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Specifikace 
 

 Rozsah měření ve vnitřních prostorách: 0°C - +60°C 

 Rozsah měření ve vnějších prostotách: -40°C - +65°C 

 Přesnost při měření: +/- 1,0°C 

 Napájení (základní jednotka): 2x AA LR6 alkalické baterie 

 Napájení (bezdrátový senzor): 2x AAA LR03 alkalické baterie 

 Životnost baterií: minimum 24 měsíců pro základní jednotku i bezdrátový 

senzor 

 Frekvence přenosu: 433MHz 

 Rozsah přenosu: 100 m v otevřeném prostoru 

 
Varování ! 
 

 Nezaměňujte polaritu baterií. 

 Neumísťujte přijímač blízko kovů. 

 
Jak upevnit vnější senzor 
 
Poznámka: Pro dosažení zaznamenání skutečné teplotní hodnoty je nutné vyhnout 
se montáži na místě, které je v dosahu přímého slunečního záření. Doporučujeme 
namontovat bezdrátový teplotní senzor na vnější severní stěně. Překážky jako jsou 
stěny, beton či velké kovové objekty mají vliv na radiový dosah bezdrátového 
senzoru. 
 
K montáži na stěnu, použijte šrouby k připevnění nástěnného držáku na vybranou 
zeď a připojte bezdrátový teplotní senzor k držáku. 

 

T154 

  1

Bezdrátový teploměr s hodinami 
 

WH0207 
 

 

 

Návod k použití 

Obsah balení 

1. Vnitřní jednotka 
2. Bezdrátový teplotní senzor 
3. Návod k použití 

Funkce 

 rádiem řízené hodiny s možností ručního nastavení 
 vnitřní měření teploty 
 měření venkovní teploty  
 Min/Max záznam teploty 
 Nastavení časového pásma 
 12/24 h časový režim 
 Možnost přijímání informací až od 3 bezdrátových teplotních senzorů 
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Rychlé nastavení 

Poznámka: Povšimněte si prosím polarity při vkládání/vyměňování baterií do 
vnitřní jednotky, v opačném případě hrozí trvalé poškození zařízení. Používejte 
kvalitní alkalické baterie a vyhněte se dobíjecím bateriím. 

1. Vložte nejdříve baterie do bezdrátového teplotního senzoru a poté do vnitřní 

jednotky.  

2. Vložte dvě AA baterie do vnitřního přijímače. Když je základní jednotka zapnuta, 

všechny LCD segmenty se rozsvítí přibližně 4 sekundy předtím, než vstoupí do 

„režimu učení“ pro zapamatování bezpečnostního kódu. Pokaždé, když je 

bezdrátový senzor opětovně zapnutý (například po výměně baterií), je předán 

(odeslán) náhodný bezpečnostní kód, který musí být synchronizován se základní 

jednotkou, aby mohla přijímat data o počasí. Tudíž, pokud je třeba vyměnit 
baterie u dálkového ovladače, musí být základní jednotka znovu zapnuta, 
aby mohlo dojít k synchronizaci bezdrátového teplotního senzoru se 
základní jednotkou. Vyčkejte 10 sekund než znovu vložíte baterii k řádnému 
resetování. 

3. Nepoužívejte žádná tlačítka po dobu 10 minut 
4. Po nastavení v „režimu učení“ přijímač spustí vyhledávání RCC signálu. Pokud 

není nalezen žádný signál během 70 sekund, jednotka vypne přijímač. Pokud je 

přijat časový signál, na displeji se zobrazí blikající ikona, indikující že hodiny jsou 

ve stavu přijímání časového signálu. Normálně by hodiny měly zobrazovat do 10 

minut správný čas. 

5. Pokud není k dispozici časový signál, je možné nastavit čas manuálně. Hodiny se 

budou pokoušet o rádiem řízené převzetí času každou hodinu. Pokud dojde 

k převzetí rádiem řízeného času, zapne se výše zmíněná ikona a přepíše se 

manuálně nastavený čas.  

6. Pokud vaše časové pásmo není UTC+1:00, nastavte časové pásmo manuálně. 

Čas na vašich hodinách bude aktualizován na korektní, poté co bude zachycen 

rádiově řízený čas. 

7. Pokud hodiny nemůžou zachytit rádiem řízený čas do 24 hodin, umístěte je na 

místo v blízkosti okna. Hodiny by neměly být umístěny na kovovém stole či blízko 

monitoru. 
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Nastavení, uvedení do provozu 
 

1. Nastavení funkcí 
Stiskněte tlačítko SET a podržte jej 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení 
v následujícím pořadí: 

1) Nastavení časového pásma 
 Výchozí nastavení časového pásma je 0, na základě Německého DCF 

času (GMT+1) 
 Možnost nastavení časového pásma +/- 12h 
 V zemích, které se nenacházejí ve stejném časovém pásmu jako 

Německo, je vyžadováno správný čas nastavit. Korektní čas bude 
zobrazen poté, co bude úspěšně zachycen rádiem řízený čas 

2) 12/24 hodinový formát 
3) Možnost manuálního nastavení času (hodiny/minuty) 
4) Možnost zobrazení teploty ve stupních Celsia neb Fahrenheita 
5) Zapnutí/vypnutí RCC funkce (Rádiem řízených hodin) 

 
Stiskněte tlačítko + ke změně či inkrementaci hodnoty. Podržení tlačítka + po 3 
sekundy se zvýší rychlost inkrementace 
Stiskněte tlačítko SET k potvrzení změny a postupu k dalšímu režimu nastavení. 
Přístroj automaticky opustí režim nastavení, pokud nebylo použito žádné tlačítko 
během 10 sekund. 
 

2. Nastavení kanálu 
Pokud je v provozu více než 1 vysílač, bude zobrazen kanál 1 nebo 2  nebo  3 

Stiskněte tlačítko CH (sdílené s + a Reset), k výběru kanálu, který si přejete.  
3. Ověření (kontrola) Min/Max záznamu 

Stiskněte tlačítko MIN/MAX (sdílené s tlačítkem SET) v normálním režimu. 
Zobrazí se ikona MIN a záznam minimální teploty vnitřního a vnějšího kanálu. 
Stiskněte tlačítko MIN/MAX znovu. Zobrazí se logo (označení) MAX a záznam 
maximální změřené teploty. Poté stiskněte tlačítko MIN/MAX potřetí, zmizí 
označení MAX a zařízení se vrátí zpět do normálního režimu. 

 
4. Resetování MIN/MAX záznamu 

Stiskněte tlačítko RESET (sdílené s tlačítky CH, + ) za chodu normálního 
režimu a podržte jej 2 sekundy. Záznam minima/maxima bude resetován na 
aktuální teplotu. 
 
Pokud déle než po 30 sekundách nedochází k žádné operaci, jednotka se 
přepne do normálního režimu zobrazení automaticky. 

 
 
 
 


