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Poznámky 
• Blikající symbol antény znamená, že příjem signálu DCF začal.
• Svítící symbol antény znamená spěšný příjem signálu DCF.
• Dodržujte prosím minimální vzdálenost 2.5m od zdrojů rušení jako je TV přijímač, počítač

apod. 
• Radiový signál je slabší v místnostech s betonovými zdmi (např. v suterénu) a 

v kancelářských budovách. V extrémních případech umístěte hlavní jednotku poblíž okna. 
• V noci je méně atmosférických poruch. Příjem radiového signálu je touto dobou obvykle 

možný. Jedna synchronizace denně je postačující pro udržení přesnosti časového údaje na
displeji 1sec. 

Tip 

V případě špatného nebo žádného příjmu stanice DCF77 (velké rušení, velká vzdálenost od 
vysílače apod.) můžete čas nastavit ručně. Jakmile se příjem signálu DCF možný hodiny se 
automaticky synchronizují. 
Dosah signálu stanice DCF77 poblíž Frankfurtu nad Mohanem je asi 1500km. 
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T090, T090A Meteostanice WH-5019 

Návod k použití 
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Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě ještě před instalací meteorologické 
stanice. 

. 

Technický popis

• Šest tlačítek: MODE, +, -, ALARM, ALERT,SNOOZE/LIGHT
• Radiem řízené hodiny 
• Automatický příjem signálu DCF77 pro zobrazení co nejpřesnějšího času 
• Automatické přepínání z a na letní čas.
• Zobrazení času ve formátu 12/24.
• +/-12, celkem 24 časových zón
• Souvislý kalendář do roku 2099
• Zobrazení data, měsíce a dne v týdnu
• Zobrazení dne v týdny v sedmi jazycích, německy, anglicky, italsky, francouzsky, holandsky,

španělsky a dánsky. 
• Dva budíky s opakováním ( po 5 min.) 
• Pět ikon předpovědí: Jasno, Polojasno, Zataženo, Déšť, Bouřka 
• Barometrická data o tlaku vzduchu s 12 hod. historií
•  Nastavení nadmořské výšky pro přepočet tlaku vzduchu
• Vnitřní a vnější teplota a vlhkost s ukazatelem tendence
• Max./min. Údaj teploty a vlhkosti
• Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C to +50 °C , venkovní -20°C~60 °C 
• Zobrazení teploty volitelně v °C nebo °F
• Upozornění na vnitřní a venkovní teplotu
• Fáze měsíce 
•  Východ a západ slunce/východ a západ měsíce nastavitelný pro 150 měst. 

Venkovní čidlo: 

• Kmitočet: 433 MHz
•  Battery:  2 x AAA,  LR3, 1.5V

7 

Zobrazení fází měsíce 

1: nov                        3: dorůstající srpek    4: první čtvrt 

5: dorůstající měsíc   7: úplněk        9: couvající měsíc  

10: poslední čtvrt     11: ubývající srpek 

Optimální vlhkost 

Meteostanice používá uložená data k určení optimální vlhkosti v obytném prostoru a zobrazuje ji 
v příslušných symbolech. 

optimální, sucho, vlhko 

Zobrazení stavu baterie 
Meteostanice zobrazuje nízké napětí baterie hlavní stanice i venkovního čidla jako upozornění na 
nastávající nutnost výměny baterií. 
• Stav baterií meteostanice se zobrazuje ve v pokojové, “in“ části displeje 
• Stav baterií venkovního čidla se zobrazuje ve venkovní “out“ části displeje

VF připojení venkovního čidla 
• Stiskem tlačítka “CHANNEL“. Zvolte venkovní čidlo.Ke stanici je možno připojit až 3venkovní

čidla. 
• Po stisku a podržení tlačítka “CHANNEL“ po 3 sec. stanice začne vyhledávat čidlo.

Příjem řídícího signálu hodin 
• Vyhledávání signálu stanice DCF77 začne automaticky asi 3min po vložení baterií. Na

displeji bliká symbol antény. 
• Hodiny se synchronizují signálem DCF automaticky a to každý den od 1:00 do 3:00. Tím se 

opraví případná odchylka hodin od přesného času. Pokud synchronizace je neúspěšná 
 (symbol antény zmizí z displeje) pak další pokus o synchronizaci proběhne od 4:00 do 5:00 

 dokud  se hodiny nesynchronizují. Pokud se synchronizace nepodaří do 5:00, vyhledávání 
 a pokus o synchronizaci pro se pro daný den zastaví. 
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Nastavení upozornění na teplotu 
• Stiskem tlačítka “CHANNEL” zvolíte příslušné čidlo CH1, CH2 nebo CH3 pokud používáte

více venkovních čidel. 
• Stiskněte a podržte tlačítko “-” po 3sec, ve venkovní části displeje začne blikat začne blikat

ON/OF 
• Po stiskem tlačítka “MODE“ začne blikat horní limit teploty, tlačítky “+“ a “- “ nastavte horní

limit teploty. 
• Po dalším stisku tlačítka “MODE“ začne blikat dolní limit teploty, tlačítky “+“ a “- “ nastavte

dolní limit teploty. 
• Když je upozornění aktivováno, na displeji se zobrazí symbol upozornění.

Vypnutí/zapnutí upozornění na teplotu 
Stiskem a podržením tlačítka “-“ zapnete nebo vypnete upozornění na teplotu. 
• Upozornění zapnuto: Symbol upozornění na teplotu se zobrazí na displeji.
• Upozornění vypnuto: Symbol upozornění na teplotu zmizí.

Poznámka 
• Upozornění na teplotu může být nastaveno pro každé čidlo.
• Nastavení nemůže být dokončeno, když nastavená horní hranice teploty je nižší než dolní 

hranice. 
• Minimální teplota musí být nastavena aspoň o 1°C nižší než maximální nastavená teplota.

Východ a západ slunce a měsíce 
• Východ a západ slunce a měsíce se dá zvolit pro některé ze 150 měst 

5 Ikon předpovědi 

Jasno    Polojasno    Zataženo   Déšť   Bouřka 

Poznámky：：：：protože se počasí předpovídá pouze podle tlaku vzduchu, může se 
  zobrazovaný údaj lišit od skutečnosti.    

Tlakoměr a historie tlaku vzduchu za 12 hod. 
• Tlak vzduchu může být zobrazován v hPa nebo inHg, Po stisku tlačítka “HISTORY“

Se zobrazí 12hod. historie. 

Osvětlení 
• Stiskem tlačítka “SNOOZE/LIGHT“ se zapne osvětlení displeje na 5sec. 
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1. 12 hod historie tlaku  2. Tlak vzduchu  3. Mrzne  4. Předpověď  5. Slupcový graf tlaku 

6. Tendence tlaku vzduchu 7. Slabá baterie hlavní jednotky  8.Slabá baterie venkovní jednotky 

9. Kanál  10. VF symbol 11. Upozornění na teplotu 12. Tendence venkovní teploty  13. Tendence vnitřní

teploty 14. Tendence venkovní vlhkosti 15. Symbol optimálnáíé vlhkosti 16. Tendence vnitřní vlhkosti

 17. týden 18. Den týdne 19. Budík 20. Měsíc 21. Čas 22. Letní čas 23. Datum 24. Z8pad měsíce 

 25. Východ měsíce 26. Fáze měsíce 27. Město 28. Západ slunce 29. Východ slunce 
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Úvodní nastavení 
• Po vložení baterií začne blikat údaj nadmořská výška. Stiskem tlačítka “+ “ nebo “- “ nastavte

nadmořskou výšku místa meteostanice, pak potvrďte stiskem tlačítka ”HISTORY” 
• Pak bliká ikona předpovědi počasí, stiskem tlačítka  “+ “ nebo “- “ vyberete počasí, pak

stiskem tlačítka ”HISTORY” potvrďte 
• Hlavní jednotka začne přijímat signál z venkovního čidla. Symbol RF příjmu začne blikat. 
• Tento proces trvá přibližně 3 min. Pak se na displeji zobrazí venkovní teplota, vlhkost, pokud 

příjem dat selže, stiskněte na více než 3sec. tlačítko CHANNEL, pak by se příjem dat měl
obnovit. 

• Automatický příjem signály DCF77 začne po 3 min. příjmu dat z čidla.
• Současně se rozbliká ikona příjmu=anténní stožár signálu stanice DCF77.
• Jakmile je signál úspěšně přijat, na displeji se trvale rozsvítí ikona anténního stožáru.

V případě špatného nebo žádného signálu DCF77 nastavte čas a datum ručně tímto postupem: 

Ruční nastavení času (nejdůležitější je ukončit příjem signálu DCF 
současným stiskem tlačítek “+ “and““““-”””” na 3 sec. v případě špatného 
nebo žádného signálu) 
• Stiskněte a podržte tlačítko “MODE“  3 sec.
• Zobrazení roku bliká,  tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte rok
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Zobrazení měsíce bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte měsíc
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Zobrazení data bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte datum
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Následně začne blikat časové pásmo. tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte požadované pásmo

(-12 to +12). 
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Volba jazyka pro zobrazení jména dne bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte jazyk.
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Začne blikat údaj 12/24, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ nastavte požadovaný formát. 
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Zobrazení hodin bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte hodinu 
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Zobrazení minut bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte minutu. 
• Zobrazení země/města bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte západ a východ slunce a měsíce 

v dané lokalitě. 
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Údaj teploty v C/F bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte jednotku teploty.
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Údaj tlaku v hpa/inhg bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte.
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 
• Údaj srážek v mm/inch a rychlosti větru v kmh/mph bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte a
• Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte. 

Poznámka: 
• Když není žádné tlačítko stisknuto po 20sec. jednotka se vrátí do režimu zobrazení. 
• Vysvětlení zobrazení časového pásma:
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Můžete ručně nastavit hodiny do časového pásma vaší země (do asi 1500km od vysílače 
DCF77 poblíž Frankfurt/Main) kde přijímáte signál DCF ale skutečný čas se liší od času 
přijímaného. 

 Když např. jste v dané zemi, kde čas je o hodinu napřed oproti Německu, nastavíte pásmo 
01. Pak hodiny přijímají údaj DCF a přidávají k němu 1 hod.

Nastavení budíku 
• Stiskem tlačítka “MODE” přepnete do nastavení budíku A1
• Stiskněte a podržte tlačítko “MODE“  3 sec, nastavený čas bliká
• Zobrazení hodin bliká, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte hodinu.

Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte.
• Následně bliká údaj minut, tlačítky “++++ “ nebo “---- “ zvolíte minutu,

Stiskem tlačítka “MODE “ volbu potvrdíte.
• Stejně se nastavuje A2. 

Zapnutí a vypnutí budíku 
• Když je na displeji zobrazen čas budíku A1, Stiskem tlačítka “-“ se aktivuje budík 1 a na

displeji se zobrazí symbol budíku. 
• Stiskem tlačítka “MODE” se alarm zruší 
• Když je na displeji zobrazen čas budíku A2, Stiskem tlačítka “-“ se aktivuje budík 2 a na

displeji se zobrazí symbol budíku. 
• Stiskem tlačítka “MODE” se alarm zruší 
• A1 je pro buzení od pondělí do pátku, A2 je budík pro buzení od soboty do neděle.

Poznámka: 
• Pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20sec. hodiny přejdou z režimu nastavení do

režimu zobrazení času 
• Budík zvoní 2 min. pokud není stisknuto nějaké tlačítko k zastavení zvonění.

Funkce dřímání 
Funkci dřímání aktivujete následujícím postupem: 

• Stiskněte a podržte tlačítko “SNOOZE/LIGHT“, dokud nezazní signál, tím je tato funkce
aktivována. 

• Symbol budíku bliká.
• Buzení se opakuje po 5 min. 
• Funkce podřimování může být zrušena stiskem kteréhokoli tlačítka. 

Zobrazení 12/24 
• Čas může být zobrazen ve formátu 12 （AM/PM）nebo 24 hod. Viz tento manuál

Jednotka zobrazení teploty °C/°F 
• Teplota může být zobrazena buď ve °C nebo °F Viz tento manuál. Stiskem tlačítka “- “

 nastavíte požadované zobrazení. 

Max./min. hodnoty pro vnitřní a venkovní teplotu a vlhkost 
• Stiskněte tlačítko “+“, na displeji se zobrazí max. a min. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a

vlhkosti, 


