
 
 

 
 
 

 
T103 - Meteostanice Ecowitt WN1920 se vzdáleným přístupem 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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! 
 

 
 
Volitelné příslušenství:  

Vzdálený bateriový pack pro venkovní senzory:  
 
Extra dlouhý, cca 9 metrový kabel vám dovolí umístit baterie do 
bezpečného, povětrnostními okolnostmi neovlivněného prostředí. Velmi 
jednoduché připojení k senzoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další doplňkové senzory:  

 
Teplota a Venkovní s.  Vnitřní senzor    Vnitřní senzor  Senzor        Bouřkový     Teplotní Teplotní 
 vlhkost PM 2,5  PM 2,5  PM 2,5,PM10 úniku        senzor     senzor senzor 
      CO2  vody 
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Technické specifikace:  
Rozměry displeje: 104,5 × 110 × 27,5 mm 
Displej napájen pomocí USB nebo 2× AA alkalických baterií 
 
 
Měření Rozsah Přesnost Rozlišení 

Rychlost větru 0-50 m/s <10 m/s +- 1m/s 
>10m/s +- 10% 

0,1 m/s 

Směr větru 0-359° +-5° 1° 

Tlak 300-1100 hPa @25°C +-5hPA 0,1 hPa 

Teplota -40-60°C +-1°C 0,1°C 

Vlhkost 10-99% +-5% 1% 

Déšť 0–10 000 mm +-10% 0,1mm 
 
Vlastnosti:  
Nabízí 2 možnosti konfigurace Wifi: Pomocí aplikace WS View Plus nebo pomocí webové stránky.  
Nabízí možnost sledování dat v reálném čase pomocí mobilní aplikace (WS View Plus pro iOS nebo 
Android) v lokální síti. Pomocí mobilní aplikace je možné snímat také další připojené senzory.  
Kompatibilita pomocí Wifi: Pomocí bezdrátového připojení je možné odesílat a publikovat data na Ecowitt/ 
Weather Underground / Weather Cloud / WOW a snímat konkrétní podmínky počasí pomocí aplikace.  
Aplikace pro telefon je zdarma.  
Synchronizace světového času pomocí internetu.  
Snímá vnitřní a vnější teplotu, vlhkost a rychlost a směr větru.  
Zobrazuje absolutní a relativní barometrický tlak.  
Zobrazuje množství srážek v období jedné hodiny, dne, týden a roku.  
Zobrazuje teplotu větru, rosný bod a index teploty.  
Je možné vybrat si jednotky zobrazení °F a °C, mph a kph, inHg, hPa nebo mmHg, palce nebo milimetry.  
Na základě barometrických údajů zobrazuje předpověď počasí.  
Je možné nastavit upozornění na vnitřní a venkovní zadané mezní hodnoty.  
Dosah přenosu je 150 m.  
 
Údržba a čištění: Produkt 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 pouzdro produktu.  
 
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 
prostředí a přispějte k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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