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Obj. č.: 67 16 94 
 

 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,   
 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilní meteostanice.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje         
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Přehled 
1. Tlačítko SNOOZE/LIGHT 

(Opakované buzení/podsvícení 
displeje) 

2. Zobrazení předpovědi počasí              
a tendence vývoje tlaku vzduchu  

3. Zobrazení teplot a vlhkosti 
4. Hodiny/ budík 
5. Fáze měsíce 
6. ALARM: zobrazení stavu budíku, 

nastavení budíku 
7. MEM: zobrazení údajů o aktuální, 

maximální a minimální teplotě/ 
vlhkosti 

8. MODE: změna zobrazení/ nastavení 
9. Tlačítka + a - : pro zvýšení/snížení 

hodnot 
10. Otvor pro řemínek 

11.  Vypnutí budíku na dobu 24 h 

12.  Tlačítko pro uzamykání kláves 
13. Stojánek/ spona na pásek 
14. Přihrádka pro baterie 
15. Přepínání mezi ºC, ºF 
16. Otvor pro resetování přístroje 

 
 
 
 

První kroky 
 
Baterie 
 

Přístroj je napájen dvěma lithiovými bateriemi typu CR2032. 
Před prvním použitím vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena 
v přihrádce pro baterie. 
Pozn.:  Symbol  značí slabé baterie. 
 
Změna nastavení: 
1. Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko MODE. 
2. Stiskněte + nebo – pro změnu údajů. 
3. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení. 
 
Stojánek nebo spona na pásek 
Přístroj můžete nosit zasunutý za opaskem nebo lze sponu na pásek použít jako stojánek              
a přístroj postavit na stůl. Chcete-li přístroj postavit na stůl, vyjměte sponu ze zadní části 
jednotky, zasaďte ji levou nebo pravou stranou do spodní části slotu a zaklapněte ji i na druhé 
straně. 

 

Hodiny 
 

Tato jednotka zobrazuje aktuální čas a den v týdnu v angličtině, francouzštině, němčině, 
italštině nebo španělštině. 
 

Nastavení času 
1. Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko MODE. Číslice hodin začnou blikat. 
2. Vyberte časové pásmo, hodinu, minuty, rok, měsíc, den a jazyk. Pro změnu údajů 

stiskněte tlačítko + nebo -. Pro potvrzení údajů stiskněte tlačítko MODE. 
 
Pozn.:  Na výběr máte z těchto jazyků: (E) angličtina, (F) francouzština, (D) němčina,  

(I) italština, (S) španělština. 
Pozn.: Na výběr máte z těchto časových pásem:  (PA) Tichomoří, (CE) střední, (MO) horské 

oblasti, (EA) východ. 
 
Přepínání mezi režimy zobrazení času 
Stisknutím tlačítka MODE můžete přepínat mezi zobrazením hodin včetně vteřin či hodinami 
a dnem v týdnu. 
 

Budík 
 

Tento přístroj je vybaven 2 minutovým alarmem.  
 
Zobrazení nastavení budíku 
Stiskněte tlačítko ALARM. V oblasti zobrazení hodin se ukáže čas budíku a symbol ((.)) 
 

Nastavení budíku 
1. Pro zobrazení nastavení budíku stiskněte tlačítko ALARM.  
2. Opět stiskněte tlačítko ALARM a na 2 vteřiny jej přidržte. Číslice začnou blikat. 
3. Zvolte požadovaný čas pomocí tlačítek + a -. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ALARM. 



Zapnutí budíku 
Pro zapnutí/vypnutí budíku používejte tlačítko . Je-li budík aktivován, zobrazí se v oblasti 

budíku symbol . 
 
Vypnutí budíku 
Budík se spustí v nastavený čas a bude vyzvánět po dobu 2 minut. Po stisknutí 

SNOOZE/LIGHT se budík na 8 minut odmlčí. Stisknete-li , budík vypnete až                         
do následujícího dne.  
 

Pokud nezmáčknete žádné tlačítko, budík se po 2 minutách automaticky vypne                        
a po 8 minutách začne opět vyzvánět.  
 

Barometr 
 

Tento přístroj zaznamenává změny tlaku vzduchu za uplynulých 24 hodin, na jejichž základě 
předpovídá počasí. Šipka znázorňuje tendenci vývoje tlakových změn. 
 

Tendence vývoje Popis 

 
Stoupající 

 
Ustálený 

 
Klesající 

 

Předpověď počasí 
 

Přístroj předpovídá počasí pro následujících 12-24 hodin a oblast do 30-50km s přesností 
kolem 70-75%. Symboly předpovědi počasí jsou vždy zobrazeny. 
 

Jasno Polojasno Zataženo Déšť Bouřka 

             
       

      
         

 

Teplota a vlhkost vzduchu 
 

Přístroj zobrazuje aktuální, nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotu a vlhkost vzduchu 
v procentech. 
 
Výběr teplotních jednotek 
Mezi ºC a ºF přepnete pomocí posuvného přepínače, který se nachází v přihrádce                  
pro baterie. 
 
Záznamy o nejnižší a nejvyšší nam ěřené teplot ě 
Stiskněte tlačítko MEM a vyberte si mezi zobrazením aktuální, maximální (MAX) či minimální 
(MIN) teploty. Chcete-li záznamy smazat, stiskněte na 2 vteřiny tlačítko MEM. Vymazání 
paměti se potvrdí zvukovým znamením.  
 

Fáze měsíce 
 
Pro správnost této funkce musíte nastavit kalendář. Chcete-li zobrazit fázi měsíce pro 
nadcházející či předešlý den, zmáčkněte tlačítko + nebo -. Přidržíte-li tlačítko + nebo - , 
můžete rychle listovat mezi roky (2001 až 2099). 
 

 
Nov 

 
Úplněk 

 
Dorůstající srpek 

 
Couvající měsíc  

 
První čtvrť 

 
Poslední čtvrť 

 
Dorůstající měsíc  

 
Ubývající srpek  

 

Podsvícení displeje 
 
Displej podsvítíte stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT. 
 

Uzamknutí tlačítek 
 
Náhodného zmáčknutí tlačítek se můžete vyvarovat tím, že tlačítka uzamknete. Pro aktivaci 
zámku stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko LOCK. Stejným postupem tlačítka odemknete. 
 

Technická data: 
 
Teplota 
Jednotka  ºC nebo ºF 
Teplotní rozsah  -20 ºC až 60 ºC (-4 ºF až 14 ºF) 
Citlivost    0,1 ºC (0,2 ºF) 
 
Relativní vlhkost vzduchu 
Rozsah   25 až 95% 
Citlivost   1% 
 
Barometr 
Předpověď počasí Déšť, zataženo, polojasno, jasno, bouřka 
 
Pozn.:  Doporučená provozní teplota pro přesnou předpověd je 0 - 60 ºC (32 -140 ºF) 
 
Hodiny 
Znázornění hodin HH:MM:SS 
Časový formát  12h AM/PM 
Časové pásmo  (PA) Tichomoří, (MO) horské oblasti, (CE) střední, (EA) východ 
Datum   MM/DD, den v týdnu v 5 jazycích (E, D, F, I, S) 
Budík   2 minutový alarm 
 
Napájení 
Baterie   2 x CR2032 lithiové baterie 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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