu spušteno. Znovu
spustit zarízení po výmene baterií vysílacu
a prijímace.

HOT LINE
0900/51.100*
www.chacon.be
* vnitrostátní sazba 0,45 €/min
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SPECIFIKACE
Meteorologická stanice – prijímac WS2033LHR
Typ baterií: 2 x AA, 1,5 V
Rozsah teplot: -9,9 °C až +55 °C
Rozsah vlhkosti: 15 až 95 %
Meteorologická stanice – vysílac WT450H
Typ baterií: 2 x AA, 1,5 V
Rozsah teplot: -30 °C až +70°C
Rozsah vlhkosti: 15 až 95 %
Vysílací frekvence: 433,92 MHz
Dosah signálu: do 40 m v otevreném prostoru

