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Poznámky: 
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BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE 
S DOTYKOVÝM DISPLEJEM, SNÍMAČEM 

RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU A DETEKTOREM 

DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK – WH1090 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 
Úvod 
Gratulujeme ke koupi této profesionální meteostanice! Věříme, že budete s výrobkem naprosto spokojeni a budete 
využívat veškeré možnosti a přesnost údajů, které tento přístroj nabízí.  
Tento návod k použití vám pomůže s prvotním nastavením krok za krokem. Používejte tento manuál, než se plně 
seznámíte s obsluhou meteostanice. Uchovejte si jej pro pozdější použití.  
 

Použité zkratky a výrazy 
 
DCF/WWVB/MSF 
DCF, WWVB a MSF je časový signál modulovaný AM a bezdrátově vysílaný federální vládou Německa, NIST z USA a 
Národní fyzikální laboratoří. Časový signál je distribuovaný z časové základny, která obsahuje atomové hodiny. Ty 
určují čas s přesností na 10 biliontin sekundy. 
 
LCD  
„LCD” je výraz pro „Liquid Crystal Display” – displej s tekutými krystaly. Jedná se o běžný typ displeje používaného v 
přístrojích, jako jsou digitální hodiny, hodinky, displeje mobilních telefonů, televize apod. 
 
BAROMETR A BAROMETRICKÝ TLAK 
Barometr je zařízení, které měří tlak vzduchu, který na něj působí – toto měření se nazývá měření barometrického 
tlaku a měří tlak atmosféry. Barometrický tlak vzduchu nemůžeme vnímat hmatem, protože tento tlak na zemi působí 
globálně a ve všech směrech.  
 
RELATIVNÍ TLAK VZDUCHU 
Relativní tlak vzduchu je vlastně barometrický tlak. Výpočet relativního tlaku vzduchu je kombinací absolutního tlaku 
vzduchu a nadmořské výšky.  
  
ABSOLUTNÍ TLAK VZDUCHU 
Absolutní tlak vzduchu je barometrický tlak bez vztahu k nadmořské výšce. 
  
PALCE RTUTI (inHg)  
Palec rtuti je jednotka tlaku, která se používá pro měření barometrického tlaku především ve Spojených státech 
Amerických. 
 
HEKTOPASCAL (hPa)  
Hektopascal je jednotka tlaku, která se používá pro měření barometrického tlaku v mezinárodní uznané tabulce 
základních fyzikálních jednotek SI. Hektopascal je jednotka pro označení stovek Pascalů (1 hPa = 100 Pa) 
 

Upozornění: 
Před vložením baterií do přístroje si prosím přečtěte tento manuál. 
 
Meteostanice s dotykovým displejem obsahuje základní stanici (přijímač), jednotku vysílače, jeden senzor směru větru, 
jeden senzor rychlosti větru, jeden detektor deště, USB kabel a PC software na CD-ROM.  
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Základní stanice je vybavena dotykovým displejem a umožňuje zobrazení mnoha údajů času a meteorologických dat.  
 
Horní část LCD:  Čas a využití paměti 
Vpravo uprostřed LCD: Datum, snímač deště a předpověď počasí (tendence) 
Vlevo uprostřed LCD: Vítr, tlak vzduchu a vývoj tlaku vzduchu s historií 12 hodin 
Spodní část LCD:  vnitřní a vnější teplota a vlhkost 
 
Pozn.: V případě zobrazení ikony „Alarm-On " (zvoneček) v některé sekci, znamená to, že je aktivní alarm pro tuto 
sekci. Nastavení alarmů je popsáno v návodu dále. 

 
Další možností jak zobrazit měřená data je připojení meteostanice k PC a použití programu EasyWeather.  
 

Upozornění 
 

Veškeré funkce meteostanice jsou ovládány pomocí dotykového displeje lehkým dotykem (ne tlačením!!) 
na příslušné místo. Stiskem ikon +, ON/OFF nebo – zvolíte příslušné nastavení nebo měníte hodnoty. 
Delším podržením ikon + a – (cca 3 s) lze měnit hodnoty po větších krocích. 
 
Pokaždé, když budete nastavovat nějaké parametry a dotknete se LCD na dotykovém displeji, zazní zvukový signál a 
na několik sekund se rozsvítí podsvícení displeje. 
Pokud nestisknete žádnou ikonu po dobu 30 sekund, LCD se automaticky přepne do normálního zobrazovacího 
režimu. 
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4.3.1 Kliknutím na tlačítko About EasyWeather se objeví následující okno 
 

 
 

 

 

Další poznámky o synchronizaci času meteostanice a PC: 
 

Počítač obsahuje vlastní zdroj času stejně tak jako meteostanice. Záznamy o měření jsou označeny časem pořízení. 
Program automaticky synchronizuje načtená data s vlastním časem. V případě, kdy je čas základní stanice a čas v PC 
jiný, je možné, že budou záznamy opatřeny špatnou časovou značkou. Aby se zajistilo správné označování dat, je 
nutné nastavit čas meteostanice a PC stejný. Díky tomu se nemůže stát, že by se některá data mohla přepsat. 

 
Pokud pravidelně zaznamenáváte průběh měření meteostanice zkopírováním do PC, učiňte tak vždy ještě než je 
vnitřní paměť meteostanice plná (ukazuje 100%). Pokud se paměť zaplní, další hodnoty budou přepisovat nejstarší 
záznamy a tak je možné, že ztratíte část dat. 

 
Pokud nastane reset způsobený dešťovými srážkami, potom bude pravděpodobně nesrovnalost mezi hodnotami 
srážek mezi meteostanice a PC. 

 

 Právní ujednání 

• Výrobce si vyhrazuje právo na smazání nebo změnu jakéhokoli obrázku bezúčelně nahraného na 
server EasyWeather.  

• Program EasyWeather je chráněn mezinárodním copyrightem. Program nesmí být dále 
distribuován, kopírován nebo jinak poskytován třetím stranám. 

• Tento návod k použití je zakázáno dále distribuovat, kopírovat nebo poskytovat třetím stranám.  
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Co dělat, když nefunguje graf 
 

V tomto programu může nastat situace, kdy nelze zobrazovat grafy. Pro zprovoznění grafů postupujte dle návodu: 
 

1. Najděte adresář, ve kterém se nachází soubor „EasyWeahter.exe” (např. C:\Program Files\EasyWeather) 
2. Spusťte Poznámkový blok (Start->Všechny programy->Příslušenství->Poznámkový blok) a v daném adresáři 

vytvořte soubor s názvem „reg_graph.bat” (Soubor->Uložit jako->Uložit do: (adresář), Název souboru: 
reg_graph.bat) 

3. Do souboru napište: „regsvr32 easyweather.ocx” a soubor uložte. 
4. Dvojitým kliknutím spusťte vytvořený soubor „reg_graph.bat“. Tak by se měl opět zaregistrovat grafický driver. 

Pokud byla registrace úspěšná, zobrazí se toto okno: 
 

 
 
 

4.3 Pomoc 
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Sestavení vnější části stanice 
 
Montáž a připojení snímače větru 
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� Kabel z detektoru síly větru se připojí ke vstupu detektoru směru větru.  

� Kabel z detektoru směru větru je připojen ke vstupu označenému nápisem Wind ve stanici snímače 

teploty a vlhkosti (Obr.6) 
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Tato část se používá k zobrazení historie zaznamenaných dat v grafické podobě, můžete vidět historii dat 
zakreslenou do grafu pro snadnější představu. Chcete-li vidět více detailů, vyberte myší zvolenou oblast a 
na displeji ze zobrazí podrobnější stupnice s více detaily: 
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4.2.1 Kliknutím na tlačítko History se otevře následují menu 

 
 

Tato část se používá k zobrazení historie zaznamenaných dat v tabulkové podobě. Pokud chcete vidět 
celou historii dat v požadovaném časovém intervalu, zvolte časové období a stiskněte tlačítko Search, 
požadovaná data se pak objeví v tabulce. Tlačítkem Export můžete exportovat vybraná data ve formátu 
excel pro použití v dalších aplikacích. 
Pokud je paměť základní stanice plná, stiskem tlačítka “Clear Memory” se obnoví paměťový prostor 
základnové stanice (nezapomeňte odeslat všechna data dříve než stisknete toto tlačítko). 
Pokud chcete spustit nový záznam historie počasí, stiskněte tlačítko “Clear Data”, databáze všech 
záznamů o počasí se smaže Pokud chcete databázi záznamů uchovat a zálohovat před smazáním všech 
záznamů o počasí, můžete udělat kopii “EasyWeather.mdb” souboru do jiné složky nebo jen přejmenovat 
soubor “EasyWeather.mdb” na např. “Jan-07.dat”, pro další použití 
 
4.2.2 Kliknutím na tlačítko Graph se otevře následující menu: 
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� Detektor deště je připojen kabelem ke vstupu označenému nápisem Rain ve stanici snímače teploty a 

vlhkosti (Obr.7) 

 

 
 

Upozornění: 
Na hraně detektoru směru větru jsou čtyři písmena “N”,”E”,”S” a “W” označující směr severu (N), východu (E), jihu (S) a 
západu (W). Detektor směru větru je potřeba umístit tak, aby zeměpisné značky odpovídaly skutečné poloze 
(zkontrolujte za pomoci kompasu). Pokud nebude snímač umístěn správně, na displeji se bude směr větru zobrazovat 
chybně. 
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Kabel od snímače rychlosti větru připojte do konektoru ve snímači směru větru. 
 
Kabel od snímače směru větru připojte do konektoru na jednotce snímače teploty a vlhkosti označeném nápisem 
„Wind“.  
 
Dešťový senzor připojte kabelem do konektoru na jednotce snímače teploty a vlhkosti označeném nápisem „Rain“. 

  
 
Základní nastavení 
U vnitřní jednotky přijímače můžete zvolit mezi bateriovým napájením nebo adaptérem. 

 
Vložení baterií 
Vnější jednotka (vysílač) 
Vložte 2x LR6/AA alkalické baterie do vysílače (ujistěte se, že vkládáte baterie správnou polaritou (+,-), tak jak ukazuje 
náčrtek). Indikátor na přední části jednotky se rozsvítí ca na 4 sekundy a potom zařízení přejde do normálního 
provozu. 
 
Vnitřní jednotka (přijímač) 
1. Otevřete víko baterií v zadní části jednotky a vložte 2x LR6/AA alkalické baterie. Ujistěte se, že vkládáte baterie 

správnou polaritou (+,-), tak jak ukazuje náčrtek. Zavřete víko baterií 
2. Jakmile vložíte baterie, veškeré ikony a nápisi na LCD se krátce rozsvítí. Nedotýkejte se displeje po dobu, než se 

přijímač zasynchronizuje s vysílačem, jinak se zařízení nespojí a vnější jednotka nebude na LCD zobrazena. Toto 
může trvat několik minut. 

3. Jakmile se zařízení spojí, displej se vrátí do normálního zobrazení. Nyní je možné provádět další nastavení.  
4. Pokud vysílač nenajde RCC signál, bude se pokoušet každou hodinu RCC signál najít, dokud jej nenajde. Jakmile 

bude RCC signál nalezen, bude jej vysílat do vnitřní jednotky na LCD. Na displeji se zobrazí ikona RCC. Pokud 
přijímač nenajde RCC signál nebo jej ztratí, ikona se nezobrazí. Nejlepší podmínky pro příjem jsou v noci mezi 
půlnocí a 6:00, kdy je přítomno nejméně rušících signálů. Během dne není garantován příjem RCC signálu. 

5.   

Nastavení při použití AC adaptéru  
1. Zapněte vysílač tak, jak bylo popsáno dříve u bateriového napájení. 

2. Zapojte konektor do konektoru vnitřní jednotky. Jedná se o vstup DC 6.0V na boku základní jednotky.  
 
Umístění jednotek 
Jakmile jsou všechny jednotky v provozu a jsou propojené, můžete je umístit permanentně na svoje místo. Před 
konečnou montáží zkontrolujte, zda li jednotky na zvoleném místě fungují (jednotka přijímá signál). Pokud ne, bude 
nutné jednotky přemístit tak, aby byl signál dostatečný. Teprve potom můžete umístit jednotky na svoje místo. 
  
Pozn.: Radiové vlny, které se používají pro přenos dat mezi vysílačem a přijímačem mohou dosáhnout ve volném 

prostoru dosahu asi 100 metrů. To znamená na místě, kde se nenachází žádné budovy, stromy, auta, elektrické 
vedení nebo jiné překážky.    
Některá elektrická zařízení, jako PC obrazovky, televize, bezdrátová zařízení, mikrovlnky mohou zhoršit nebo 
přerušit datovou komunikaci. Berte tento fakt v úvahu ještě před konečným umístěním jednotek.  

  
Nastavení 

 
Pozn.: Většina nastavení je už předem přednastavená z výroby, proto není nutné většinu z nich nějak měnit – pouze 

relativní tlak vzduchu, který je pro předpověď počasí každé oblasti jiný. Ostatní nastavení je možné měnit velmi 
snadnými kroky.  

  
Pro základní nastavení, dotykem pera na místo na displeji se otevře následující příslušné menu 
  
Základní nastavení se provede v tomto pořadí. 
 
Pozn.: Menu nastavení lze kdykoli ukončit stisknutím jiného místa na displeji, než je aktuální pole 
mimo ikony „+”, „-” a „ON/OFF”. 
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4.1.3 Kliknutím na tlačítko Max/Min se otevře následující menu. 

 
 
Tato část se používá k zobrazení zaznamenaných min. a max. hodnot s vyznačeným časem, ve kterém 
nastaly. Resetování Min/Max hodnot je možnou udělat pouze na základní stanici příslušným tlačítkem. 

 
4.1.4 Kliknutím na tlačítko Language se otevře následující menu 

 
 
4.2 Možnosti záznamu 
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Tato část slouží k nastavení jednotek, které se budou zobrazovat na základní stanici. Po dokončení 
nastavení klikněte na tlačítko Save, uložit.  
 
4.1.2 Po kliknutí na tlačítko Alarm se otevře následující menu: 
 

 
 

Tato část slouží k nastavení požadovaného času, horní a dolní hranice spuštění alarmu pro základní 
jednotku, a pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu pro dané hodnoty. Po dokončení nastavení klikněte na 
tlačítko Save, uložit. Pokud nechcete žádné změny udělat, klikněte na tlačítko Exit.   
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Čas 

 
 
1) Dotkněte se displeje v oblasti času, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

kontrastu displeje v rozsahu 0 až 8. (standardně 5) 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti času, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

časové zóny. 
Pozn.: V Evropě, 0 pro zónu GMT+1, 1 pro zónu GMT+2, -1 pro zónu GMT. 
   V ČR je časová zóna v zimě GMT+1, v létě GMT+2 
       V Americe, -4 pro Atlantickou časovou zónu, -5 for pro Východní časovou zónu, -6 pro Centrální 
časovou zónu, -7 pro Horskou časovou zónu, -8 pro Pacifickou časovou zónu, -9 pro Aljašskou časovou 
zónu, -10 pro Havajskou časovou zónu. 

3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti času, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 
12 nebo 24 hodinového formátu. 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti času, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro zapnutí 
nebo vypnutí DST: DST ON nebo OFF(tato funkce je možná ve verzi WWVB, Pro verzi DCF není tato 
možnost aktivována). 

Pozn.: “DST OFF” znamená, že je přístroj řízen vnitřními hodinami a nebude se automaticky zpřesňovat 
čas nebo měnit čas v zimním a letním období. “DST ON” znamená, že je funkce DST zapnutá a vnitřní 
hodiny jsou řízeny signálem DST automaticky. Některé oblasti (Arizona a části Indiany) nerespektují letní 
čas a proto je vhodné zvolit “DST OFF”. 
5) Dotkněte se znovu displeje v oblasti času pro nastavení hodin, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + 

nebo – pro změnu čísla.  
6) Dotkněte se znovu displeje v oblasti času pro nastavení minut, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + 

nebo – pro změnu čísla.  
 

Paměť 
1) Dotkněte se displeje v oblasti Memory a aktivujete historii dat, ikony + a – budou blikat. Stiskem – 

se posunujete v historii hodnot do minulosti (viz časový údaj), stiskem + se posunujete v historii hodnot 
do současnosti. Když se zobrazuje historie měřených hodnot, v oblasti času se ukazuje čas pořízení 
těchto hodnot. (Interval ukládání hodnot do historie je možné změnit jen s pomocí PC a software, které 
jsou součástí balení). Přednastavený interval ukládání dat je 30 minut. 

2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti Memory a dostanete se do možnosti vymazání paměti. Nápis 
„CLEAR” a ikona zaplnění paměti budou blikat. Stiskem a podržením ikony „Memory full“ po 3 sekundy 
se vymaže paměť.   
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Rychlost větru 
 

 
Aktivujte nastavení větru pomocí: 
 
1) Dotkněte se displeje v oblasti WIND SPEED, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu 

displeje mezi průměrnou rychlostí (Average speed) a náhlou rychlostí (Gust speed). 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WIND SPEED, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro 

zvolení jednotky rychlosti větru - km/h, mph, m/s, uzly (knots), bft. 
3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WIND SPEED pro aktivaci max. alarmu, tlačítka +, ON/OFF a – 

budou blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnoty, držte + nebo – pro 
změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu (pokud je alarm 
aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WIND SPEED pro nastavení alarmu směru větru, ikona směru 
větru bude blikat. Stiskněte + nebo – pro zvolení alarmu směru větru. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí 
nebo vypnutí alarmu. 

5) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WIND SPEED pro zobrazení záznamu maximální rychlosti větru, 
zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MAX. Podržením maximální hodnoty po dobu 3 s se 
maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota rychlosti větru.  

 
Datum 

 
 
1) Dotkněte se displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu mezi 

časem alarmu, datem a čísla týdne. 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu 

mezi formátem data DD-MM nebo MM-DD (DD=den, MM=měsíc). 
3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

roku. Držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. 
4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

měsíce. Držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. 
5) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

dne. Držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. 
6) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 

hodiny alarmu. Držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. 
7) Dotkněte se znovu displeje v oblasti DATE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro nastavení 
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 Nastavení a obsluha programu “EasyWeather” 
 
Po spuštění programu „EasyWeather.exe” se na displeji objeví následující okno:  

 
 
Veškeré nastavení základní jednotky (meteostanice) se promítne do funkce programu v PC, takže pokud 
jste už provedli některá nastavení na jednotce, není nutné je znovu nastavovat v programu. Program 
umožňuje změnu tohoto nastavení, proto je možné nastavení provedené v programu na PC přenést do 
základní stanice (nastavení se ve stanici projeví následující minutu po nahrání). 
Pokud je základní stanice spojena s PC, zobrazí se „USB connected“, USB připojeno dole na obrazovce. 
Pokud stanice připojená není, zobrazí se „USB unconnected“ USB nepřipojeno.  
 
Nahoře se v řádku Nástroje na úvodní obrazovce zobrazují tři možnosti; System, Record a Help.  
 
4.1 Možnosti systému  
4.1.1 Po kliknutí na tlačítko System se otevře následující menu 
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Návod k použití programu EasyWeather 
 

1.0 Základní informace 
Tato meteorologická stanice je snadno ovladatelný profesionální přístroj, který přijímá z čidel meteorologická data, 
zobrazuje je a ukládá. Vnitřní jednotka získává data jak z vnější jednotky, která měří teplotu, vlhkost a směr a sílu 
větru, tak z vnitřních čidel, kde měří teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Propojení mezi vnější a vnitřní jednotkou je 
bezdrátové. 
  
Po instalaci programu “EasyWeather” z přiloženého CD-ROM, můžete použít váš počítač jako zobrazovač 
meteorologických dat tak, jak je zobrazuje základní stanice. V tomto případě je potřeba propojit stanici a PC pomocí 
USB kabelu (v balení). Programem můžete také dále sledovat historii vývoje počasí a naměřená data ukládat.  
 

2.0 Systémové požadavky 
 
Váš PC musí splňovat nejméně tyto požadavky, aby program správně fungoval: 

Operační systém: Windows NT4 (Service Pack >= 6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 
                 Windows 7 

Internet Explorer 6.0 a vyšší  

Procesor: Pentium III 500 MHz a vyšší  

Paměť RAM: nejméně 128 MB, doporučeno je 256 MB  

Čtečka CD-ROM 

Základní stanice musí být s PC propojena USB kabelem. 

3.0 Instalace programu “EasyWeather” 
 
Než začnete instalovat program „EaseWeather“, zkontrolujte, zda li správně fungují obě jednotky a vnitřní 
jednotka přijímá data z vnější jednotky (viz Návod k použití, sekce Základní nastavení). Poté můžete začít 
s instalací podle následujících kroků:  

1. Zapněte váš PC a vložte disk CD-ROM do čtečky CD-ROM.  
2. Dvojklikem myši spusťte z CD soubor „Easyweather.exe”  
3. Zvolte jazyk pro instalaci a klikněte na „OK“ 
4. klikněte na „Další“ (Next) a zvolte adresář, kam se program nainstaluje (můžete jej změnit) 
5. klikněte na „Další“ (Next) a zvolte zástupce složky 
6. klikněte na „Další“ (Next) a zvolte „další úkoly“ additional tasks) 
7. klikněte na „Další“ (Next) a setup je nyní připraven začít instalovat Easyweather na vaše PC 
8. Klikněte na Install a program se začne instalovat. 
9. klikněte na Finish k ukončení instalačního procesu. Pokud zatrhnete „Launch EasyWeather“ program se 

spustí. 
10. Program se také dá spustit z menu “Start—Všechny programy—EasyWeahter” (nebo z jiného 

nainstalovaného místa) a potom kliknutím na ikonu „EasyWeather”. 

Pozn.: Aby fungovalo grafické zobrazení programu, musí být program nainstalován pod administrátorským účtem. 
V případě instalace pod účtem s omezenými právy, je možné, že tyto funkce nebudou fungovat správně. 
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minut alarmu. Držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí 
nebo vypnutí alarmu. 

Déšť 
 

 
Aktivujte nastavení deště stisknutím 
1) Dotkněte se displeje v oblasti RAIN, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu mezi 1h, 

24h, týdenními (week), měsíčními (month) a celkovými srážkami (total rain). 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti RAIN, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu 

jednotek dešťových srážek mezi mm a palci (inch). 
6) Dotkněte se znovu displeje v oblasti RAIN pro nastavení max. alarmu, tlačítka +, ON/OFF a – budou 

blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnoty, držte + nebo – pro změnu 
hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu (pokud je alarm aktivní, 
zobrazí se ikona reproduktoru). 

3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti RAIN pro zobrazení maximálního záznamu o dešti. Podržením 
maximální hodnoty po dobu 3 s se maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota 
srážek.  

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti RAIN po dobu 3 s pro vynulování hodnot srážek. Také hodnoty 1h, 
24h, týdenní (week), měsíční (month) a celkové srážky (total rain) budou vynulovány. 
 

Tlak 

 
 
1) Dotkněte se displeje v oblasti PRESSURE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro změnu 

mezi absolutním a relativním tlakem.  
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – pro 

změnu jednotek mezi hPa, inHg a mmHg. 
3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE pro nastavení hodnoty relativního tlaku. Ikony + a – 

budou blikat a rozsvítí se ikona rel. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnot, držte + nebo – pro změnu 
hodnot po větších krocích. 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE pro nastavení max. alarmu tlaku, tlačítka +, ON/OFF 
a – budou blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnot, držte + nebo – 
pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu (pokud je 
alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

5) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE pro nastavení min. alarmu tlaku, tlačítka +, ON/OFF 
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a – budou blikat, na displeji se zobrazí LO AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnot, držte + nebo – 
pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu (pokud je 
alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

6) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE pro zobrazení maximálního záznamu o tlaku, 
zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MAX. Podržením maximální hodnoty po dobu 3 s se 
maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota tlaku. 

7) Dotkněte se znovu displeje v oblasti PRESSURE pro zobrazení minimálního záznamu o tlaku, 
zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MIN. Podržením minimální hodnoty po dobu 3 s se 
minimální hodnota vymaže, nyní bude minimum aktuální hodnota tlaku. 

 
Pozn.: Pokud je zvoleno zobrazení absolutního tlaku, krok 3 bude přeskočen. 
 
Historie tlaku 
Dotkněte se displeje v oblasti PRESSURE BAR GRAPH a stiskem + nebo – měníte historii tlaku v 
rozsahu 12 nebo 24 hodin.  
 
 
Předpověď počasí. 
  

 
 
1) Dotkněte se displeje v oblasti WEATHER FORECAST, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – 

pro změnu mezi ikonami SLUNEČNO, OBLAČNO, ZATAŽENO A DÉŠŤ. 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WEATHER FORECAST, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + 

nebo – pro nastavení prahu změny tlaku mezi 2-4 hPa (standardně 2 hPa) 
3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti WEATHER FORECAST, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + 

nebo – pro nastavení prahu změny tlaku pro bouřku mezi 3-9 hPa (standardně 4 hPa) 
 
 
Vnitřní teplota (IN TEMP) 

 
 
Aktivujte nastavení měření vnitřní teploty  
1) Dotkněte se displeje v oblasti INDOOR TEMPERATURE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo – 

pro změnu jednotek mezi ℃ a ℉. 
2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR TEMPERATURE pro nastavení max. alarmu vnitřní 

teploty, tlačítka +, ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro 
změnu hodnot, držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí 
nebo vypnutí alarmu (pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR TEMPERATURE pro nastavení min. alarmu vnitřní 
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Rozsah měření relativní vlhkosti  : 10 %～99 %  
Rozlišení       : 1% 
 
Měření tlaku vzduchu    : 300-1100 hPa (8,85-32,5 inHg) 
Přesnost       : +/-3 hPa pod 700-1100 hPa 
Rozlišení       : 0,1 hPa (0,01 inHg)  
Délka alarmu      : 120 sec 
 
 
Baterie 
Vnitřní jednotka     : 2xAA 1.5V LR6 Alkalické baterie 
Vnější jednotka     : 2xAA 1.5V LR6 Alkalické baterie 
Životnost baterií     : Minimálně 12 měsíců ve vnitřní jednotce 

minimálně 24 měsíců ve vnější jednotce měření teploty a vlhkosti 
 
Poznámka: pokud je vnější teplota menší jak -20˚C, je vhodné používat ve vnější jednotce pouze specielní 
kvalitní alkalické baterie, aby měla jednotka dostatek elektrické energie. Normální alkalické baterie se 
nedoporučují používat při teplotách nižších jak -20 ˚C. Baterie se při těchto teplotách velmi rychle vybíjí. 
 
 

Prosím buďte ohleduplní k životnímu prostředí a staré baterie odevzdejte k recyklaci do sběrného 
dvora nebo k prodejci baterií.  
Veškerá práva vyhrazena. Tento návod nesmí být reprodukován v jakékoli formě, kopírován celý nebo jeho části 
elektronicky, mechanicky nebo chemicky bez povolení vydavatele. 
  

Tento návod může obsahovat tiskové chyby nebo nepřesnosti. Obsah tohoto návodu je kontrolován. Prodejce neručí za tiskové chyby 
nebo nesprávné použití tohoto návodu. 
Veškerá práva vyhrazena 
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Pokud je paměť plná, přenos dat do PC trvá asi 2 minuty a další 2 minuty trvá zpracování údajů ke zobrazení na 
displeji. 
Podrobnější návod k použití software je v elektronické nápovědě pro tento program (v angličtině). 
 
 
 

Parametry 
Vnější jednotka 
Dosah bezdrátové jednotky   : 100 m (300 stop)    
Frekvence vysílače    : 868 MHz (Evropa) / 915 MHz (Severní Amerika) 
 
Rozsah teplot      : -40˚C…65˚C (-40 ℉ … +149℉)  
Přesnost       : +/- 1 °C 
Rozlišení       : 0.1˚C  
 
Rozsah měření vlhkosti    : 10 %～99 %  
Přesnost       : +/- 5 % 
 
Objem dešťových srážek   : 0 – 9999 mm (ukazuje --- pokud je mimo rozsah) 
Přesnost       : +/- 10% 
Rozlišení       : 0.3 mm (pro objem deště < 1000 mm) 

1 mm (pro objem deště > 1000 mm) 
 
Rychlost větru     : 0-160 km/h (0~100 mph)(ukazuje --- pokud je mimo rozsah) 
Přesnost       : +/- 1 m/s (rychlost větru < 10 m/s) 

+/-10 % (rychlost větru > 10 m/s) 
 
Měřicí interval vnější jednotky  : 48 s 
Odolnost proti vodě    : IPX3 
 
Vnitřní jednotka 
Měřicí interval (tlak,teplota)   : 48 s 
Rozsah teplot      : 0˚C…50˚C(-32 ℉ …+122 ℉)(ukazuje --- pokud je mimo 
rozsah) 
Rozlišení       : 0.1˚C  
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teploty, tlačítka +, ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí LO AL. Stiskněte + nebo – pro 
změnu hodnot, držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí 
nebo vypnutí alarmu (pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR TEMPERATURE pro zobrazení záznamu u maximální 
teplotě, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MAX. Podržením maximální hodnoty po 
dobu 3 s se maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota teploty. 

5) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR TEMPERATURE pro zobrazení záznamu o minimální 
teplotě, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MIN. Podržením minimální hodnoty po dobu 
3 s se minimální hodnota vymaže, nyní bude minimum aktuální hodnota teploty. 

 
 
 Venkovní teplota (OUT TEMP) 

 
 
Aktivujte nastavení měření vnější teploty 
1) Dotkněte se displeje v oblasti OUTDOOR TEMPERATURE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte + nebo 

– pro změnu mezi vnější teplotou (Outdoor Temperature), studeným větrem (Wind Chill) a rosným 
bodem (Dew Point). 

2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti OUTDOOR TEMPERATURE, ikony + a – budou blikat. Stiskněte 
+ nebo – pro změnu jednotek mezi ℃ a ℉. 

3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti OUTDOOR TEMPERATURE pro nastavení max. alarmu vnější 
teploty, tlačítka +, ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro 
změnu hodnot, držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí 
nebo vypnutí alarmu (pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti OUTDOOR pro nastavení min. alarmu vnější teploty, tlačítka +, 
ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí LO AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnot, držte + 
nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu 
(pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

6) Dotkněte se znovu displeje v oblasti OUTDOOR TEMPERATURE pro zobrazení záznamu o maximální 
vnější teplotě, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MAX. Podržením maximální hodnoty 
po dobu 3 s se maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota teploty. 

7) Dotkněte se znovu displeje v oblasti OUTDOOR TEMPERATURE pro zobrazení záznamu o minimální 
vnější teplotě, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MIN. Podržením minimální hodnoty 
po dobu 3 s se minimální hodnota vymaže, nyní bude minimum aktuální hodnota teploty. 

 
 



T105 

- 12 - 

Vnitřní vlhkost (IN HUMIDITY) 

 
 
Aktivujte nastavení měření vlhkosti 
1) Dotkněte se displeje v oblasti INDOOR HUMIDITY pro nastavení max. alarmu vnější vlhkosti, tlačítka 

+, ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí HI AL. Stiskněte + nebo – pro změnu hodnot, držte 
+ nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí alarmu 
(pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

2) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR HUMIDITY pro nastavení min. alarmu vnější vlhkosti, 
tlačítka +, ON/OFF a – budou blikat, na displeji se zobrazí LO AL. Stiskněte + nebo – pro změnu 
hodnot, držte + nebo – pro změnu hodnot po větších krocích. Stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo 
vypnutí alarmu (pokud je alarm aktivní, zobrazí se ikona reproduktoru). 

3) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR HUMIDITY pro zobrazení záznamu o maximální vnitřní 
vlhkosti, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MAX. Podržením maximální hodnoty po 
dobu 3 s se maximální hodnota vymaže, nyní bude maximum aktuální hodnota vlhkosti. 

4) Dotkněte se znovu displeje v oblasti INDOOR HUMIDITY pro zobrazení záznamu o minimální vnitřní 
vlhkosti, zobrazená hodnota bude blikat a zobrazí se ikona MIN. Podržením minimální hodnoty po 
dobu 3 s se minimální hodnota vymaže, nyní bude minimum aktuální hodnota vlhkosti. 

 
Vnější vlhkost 
Nastavení je obdobné jako pro vnitřní vlhkost. 
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Propojení s PC 
  

 
Propojení meteostanice s PC je důležitým doplňkem zařízení, protože dovoluje více možností než ovládání 
přes dotykový displej. Je možné zobrazit kompletní historii naměřených dat apod.  
  
Uložení dat 
Meteostanice ukládá komplexní historii měřených dat o počasí, vnitřní stanice umožňuje uložení až 4080 záznamů o 
počasí včetně záznamu o času pořízení měření do vnitřní paměti. Při výpadku napájení se veškerá data vymažou. 
V případě zaplnění vnitřní paměti se budou postupně mazat nejstarší naměřená data a tak vznikne místo pro nová 
data.  
 
Vyvolání dat 
Získaná data o počasí mohou být čteny, zpracovány a zobrazeny pouze na PC. Ukládací interval je možné změnit 
pomocí PC od 5 minut do 240 minut.  
 
Propojení a software 
K propojení meteostanice a PC je k dispozici USB kabel. Program EasyWeather je k dispozici v balení na přiloženém 
CD. 
Tento program umožňuje zobrazení všech současných informací o počasí tak, jak jsou na LCD. Umožňuje také 
zobrazení, uložení a tisk historie počasí. Stanice může uložit max. 4080 záznamů, které jsou omezeny vnitřní pamětí, 
počet záznamů v PC je omezen pouze velikostí paměti v PC.  

 
Instalace programu na PC 
 
Instalace programu je velmi jednoduchá. Vložte CD do počítače a spusťte dvojitým kliknutím soubor „setup.exe“. Dále 
už následujte kroky, které vám program nabízí. 
 
Ujistěte se, že na počítači s operačním systémem Windows pracujete jako administrátor. Jinak je možné, že se 
nepodaří zobrazit veškerá grafika a grafické zobrazení historie dat. 
  
V případě stahování dat z meteostanice je možné, že toto potrvá několik minut, než program bude reagovat na vaše 
příkazy. V případě chyby stahování se zobrazí „read weather data fail” a systém nebude odpovídat. 
 
Poznámka pro instalaci "EasyWeather" v systému Windows7: 
 
Uživatel musí být přihlášen jako administrátor! 
 

1. Klikněte na ikonu “start”  

2. Najděte program easyweather a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. 

3. Klikněte na “run as administrator” 

 

Po spuštění "EasyWeather.exe" programu se otevře hlavní okno na obrazovce počítače: 
 
 


