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Bezdrátová meteostanice EFWS 110 MS  

 
 

 

Obj. č.: 67 27 15 
 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice EFWS 110 MS.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 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! 
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Účel použití 
Výrobek je určen ke zobrazování údajů o počasí, jež jsou přijímány prostřednictvím signálu „METEOTIME“. 
Ten je přenášen stejným vysílačem jako DCF signál, takže meteostanice kromě toho také zobrazuje přesný  
čas a datum. Díky tomu odpadá nastavování letního a zimního času. 
Údaje o počasí dodávané prostřednictvím signálu „METEOTIME“ jsou připraveny profesionálními meteorology. 
Díky tomu dokáže meteostanice zobrazovat údaje o počasí pro 60 regionů až na 4 dny dopředu a pro dalších 
30 regionů až na 2 dny dopředu. 
Součástí dodávky je kromě toho také venkovní senzor, jehož pomocí je měřena a na displeji meteostanice 
zobrazována aktuální teplota a vlhkost vzduchu. 
 
Výrobek je napájen z baterií. Venkovní senzor předává data prostřednictvím pásma 433 MHz  
do meteostanice (dosah externího senzoru činí až 30 m na volném prostranství, viz kapitola „Dosah“). 
 
 
 

Rozsah dodávky 
 Meteostanice 
 Stojánek pro meteostanici (s integrovanou přihrádkou na baterie) 
 Venkovní senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu 
 Návod k obsluze 
 
 
 

Vlastnosti a funkce 
a) Meteostanice  
Tato meteostanice se už na první pohled liší od jiných, běžných meteostanic. 
Dokáže vyhodnotit a zobrazit informace o počasí, jež přijímá vedle DCF signálu (resp. HBG signálu ve Švýcarsku) 
ještě navíc, prostřednictvím tzv. signálu „METEOTIME“. 
Informace o počasí jsou vydávány profesionálními meteorology za použití nejmodernějšího přístrojového 
vybavení – jsou založeny na podobných údajích, jaké znáte z předpovědí počasí v televizi a rádiu. 
 
Zobrazují se následující p ředpov ědi: 
 Údaje o počasí (předpověď počasí zobrazená prostřednictvím symbolů, teplota přes den a teplota v noci)  

na aktuální den a následující 3 dny pro 60 regionů Evropy 
 Další údaje o počasí pro 30 dalších regionů Evropy (na aktuální den a následující den) 
 Zobrazení pravděpodobnosti srážek (dnes) 
 Rychlost větru a směr větru (dnes) 
 Hlášení o počasí (např. o bouřce) 
 Zobrazení časů východu a západu slunce pro 470 velkoměst Evropy 
 
Další vlastnosti: 
 Napájení ze 2 baterií typu CR2032 
 Zobrazení přesného času, data a dne v týdnu (časové pásmo je nastavitelné) 
 Integrovaný senzor pro teplotu uvnitř a vlhkost vzduchu uvnitř 
 Montáž na stěnu nebo umístění na stůl 
 Lze nastavit různé jazyky pro zobrazení na displeji 
 Součástí dodávky je speciální stojánek s integrovanou přihrádkou na baterie (ten zajišťuje napájení 

meteostanice, je-li ve stojánku umístěná) 
 Provoz v suchých, uzavřených vnitřních prostorách 
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b) Venkovní senzor  
 Napájení ze 2 baterií typu AA/mignon 
 Bezdrátový přenos naměřených hodnot teploty a vlhkosti vzduchu do meteostanice (433 MHz) 
 Montáž na stěnu nebo umístění na stůl 
 Provoz ve venkovním prostoru 
 
c) Stojánek pro meteostanici  
 Přihrádka na 3 baterie typu AAA/micro 
 Napájení meteostanice, je-li umístěná ve stojánku 
 

Protože DCF/HBG signál dokáže přenést pouze omezené množství dat, může být užitečné nechat 
přijímač signálu aktivní po celých 24 hodin a nechat ho načítat údaje o počasí „METEOTIME“. 
Z tohoto důvodu by měla být meteostanice za normálního provozu zasunutá ve stojánku,  

       abyste nemuseli příliš často vyměňovat drahé knoflíkové baterie. 
 

Zobrazení a ovládací prvky 
a) Meteostanice  
 
Přední strana 
 
1 Tlačítko „IN/OUT“  
Krátce stiskněte pro přepínání zobrazení teploty 
uvnitř/venku a vlhkosti vzduchu uvnitř/venku; stiskněte 
na 3 sekundy pro aktivaci vyhledávání venkovního 
senzoru 
2 Tlačítko „DAY/NIGHT“  
Pro přepínání předpovědi počasí na den/noc 
3 Tlačítko „MEM“  
Opakovaně krátce stiskněte pro zobrazení maximální  
a minimální hodnoty, resp. stiskněte na 3 sekundy  
pro vymazání minimálních a maximálních hodnot 
4 Tlačítko „ ▲“  Změna hodnoty 
5 Tlačítko „ ▼“  Změna hodnoty 
6 Tlačítko „SET“  
Krátce stiskněte pro přepínání mezi městy, časem východu a západu slunce, časem a datem, resp. stiskněte  
na 3 sekundy pro aktivaci režimu nastavení (např. volba města, nastavení časového pásma a jazyka pro  
zobrazení na displeji) 
7 LED kontrolka  
Svítí, jakmile byla meteostanice vyjmuta ze stojánku; napájení nyní zajišťují baterie v meteostanici 
 
 
Zadní strana 
 
8 Otvory pro montáž na st ěnu 
9 Výklopný stojánek 
10 Tlačítko „TEST ����“  
Testování příjmu pro venkovní senzor, resp. 
aktivace/deaktivace volby města 
11 Kontakty pro napájení z baterií ve stojánku 
12 Přihrádka na 2 baterie typu CR2032 
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Displej 
 

 
 
A  Zóna zobrazení předpovědi počasí na dnešek, včetně rychlosti a směru větru a pravděpodobnosti  

srážek (déšť/sníh/kroupy); zobrazení lze přepínat mezi teplotou ve dne a v noci a počasím ve dne  
a v noci 

B  Předpověď počasí na zítřek (zobrazení lze přepínat mezi teplotou ve dne a v noci a počasím  
ve dne a v noci) 

C  Předpověď počasí na pozítří (zobrazení lze přepínat mezi teplotou ve dne a v noci a počasím  
ve dne a v noci) 

D  Předpověď počasí na třetí následující den (zobrazení lze přepínat mezi teplotou ve dne a v noci  
a počasím ve dne a v noci) 

E  Zónu zobrazení lze přepínat mezi teplotou a vlhkostí vzduchu uvnitř teplotou a vlhkostí vzduchu venku 
F  Zóna zobrazení pro volbu země a města, čas východu a západu slunce, času/data, nastavení časového 
 pásma atd. 
 
b) Venkovní senzor  
 

 
 
13 LED kontrolka vysílače (během datového přenosu krátce bliká) 
14 Čtyři upevňovací šroubky pro víčko přihrádky na baterie 
15 Otvor pro montáž na stěnu 
16 Tlačítko „RESET“ pro resetování (alternativně lze na několik sekund vyjmout baterie a znovu je vložit) 
17 Přihrádka na 2 baterie typu AA 
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Radiový signál DCF-77 

DCF-77 je rozhlasový vysílač zakódovaných časových znaků, 
který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jehož dosah  
je cca 1 500 km. Tento vysílač, který j e umístěn v Mainflingenu 
poblíž Frankfurtu nad Mohanem, šíří a kóduje časový signál 
DCF-77 z césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického 
institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto času činí méně  
než 1 sekundu za 1 milion let.  

Tento rádiový časový signál automaticky zohledňuje 
astronomicky podmíněné opravy času (letní a normální neboli 
zimní čas), přestupné roky a změny data. Pokud se Vaše 
meteostanice bude nacházet v dosahu příjmu z tohoto vysílače,   
pak začne tento časový signál přijímat, provede jeho dekódování 
a bude po celý rok zobrazovat přesný čas, a to nezávisle  
na letním nebo na normálním (zimním) čase.   

Zkratka DCF znamená následující:  
D (Deutschland = Německo), C (označení pásma dlouhých vln) 
a F (frankfurtský region). 

 

 

Příjem tohoto rádiového časového signálu DCF-77 je závislý na zeměpisných a stavebních podmínkách.  
V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti 1 500 km od vysílače  
ve Frankfurtu nad Mohanem (za ideálních podmínek až do vzdálenosti 2 000 km od tohoto vysílače).  
V noci mívají atmosférické poruchy obvykle nižší intenzitu a příjem tohoto signálu je možný téměř na všech 
místech. Stačí jediný příjem během dne (i v noci), aby meteostanice udržela nastavený čas s odchylkou menší  
než 1 sekunda.   
 
V normálních podmínkách (v bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení, jako jsou např. televizní přijímače, monitory 
počítačů) trvá zachycení časového signálu několik minut. Pokud by meteostanice tento signál nezachytila  
(nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů: 
 
1) Přemístěte se s meteostanicí na jiné místo a pokuste se o nové zachycení signálu DCF-77.  
 

2) Vzdálenost meteostanice od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla  
být při příjmu tohoto signálu alespoň 1,5 až 2 metry. Nedávejte meteostanici při příjmu časového signálu  
do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí či předmětů (pračky, sušičky, 
chladničky atd.). 

 

3) V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF-77 podle 
podmínek slabší. V externích případech podržte meteostanici poblíž okna nebo jí natočte zadní či přední 
stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 
Meteostanice dále rozpoznává signál HBG vysílaný ve Švýcarsku, jenž je s DCF signálem 
kompatibilní. Meteostanice automaticky používá silnější z těchto dvou signálů. 
Zvláštností této meteostanice je, že dokáže vyhodnotit také tzv. signál „METEOTIME“,  

       jenž je obsažen v signálech DCF/HBG. 
 

   Signál „METEOTIME“ obsahuje data pro předpověď počasí v 90 různých regionech Evropy. 
Pro 60 regionů jsou přenášeny údaje o počasí na aktuální den a následující tři dny, pro 30 regionů  

       jsou to údaje o počasí na aktuální den a následující den. 
Přenos dat s předpovědí počasí prostřednictvím rádiového signálu vysílaného z DCF vysílače,  

       resp. z HBG vysílače, je z technologických důvodů relativně pomalý, proto trvá až 24 hodin,  
než meteostanice přijme všechny údaje o počasí pro všech 90 regionů. 
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Údaje o po časí „METEOTIME“ jsou p řenášeny v následujícím po řadí: 
Čas (UTC)   Údaje o počasí 
22:00–03:59   dnešek 
04:00–09:59    +1 den (zítra) 
10:00–15:59   +2 dny (pozítří) 
16:00–18:59   +3 dny 
19:00–21:59   údaje o počasí pro zbývajících 30 regionů 
 

UTC znamená tzv. koordinovaný světový čas („Universal Time Coordinated“), jenž odpovídá GMT 
(„Greenwich Mean Time“). Například v Německu je aktuální čas UTC+1, v době platnosti letního času   

                    UTC+2. 

Symbol „ “ v příslušné zóně zobrazení znamená, že byly přijaty údaje „METEOTIME“, symbol „ “ znamená,  
že údaje chybí. 
 

Pro příjem rádiových dat je rozhodující správně zvolené umístění meteostanice, protože příjem  
údajů o počasí probíhá po celých 24 hodin. 

 
Po uvedením meteostanice do provozu a volbě umístění můžete pomocí tlačítka „TEST�“ (10) na zadní straně 
meteostanice provést test příjmu signálu „METEOTIME“. 
Ve 30 regionech, pro které jsou přenášeny pouze údaje o počasí na dnešek a zítřek, se u obou následujících  
dní v zóně zobrazení teploty objevují pouze 2 čárky („--“). 
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Seznam 90 měst, pro něž je k dispozici předpověď počasí, najdete níže. 
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Zvětšení výřezu pro střední Evropu: 
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Uvedení do provozu 
a) Obecně 
 
Baterie vložte nejprve do venkovního senzoru, teprve poté do meteostanice. 
Pokud byste zvolili opačné pořadí, může se stát, že meteostanice venkovní senzor nerozpozná.  
V takovém případě je nutné vyhledávání venkovního senzoru spustit ručně. 
Chcete-li meteostanici a venkovní senzor při prvním uvedením do provozu vyzkoušet například v místnosti,  
neměli byste pokládat venkovní senzor přímo vedle meteostanice. Jinak může dojít k poruchám příjmu v důsledku 
interferencí příliš silného signálu. Dodržujte vzdálenost nejméně 1 metr mezi meteostanicí a venkovním senzorem. 
Díky tomuto testování zjistíte, zda případné pozdější problémy s příjmem souvisí se spárováním meteostanice 
s venkovním senzorem. Dosah mezi venkovním senzorem a meteostanicí činí až 30 metrů. 
Tento údaj popisuje tzv. dosah na volném prostranství (bez rušivých vlivů, když na sebe meteostanice  
a venkovní senzor „vidí“). 
Efektivně dosažitelný dosah závisí na typu konstrukce budovy a umístění. 
 
b) Uvedení venkovního senzoru do provozu  
 Otevřete přihrádku na baterie venkovního senzoru tím, že pomocí vhodného šroubováku vyšroubujete 

4 upevňovací šrouby (14) víčka přihrádky na baterie na zadní straně. 
 Následně je třeba vložit do přihrádky na baterie (17) 2 baterie typu AA a dbát při tom na správnou  

polaritu (plus/+ a minus/–). 
 Nasaďte víčko přihrádky na baterie zpátky a pevně je zašroubujte. 
 
c) Uvedení meteostanice do provozu  
 Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně meteostanice. 
 Vložte do přihrádky na baterie dvě baterie typu CR2032 a dbejte při tom na správnou polaritu  

(plus/+ směřuje ven, směrem k Vám). Po vložení baterií se na okamžik rozsvítí všechny segmenty displeje. 
 Přihrádku na baterie uzavřete. 
 Vlevo dole na displeji bliká symbol příjmu signálu DCF/HBG a symboly pro počasí v různých zónách  

zobrazení, vpravo dole na displeji svítí nápis „SUCHE SIG.“, což znamená, že meteostanice vyhledává signál. 
 

Jazyk displeje lze později z výchozího nastavení (němčina) přepnout. 
 

 
Velmi dobrý příjem 
Dobrý příjem 
Slabý příjem 
Žádný příjem 

 
Jak už bylo uvedeno, je nutné zachovat dostatečnou vzdálenost  
od elektrických/elektronických zařízení, kovových předmětů, kabelů apod. 

         Během prvního pokusu o zachycení signálu s meteostanicí nepohybujte. 
             Může to trvat 3 až 10 minut, než bude dokončen příjem času, data a prvních údajů „METEOTIME“. 

 
 Pokud se dole na displeji objeví „LAND EINST.“ (nastavení země), nastavte zemi pomocí tlačítek „▼“ (4),  

resp. „▲“ (5), např. „D/GER“ pro Německo, a nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „SET“ (6). 

 Poté se na displeji objeví „STADT EINST.“ (nastavení města). Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5)  
můžete zvolit město, jež se nachází v blízkosti Vašeho bydliště. 

 Nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „TEST�“ (10) na zadní straně meteostanice,  
poté bude město uloženo a nad jeho názvem se objeví malá „fajfka“. 
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Vybrat si můžete celkem 5 různých měst. Toto nastavení lze samozřejmě provést i později.  
Také je možné vymazat některé z již uložených měst a uložit jiné.  

 
Tato funkce slouží k tomu, abyste si mohli velmi jednoduchým způsobem prohlédnout předpověď počasí  
pro až 5 měst (například Vaše bydliště a místo, kde budete trávit dovolenou). 
Pokud jste dosud nenastavili žádná data, bude meteostanice automaticky zobrazovat jako zemi „Německo“  
a jako město „Frankfurt nad Mohanem“ (to lze později samozřejmě změnit). 
 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) můžete zvolit další města a uložit je stisknutím tlačítka „TEST�“. 

 Po stisknutí tlačítka „SET“ (6) budou nastavení uložena, na dolním řádku displeje se objeví „EINST. VORG.“ 
(nastavení byla provedena). 

 Možná už v této chvíli bude displej zobrazovat různé údaje o počasí. 
 Poté začne meteostanice vyhledávat venkovní senzor; v zóně zobrazení teploty a vlhkosti vzduchu bliká 

symbol „OUT“. To trvá cca 2 až 3 minuty. Vyčkejte a nedotýkejte se žádných tlačítek. 
 

Pokud se po 2 až 3 minutách stále neobjevují žádné naměřené údaje z venkovního senzoru,  
umístěte venkovní senzor na jiné místo (nepokládejte ho přímo vedle meteostanice, dodržujte   

        minimální vzdálenost 1 metr). 
 Následně stiskněte tlačítko „IN/OUT“ (1) na cca 3 sekundy, čímž znovu spustíte vyhledávání    
 venkovního senzoru. Bliká symbol „OUT“ a probíhá vyhledávání venkovního senzoru. 

 
d) Vložení baterií do stojánku meteostanice  
 Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně stojánku a vložte do ní 3 baterie typu AAA.  

Dbejte při tom na správnou polaritu (plus/+ a minus/–). 
 Přihrádku na baterie uzavřete. 
 

Protože DCF/HBG signál dokáže přenést pouze omezené množství dat, může být užitečné nechat 
přijímač signálu v meteostanici aktivní po celých 24 hodin a nechat ho načítat údaje o počasí     

             „METEOTIME“. 
       Z tohoto důvodu by měla být meteostanice za normálního provozu vždy zasunutá ve stojánku,  
       abyste nemuseli příliš často vyměňovat drahé knoflíkové baterie. 

 

Umístění a montáž 
a) Meteostanice  
 

Meteostanici můžete umístit na vhodné místo ve stojánku. Místo musí být vodorovné, dostatečně velké, stabilní  
a rovné, a kromě toho musí být mimo dosah dětí. 
Místo, kam meteostanici postavíte nebo pověsíte, zvolte tak, aby se nenacházelo v blízkosti topných těles apod. 
Vyhněte se rovněž přímému slunečnímu záření (meteostanice se zahřívá, takže by nemohla podávat správné 
údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti). 
 

Meteostanice disponuje na zadní straně dvěma malými výklopnými nožkami (9) a otvory pro montáž 
na stěnu (8). Jak již bylo zmíněno, vyžaduje tato meteostanice více proudu než běžné meteostanice, 
protože integrovaný rádiový přijímač musí být aktivní po celých 24 hodin, aby mohl    

       načíst údaje o počasí „METEOTIME“ obsažené v DCF/HBG signálu. 
       Proto Vám doporučujeme, abyste měli meteostanici pokud možno stále zasunutou ve stojánku,  
       tedy aby kontakty (11) na spodní straně meteostanice byly spojeny s kontakty ve stojánku a baterie   
       v něm uložené mohly meteostanici napájet. 
       Baterie typu CR2032 vložené v meteostanici mohou zajišťovat její provoz pouze cca 2 měsíce  
       a slouží k napájení pouze v době, kdy se meteostanice krátkodobě nenachází ve stojánku,  
       např. kvůli programování apod. 
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b) Venkovní senzor  
Venkovní senzor připevněte na místo, jež se po celý den nachází ve stínu. Jinak budou údaje o teplotě  
zkresleny slunečním zářením. 
Totéž platí, pokud je senzor delší dobu vystaven dešti a sněhu (v takovém případě už neměří teplotu vzduchu). 
 

Nikdy nepoužívejte venkovní senzor pod vodou nebo ve vodě, protože byste ho tím zničili! 
Předtím, než do zdi zavrtáte šroub nebo háček, případně než vyvrtáte otvor pro hmoždinku,  

                    zjistěte si, zda meteostanice dokáže ze zamýšleného místa bez problému přijímat data  
                    venkovního senzoru. 
 

Obsluha 
a) Zobrazení teploty a vlhkosti vzduchu  
Krátce stiskněte tlačítko „IN/OUT“ (1) pro přepínání mezi vnitřním a venkovním senzorem. 

Symbol „ “ teplota a vlhkost vzduchu uvnitř 

Symbol „ “ teplota a vlhkost vzduchu venku 
 
b) Maximální a minimální hodnoty pro teplotu a vlhk ost vzduchu  
Krátkým stisknutím tlačítka „MEM“ (3) můžete přepínat mezi zobrazením minimálních hodnot  
(na displeji se objeví „MIN“), maximálních hodnot („MAX“) a aktuálních hodnot. 
Uložená data vymažete tak, že podržíte tlačítko „MEM“ (3) stisknuté asi 3 sekundy. 
Místo nových maximálních a minimálních hodnot se zobrazí pouze čárky, a to až do té doby,  
než se aktuální naměřené hodnoty změní, čímž vzniknou nové maximální a minimální hodnoty. 
 
c) Vyhledávání venkovního senzoru  
Poté, co byly vyměněny baterie ve venkovním senzoru nebo při poruchách příjmu lze spustit vyhledávání  
signálu z venkovního senzoru ručně. 

Za tím účelem podržte stisknuté tlačítko „IN/OUT“ (1) po dobu cca 3 sekund, až začne blikat symbol „ “  
v zóně zobrazení teploty a vlhkosti vzduchu. Meteostanice spustí vyhledávání venkovního senzoru,  
což může trvat 2 až 3 minuty. 
 

V této době meteostanicí ani venkovním senzorem nepohybujte. Nedotýkejte se žádných  
tlačítek na meteostanici. 

 
d) Testování p říjmu signálu „METEOTIME“  
Protože je přijímač DCF/HBG signálu v meteostanici EFWS 110 MS na rozdíl od běžných meteostanic  
nebo hodin řízených DCF signálem aktivní po celých 24 hodin, je snadné provést testování příjmu  
s odpovídajícím zobrazením. 
Krátce stiskněte tlačítko „TEST�“ (10) na zadní straně meteostanice (např. kancelářskou sponkou). 
Vpravo dole na displeji se objeví „EMPF.TEST“ (testování příjmu) a symbol příjmu signálu „METEOTIME“  
vlevo vedle zobrazení teploty a vlhkosti vzduchu začne blikat. 
 
Význam symbolů: 

 = bezchybný příjem 
 = žádný příjem 

 

Je-li třeba, změňte umístění meteostanice, až se Vám zobrazí „ “. 
Po jedné minutě je testování příjmu automaticky ukončeno (alternativně můžete ještě jednou stisknout  
tlačítko „TEST�“). Samozřejmě můžete testování příjmu spustit znovu – postupujte výše uvedeným způsobem. 
 
 

12 

 

e) Volba zem ě a města pro zobrazení po časí 
Můžete si zvolit až 5 měst, pro která si později budete pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) přepínat  
předpověď počasí (např. pro Vaše bydliště a místa, kde trávíte dovolenou). 
 
Při zkoušce volbě měst postupujte takto: 
 Podržte tlačítko „SET“ (6) stisknuté tak dlouho (cca 3 sekundy), až se Vám dole na displeji objeví  

„LAND EINST.“ (nastavení země). 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) nastavte zemi, např. „D/GER“ pro Německo, a nastavení  

potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „SET“ (6). 
 Poté se na displeji objeví „STADT EINST.“ (nastavení města). 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) si můžete zvolit město. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „TEST�“ (10). 
Nad názvem města se objeví malá „fajfka“. 
Stiskněte tlačítko „TEST�“ ještě jednou, chcete-li město ze seznamu vymazat. „Fajfka“ zase zmizí. 
 

Pokud se objeví „SPEICHER_V“ (paměť plná), znamená to, že všech 5 míst v paměti je obsazených. 
Můžete si uložit celkem 5 měst, jejichž údaje o počasí si chcete zobrazovat. Je-li všech 5 míst  

        v paměti obsazených, musíte nejprve jedno město vymazat. 
 
 Stisknete-li tlačítko „SET“ (6), na displeji se Vám krátce objeví „EINST VORG.“ (nastavení byla provedena)  

a z režimu nastavení odejdete. 
 
f) Vymazání m ěsta ze seznamu zobrazených  
Jak už bylo uvedeno, můžete si uložit až 5 měst v různých zemích, pro která si budete pomocí tlačítek „▼“ (4), 

resp. „▲“ (5) přepínat předpověď počasí (např. pro Vaše bydliště a místa, kde trávíte dovolenou). 
 
Chcete-li vymazat město ze seznamu, postupujte následovně: 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) zvolte v seznamu zobrazených měst město, jež chcete vymazat. 

 Podržte tlačítko „SET“ (6) stisknuté cca 3 sekundy, až se Vám dole na displeji objeví „LAND EINST.“ 
(nastavení země). 

 Jednou krátce stiskněte tlačítko „�“ (5). Poté se Vám zobrazí země, v níž leží město, jež chcete vymazat. 
 Krátce stiskněte tlačítko „SET“ (6). 
 Na displeji se objeví „STADT EINST.“ (nastavení města). 
 Jednou krátce stiskněte tlačítko „�“ (5). Nyní se Vám zobrazí město (všimněte si malé „fajfky“ nad názvem 

města). 
 Krátce stiskněte tlačítko „TEST�“ (10) na zadní straně meteostanice. Symbol „fajfky“ zmizí a město  

je vymazáno ze seznamu. 
 Stisknutím tlačítka „SET“ (6) odejdete z režimu mazání. 
 
g) Zadání bydlišt ě 
Pomocí této funkce můžete zadat název místa Vašeho bydliště. 
 
Postupujte takto: 
 Podržte tlačítko „SET“ (6) stisknuté tak dlouho (cca 3 sekundy), až se Vám dole na displeji objeví  

„LAND EINST.“ (nastavení země). 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) nastavte zemi, např. „D/GER“ pro Německo, a nastavení potvrďte 

krátkým stisknutím tlačítka „SET“ (6). 
 Poté se na displeji objeví „STADT EINST.“ (nastavení města). 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) můžete zvolit město, jež se musí nacházet v blízkosti Vašeho bydliště. 

 Krátce stiskněte tlačítko „MEM“ (3). Předtím zobrazovaný název města nyní zmizí a na prvním místě se objeví 
blikající čárka „ _“ zadávacího okna. 
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Při zadávání použijte následující tlačítka (stiskněte vždy krátce): 
• Tlačítka „▼“ (4), resp. „▲“ (5): Volba písmene/znaku 

• Tlačítko „SET“ (6): Uložení písmene/znaku a přechod k dalšímu políčku 
• Tlačítko „TEST�“ (10): Skok o políčko nazpět (oprava) 
 
 Zadávání je automaticky ukončeno, jakmile poslední písmeno na pravém konci zadávacího okénka  

uložíte krátkým stisknutím tlačítka „SET“ (6). Alternativně můžete zadávání ukončit dříve, pokud  
na daném políčku nezvolíte žádný znak (bliká Vám pouze čárka „_“) a Vy stisknete tlačítko „SET“ (6). 

 
h) Přepínání zobrazení času/data, seznamu m ěst a času východu a západu slunce  
Krátkým stisknutím tlačítka „SET“ (6) si můžete přepínat mezi: 
 seznamem uložených měst 
 časem východu a západu slunce 
 zobrazením času a data 
 
i) Nastavení časového pásma, jazyka displeje a kontrastu  
 Podržte tlačítko „SET“ (6) stisknuté tak dlouho (cca 3 sekundy), až se Vám dole na displeji objeví  

„LAND EINST.“ (nastavení země). 
 Krátce stiskněte tlačítko „SET“ (6) a na displeji se Vám dole objeví „ZONE +00HR“. 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) si můžete nastavit požadované časové pásmo (v rozsahu od +12 hod.  

do –12 hod.). 
 Krátce stiskněte tlačítko „SET“ (6), na displeji se Vám dole objeví aktuálně nastavený jazyk pro textové 

informace na spodním řádku. 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) zvolte požadovaný jazyk. 

 Krátce stiskněte tlačítko „SET“ (6) a na displeji se Vám dole objeví aktuálně nastavený kontrast. 
 Pomocí tlačítek „▼“ (4), resp. „▲“ (5) zvolte požadovaný kontrast. 

 Z režimu nastavení odejdete krátkým stisknutí tlačítka „SET“ (6). 
 
j) Přepínání informace o po časí na den/noc  
Meteostanice automaticky přepíná informace o počasí na den a noc v závislosti na východu, resp. západu slunce. 
Na displeji se za tímto účelem objevuje vedle zobrazení dne v týdnu ještě nápis „DAY“ (den), resp. „NIGHT“ (noc). 
Po krátkém stisknutí tlačítka „DAY/NIGHT“ (2) si ale můžete zobrazit jinou předpověď počasí. Po 10 sekundách  
se zobrazení automaticky vrátí zpět. 
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k) Hlášení o zhoršení po časí 
Signál „METEOTIME“ obsahuje dodatečné informace o zvláštních stavech počasí (např. silné nárazy větru, 
namrzající déšť, intenzivní sněžení, bouřky, hustá mlha apod.). 
Pokud byly takové informace přijaty, objeví se na displeji symbol (umístění symbolů je uvedeno na obrázku). 
Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka „DAY/NIGHT“ (2) si tyto informace můžete zobrazit v dolní části  
displeje jako textové hlášení. 
Pokud je k dispozici více hlášení, bliká symbol odpovídající dni, k němuž se hlášení zobrazené dole vztahuje. 
Meteostanice zobrazuje dole vpravo na displeji aktuální hlášení střídavě s normálním zobrazením. 
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l) Popis symbol ů pro po časí 
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Odstraňování poruch 
S touto meteostanicí jste získali produkt, jenž byl vyroben v souladu s aktuálním stavem techniky a jenž  
je bezpečný při provozu. Přesto se mohou objevit problémy či poruchy. Proto zde uvádíme, jak lze případné  
poruchy odstranit. 
 
Není přijímán signál z venkovního senzoru 
 Vzdálenost mezi meteostanicí a venkovním senzorem je příliš velká. Změňte umístění venkovního senzoru. 
 Příjem omezují předměty, resp. izolační materiály. Totéž platí také pro elektroniku, např. televizory nebo 

počítače. Změňte umístění venkovního senzoru a meteostanice. 
 Baterie venkovního senzoru jsou slabé nebo vybité. Zkuste do venkovního senzoru vložit nové baterie. 
 Jiný vysílač na stejné nebo sousední frekvenci ruší rádiový signál venkovního senzoru. Může se jednat 

o bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory a podobné přístroje. 
 Takové výrobky se obvykle nepoužívají trvale, takže příští den může být příjem signálu vynikající,  

což znesnadňuje vyhledání příčiny potíží. 
 Ručně spusťte vyhledávání venkovního senzoru tak, že stisknete tlačítko „IN/OUT“ (1), podržíte  

je asi 3 sekundy a uvolníte je, když na displeji začne blikat symbol „OUT“. 
 
Poruchy p ři příjmu p ředpov ědi po časí 
 Krátkodobá porucha rádiového přenosu (způsobená například používáním nedostatečně odrušeného přístroje, 

zapnutím nebo vypnutím některého elektrospotřebiče atd.) může vést k tomu, že informace o počasí nejsou 
meteostanicí správně přijaty. Například meteostanice nezobrazuje žádný symbol příjmu pro zítřejší den. 

 Je-li třeba, změňte umístění meteostanice. Vyčkejte jeden den, až meteostanice přijme všechna data 
„METEOTIME“. 

 V případě umístění meteostanice ve sklepních prostorách apod. je DCF/HBG signál natolik slabý, že příjem 
není možný. Totéž platí, je-li meteostanice příliš vzdálená od DCF/HBG vysílače. 

 
Nezobrazuje se p ředpov ěď počasí 
 Předpověď počasí na 4 dny je k dispozici pouze pro 60 regionů Evropy. Pro dalších 30 regionů je k dispozici 

pouze předpověď počasí pro dnešní a zítřejší den. 
 Protože DCF/HBG signál dokáže přenášet pouze malý objem dat, trvá načítání všech předpovědí počasí  

až 24 hodin (pokud nedojde k problémům s příjmem signálu). 
 
Nízká životnost baterií v meteostanici 
 Jak už bylo popsáno výše, dokáže DCF/HBG signál přenášet pouze malý objem dat. Proto je užitečné nechat 

přijímač signálu v meteostanici aktivní po celých 24 hodin a nechat ho načítat údaje o počasí „METEOTIME“. 
 Z tohoto důvodu by měla být meteostanice za normálního provozu vždy zasunutá ve stojánku, aby byla 

napájena bateriemi ze stojánku. 
 Baterie typu CR2032 vložené v meteostanici mohou zajišťovat její provoz pouze přibližně 2 měsíce a slouží 

k napájení pouze v době, kdy se meteostanice krátkodobě nenachází ve stojánku, např. kvůli programování 
apod. 

 

Dosah 
Dosah přenosu rádiových signálů mezi venkovním senzorem a meteostanicí činí za optimálních  
podmínek až 30 metrů. 
 

Tento údaj popisuje tzv. dosah na volném prostranství. 
 

 
Ideální uspořádání, např. meteostanice i venkovní senzor na rovné, hladké louce bez stromů,  
budov apod., je ovšem v praxi nemožné. 
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Za normálních okolností je meteostanice umístěna v domě, venkovní senzor např. pod přístřeškem  
garáže nebo vedle okna. 
Kvůli těmto různým překážkám, které mají vliv na bezdrátový přenos, Vám bohužel nemůžeme garantovat  
žádný přesnější údaj o dosahu. 
Za normálních okolností je ovšem bez problému možný provoz meteostanice v rodinném domě.  
Pokud meteostanice nedostává data z venkovního senzoru (přesto, že byly vyměněny baterie),  
snižte vzdálenost mezi venkovním senzorem a meteostanicí, změňte umístění. 
 
Dosah může být částečně omezen přítomností: 
 zdí/stěn, betonových stropů 
 povrstvených/napařených izolačních okenních skel, hliníkových oken 
 vozidel 
 stromů, keřů, zeminy, skal 
 kovových a vodivých předmětů (např. topných těles) 
 lidského těla 
 širokopásmovým rušením, např. v obytných čtvrtích (telefony, mobilní telefony, bezdrátová sluchátka, 

bezdrátové reproduktory, jiné bezdrátové meteostanice, chůvičky apod.) 
 elektrických kabelů, elektrických motorů, transformátorů, síťových adaptérů, počítačů 
 síťových zásuvek, síťových kabelů 
 špatně odstíněných nebo otevřených počítačů nebo jiných elektrospotřebičů 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do meteostanice.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho  
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet  
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 

 

Meteorologická stanice nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro meteostanice.  

 

Na displej netlačte příliš silně, abyste si nezpůsobili vznik škrábanců nebo poruchy jeho fungování. 
 

 

Výměna baterie 
Jakmile baterie zeslábnou, zobrazuje se na displeji meteostanice symbol slabé baterie jak pro meteostanici,  
tak pro venkovní senzor. 

 Slabá baterie v meteostanici: Objeví se symbol baterie „ “ vlevo dole na displeji, pod symbolem  
vysílací věže 

 Slabá baterie ve venkovním senzoru: Objeví se symbol baterie v zóně zobrazení teploty  
a vlhkosti vzduchu (nad symbolem „OUT“) 

 
Jsou-li slabé nebo vybité baterie ve stojánku, poznáte to tak, že LED kontrolka (7)  
vpravo vedle displeje nadále svítí, i když je meteostanice umístěná ve stojánku. 

 
Po výměně baterií ve venkovním senzoru podržte na meteostanici asi 3 sekundy stisknuté tlačítko „IN/OUT“,  
čímž ručně spustíte vyhledávání venkovního senzoru. 
Při výměně baterií v meteostanici postupujte stejně jako při prvním uvedením přístroje do provozu. 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
a) Meteostanice  
Napájení     2 baterie typu CR2032 
Rozsah měření teploty    –10 °C až +60 °C 
Rozlišení     0,1 °C 
Přesnost     ±1 °C (od 0 °C do +40 °C) 
Rozsah měření vlhkosti vzduchu  1 % až 99 % rel. vlhkosti vzduchu 
Rozlišení     1% 
Přesnost     ±5 % (od 20 % do 80 %) 
Rozměry     178 × 120 × 9,5 mm (Š × V × H) 
Hmotnost     173 g (bez baterií) 
 

b) Venkovní senzor  
Napájení     2 baterie typu AA (doporučujeme alkalické baterie) 
Rozsah měření teploty    –30 °C až +60 °C 
Rozlišení     1 °C 
Přesnost     ±1 °C (od –10 °C do +40 °C) 
Rozsah měření vlhkosti vzduchu  1 % až 99 % rel. vlhkosti vzduchu 
Rozlišení     1% 
Přesnost     ±5 % (od 20 % do 80 %) 
Vysílací frekvence    433 MHz 
Dosah      až 30 m (viz kapitola „Dosah“) 
Rozměry     61 × 110 × 31 mm (Š × V × H) 
Hmotnost     60 g (bez baterií) 
 

c) Stojánek  
Napájení     3 baterie typu AAA (doporučujeme alkalické baterie) 
Rozměry     100 × 31 × 60 mm (Š × V × H) 
Hmotnost     49 g (bez baterií) 
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Města a předpověď počasí 
V meteostanici je uloženo celkem 90 oblastí pro předpověď počasí a celkem 470 měst.  
Pro města označená hvězdičkou (*) je k dispozici pouze předpověď počasí na 2 dny (dnes a zítra). 
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Hlášení o počasí 
Na dolním řádku displeje se zobrazuje textové hlášení o kritických stavech počasí. 
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Zobrazení na displeji 
Pro jazyk displeje je k dispozici několik jazyků. 
 

 
 

 

Záruka 
 

Na bezdrátovou meteostanici EFWS 110 MS poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                       MIH/09/2013 

 


