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Teplotní stanice typ 30.3037 
 

Funkce 
� 24ti hodinový ukazatel s budíkem 

� pokojová teplota v °C (min. a max. hodnoty) 

� venkovní teplota v °C (min. a max. hodnoty) 

 

Zprovoznění 
� Vložte baterie do vysílače. 

� Vložte baterie do stanice. 

Pozn.: vysílač by měl být zprovozněn do doby 2 ½ min. Jinak by mohly nastat  

problémy při příjmu signálu DCF-77). Je velmi důležité vložit baterie nejprve do vysílače a až 

poté do stanice. Do nastavení času nemačkejte žádná tlačítka. 

LCD obrazovka 
LCD obrazovka je rozdělena do tří částí. Jsou-li vloženy baterie, rozsvítí se nakrátko všechny 

segmenty a poté bude zobrazeno: 

� čas „-:--“ 

� pokojová teplota  a minimální a maximální teploty 

� venkovní teplota. a minimální a maximální teploty 

DCF-77 
Tento přístroj přijímá signál DCF-77 pro čas, který je vysílán z Německa. Jeho dosah je 1500 km. 

Příjmem tohoto signálu dosáhnete během celého roku přesného času. Také změna z letního času na 

zimní a naopak je automatická. Pokud si přejete zrušit příjem signálu DCF-77  stiskněte 2x  SET a 

tlačítkem + zvolte OFF( čas pak musíte nastavit manuálně). 

Příjem tohoto signálu trvá 3-5 minut. 

Nebyl-li signál DCF-77 pro čas, od vložení baterií, do 10 minut přijat, povšimněte si následujících 

bodů, dříve než čas nastavíte manuálně: 

� vzdálenost stanice od rušivých vln (počítač, televizor) by měla být 1,5 - 2 metry 

� stanice by neměla být umístěna v přímé blízkosti kovových okenních rámů 

� v železobetonových pokojích (paneláky, sklepy) je DCF-77 signál slabší, v extrémních 

případech umístěte stanici v blízkosti okna. 

Manuální nastavení času 
Nebyl-li signál DCF-77 přijat nebo zrušen ( viz DCF-77 ), musíte čas nastavit manuálně: 

� stiskněte 3x tlačítko SET, ke vstupu do módu dokud ukazatel nezačne blikat 

� hodinu nastavte pomocí + 

� minuty nastavte pomocí + 

� stiskněte „SET“ k opuštění tohoto módu 

� pro nastavení jiného časového pásma, stisknutí tlačítka SET a tlačítkem + nastavíme pásmo 

 

Ukazatel pokojové teploty 

Pokojová teplota a min a max teplota je zobrazena v druhém poli. Zabudovaný senzor automaticky 

změří teplotu poté, co jsou vloženy baterie. Rozsah měření je -9°C až 38°C s tolerancí 1°C. 

Ukazatel venkovní teploty 
Venkovní teplota a min a max teplota je zobrazena ve třetím poli. Teplota je přijímána od vysílače, 

pracujícím na frekvenci 868MHz do vzdálenosti 100 m. Rozsah měření -40°C až +60°C 

Uložené min. a max. hodnoty 
Stisknutím tlačítka „MIN/MAX/RESET“ se paměť minima a maxima hodnot vyresetuje a teploměr 

začne ukládat nové hodnoty. 

Budík-nastavení času buzení 
Stisknutím tlačítka ALARM a následným podržením tlačítka se dostaneme do modu nastavení času 

buzení.Tlačítkem + nastavíme hodinu, opětovným stlačením ALARM se dostaneme na nastavení 

minut a opět + nastavíme minuty. Při aktivním nastavení budíku je nad zobrazením času symbol ((°)). 

Zrušení aktivace buzení provedeme stiskem tlačítka ALARM.  

 



 - 2 - 

 

868MHz 
V normálním prostředí (vzdálenost od rušivých vln jako např. televizor, PC) bývá venkovní teplota od 

vysílače přijata do 2 ½ min a na stanici zobrazena. Nebyla-li venkovní teplota přijata, povšimněte si 

následujících bodů: 

� vzdálenost stanice a vysílačů od rušivých vln (počítač, televizor) by měla být 1,5 - 2 metry 

� vysílač by neměl být umístěn v přímé blízkosti kovových okenních rámů 

� používání jiných, na stejné frekvenci pracujících přístrojů (sluchátka, reproduktor) může 

zabránit správnému přenesení signálu 

� poruchy příjmu mohou být také způsobeny od souseda, který používá přístroje na stejné 

frekvenci 

� signál může být také nepříznivě ovlivněn extrémními teplotami (např. byl-li vysílač delší čas 

vystaven extrémní teplotě) 

Znovunastavení 
� vyjměte baterie ze stanice a vysílače  

� vyčkejte alespoň 30 sec a poté zopakujte návod od bodu „zprovoznění“. 

 

Umístění stanice 
Stanici připevněte na zeď pomocí šroubu. 

Umístění vysílače  
Každý vysílač je opatřen držákem na zeď, který se připevní pomocí tří šroubů. Nepřipevňujte vysílač 

na kovové plochy (signál by mohl být zeslaben). 

Péče o stanici 
� nevystavujte stanici extrémním a náhlým teplotám 

� přístroj čistěte pomocí měkkého, lehce vlhkého hadříku 

� nepoužívejte žádní čistící prostředky 

� nevkládejte přístroj do vody 

� nepokoušejte se stanici opravovat sami, při otevření stanice ztrácíte záruku 

 

 

 

R&TTE Directive 1999/5/EC 
Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové 

zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/RC. 
 

Tento výrobek je schválen pro použití v ČR. 
 

 

 

Pozn.: Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!! 
 

Dodává T.B.I., spol. s r.o., tel/fax : 261 219 439, WWW.TBI.CZ 


