
MS 007

Slovenščina

 Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi.

VREMENSK A POSTA JA Z BREZŽIČNIM SENZOR JEM
NAVODILA
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VREMENSKA POSTAJA Z BREZŽIČNIM SENZORJEM

VARNOSTNI NAPOTKI 
Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

Svarilo: Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer 
in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da 
varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje 
ni mogoče vgraditi v  izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam 
zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala 
med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali 
zaradi spremembe ali zamenjave kateregakoli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi električnega udara, 
morate pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna 
varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

1. Če je aparat poškodovan, ga ne uporabljajte. Vsa popravila 
zaupajte strokovnemu servisu!

2. Aparata ne izpostavljajte močnemu tlaku, prekomerni vlagi ali 
visokim temperaturam (na primer v bližini vira toplote). Varujte ga 
pred neposrednim sončnim sevanjem. 

3. Aparat naj bo postavljen v  zadostni oddaljenosti od ostalih 
električnih naprav z močnim sevanjem.

4. Uporabljajte le originalne pritikline, ki jih dobavlja proizvajalec.
5. Aparat uporabljajte le v skladu z napotki, navedenimi v teh navodilih. 

Aparat je namenjen le za uporabo doma. Proizvajalec ne odgovarja 
za škode, nastale zaradi nepravilne uporabe. 

6. Aparat ni namenjen za medicinske namene ali za uradna poročila 
o vremenu.

7. Otroci, stari 8 let in več, osebe z  zmanjšano fizično ali umsko 
sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo 
to napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila 
o varni uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo. 
Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga 
opravljajo uporabniki, ne smejo opravljati otroci, če niso stari osem 
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let ali več in so pod nadzorom starejših oseb. Otroci, mlajši od osmih 
let, morajo biti oddaljeni od naprave in izvora energije.

• Princip napovedovanja vremena deluje na osnovi sprememb 
barometrskega tlaka.

• Ta aparat prikazuje notranje in zunanje temperature ter čas in deluje 
tudi kot budilka.

Do not immerse in water! – Ne potapljajte v vodo!

NEVARNOST ZA OTROKE:  Otroci se ne smejo igrati z  embalažnim 
materialom. Ne dovolite, da bi se otroci 
igrali s  plastičnimi vrečkami. Nevarnost 
zadušitve.
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1. Opozorilo za vključeno budilko
2. Ura
3. Kazalec radijskega prenosa
4. Sobna temperatura
5. Zunanja temperatura
6. Vremenska napoved
7. Ublažitev zaslona/odložitev bujenja
8. Navzgor/RF
9. Tipka nastavitve
10. Tipka budilke
11. Navzdol/WAVE
12. Resetiranje
13. AC/DC adapter
14. Vratca napajalnega adapterja
15. Odprtina za stojalo

16. Odprtina za obešanje
17. Prostor za baterijo
18. Vložite 1 baterijo CR2032
19. Porinite konektor AC/DC adapterja
20. LED kontrolna lučka
21. Stojalo
22. Pretikalo kanalov 1/2/3*
23. Vložite 2 mikro bateriji CR2032 (AAA)
24. Če naj bi senzor stal na dnu, pritrdite stojalo od 

spodaj.
25. Za pritrditev na steno vstavite senzor v nosilec na 

steni od zadaj.

* Model MS 007 deluje na kanalu 1

POGOJI, KI VPLIVAJO NA BREZŽIČNI PRENOS
V tem aparatu je natančna ura, ki jo upravlja radijski signal. Podobno kot pri drugih brezžičnih aparatih vplivajo 
na sposobnost sprejema signala med drugim tudi naslednji pogoji:

• Oddaljenost od vira signala
• Terensko neskladje
• Visoke stavbe v okolici
• Železniške proge, visoka napetost itd.
• Avtoceste, bližina letališča ipd.
• Bližina velikih gradbišč

• Železobetonske stavbe
• Bližina električnih aparatov
• Bližina računalnikov in TV sprejemnikov
• Notranjost prometnih vozil
• Kovinske konstrukcije in ogrodja

Aparat namestite na mesto, kjer so optimalni pogoji sprejema, v  bližino oken izven dosega elektronskih 
aparatov in kovinskih predmetov.

HITRA NASTAVITEV
Korak 1:
Namestitev rezerven baterije
Sprostite vijak in s  premikom v  smeri puščice odstranite pokrov predala za 
baterije, ki je na zadnji strani aparata, potem vložite litij baterijo (1 × CR2032). 
Pazite, da je baterija nameščena s oznako + navzgor. Namestite nazaj pokrov 
predala za baterije in privijte varovalni vijak.

Korak 2:
V električno vtičnico priključite AC/DC adapter. DC konektor adapterja porinite 
v električni zapah na zadnji strani aparata. Na spodnjo stran vremenske postaje 
namestite stojalo.

Korak 3:
Aparat in brezžični senzor naj bosta blizu sebe. Narahlo porinite in odprite 
pokrov baterije na zadnji strani brezžičnega senzorja ter vložite dve mikro 
alkalni bateriji (AAA). Upoštevajte polarnost označeno na prostoru za baterije. 
Namestite nazaj pokrov prostora za baterijo. V nekaj sekundah začne vremenska 
postaja sprejemati signal iz brezžičnega senzorja. Sedaj lahko brezžični senzor 
namestite nekam zunaj, v suh in senčen prostor.

Korak 4:
Iz sprednje plošče odlepite zaščitno folijo. Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

Korak 5:
Takoj, ko vremenska postaja sprejme podatek o zunanji temperaturi, začne iskat DCF signal.

Vijak
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SPREJEM DFC SIGNALA IN KAZALEC SIGNALA
Po vklopu začne aparat sprejemati DFC signal. Ikona  utripa.

Iskanje DCF signala (ikona  utripa)

Uspešen sprejem (ikona  ostane prižgana)

Neuspešen sprejem (ikona  izgine)

Med sprejemanjem signala prikažite z  enim pritiskom na tipko /WAVE način sprejema ali moč signala. 
Opozarjanja so naslednja:

V primeru močnejšega signala se na zaslonu prikažejo trije delci 

V primeru slabega ali pa nobenega DCF signala se na zaslonu prikaže  ali .
Med sprejemom lahko moč signala niha od enega do treh delcev. To je normalno, saj aparat zaznava DCF signal 
hkrati z drugimi signali.
S pritiskom na tipko SET se vrnete nazaj na prikaz časa z utripajočim simbolom .

Uspešen ali neuspešen sprejem signala
V primeru uspešnega sprejema bo ikona  na zaslonu stabilna (preneha utripati).
V primeru neuspešnega sprejema ikona  izgine iz zaslona.

Samodejni in ročni sprejem
Aparat začne samodejni sprejem signala vedno ob 1:00, 2:00 in 3:00. Če mu ne uspe sprejeti DCF časovnega 
signala ob 3:00, aparat poizkusi sprejeti signal ob 4:00. V primeru ponovnega neuspeha poizkusi signal sprejeti 
ob 5:00. Če signala spet ne sprejme, se samodejni sprejem zažene ponovno ob 1:00 naslednji dan.

Ročno sprejemanje signala: Enostavno pritisnite in podržite /WAVE. Aparat na hitro odda zvočni signal in 
začne se ročni sprejem. S pritiskom in podržanjem /WAVE končate sprejem DCF.

Ko vaša vremenska postaja sprejema radijski signal, zaslon potemni. Ko je sprejemanje radijskega signala 
končano, se zaslon vrne k prej nastavljenemu nivoju svetlobe.

Pri sprejemanju radijskega signala ne delujejo tipke aparata in ne deluje merjenje temperature. Na zaslonu 
ostane prikazana prvotna vrednost temperature. Aktualna točna temperatura se spet prikaže po približno 
30 minutah.

NASTAVITEV URE
1. Podržite za 2 sekundi tipko SET, utripati začnejo številke ure. S pomočjo /  nastavite uro.
2. Ponovno pritisnite SET, utripati začnejo številke minut. S pomočjo /  nastavite minute.
3. Pritisnite SET še enkrat. Na zaslonu se prikaže utripajoč podatek :05. S pomočjo /  nastavite interval 

zamika budilke v mejah 5 do 60 minut.
4. Nato pritisnite SET še enkrat. Na zaslonu se prikaže utripajoč podatek 00. S  pomočjo /  izberite 

časovni pas.
„00“ = GMT +1 ura (npr. Slovenija)
„01“ = GMT +2 uri (npr. Finska)
„-01“ = GMT 00 (npr. Velika Britanija)

5. S pritiskom na SET se vrnete v normalen način. Če ca 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, se aparat vrne 
v normalen način samodejno.

6. Ura se prikazuje v 24-urnem formatu.
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NASTAVITEV BUDILKE
(Izhodiščna nastavitev budilke je 6:00)
1. Pritisnite in podržite tipko AL. Podatek ura začne utripati skupaj s simbolom AL. S pomočjo /  nastavite 

želeno uro bujenja.
2. Ponovno pritisnite AL, utripati začnejo številke minut. S pomočjo /  nastavite minute.
3. S ponovnim pritiskom na AL shranite nastavitev budilke in se vrnite k normalnemu prikazu časa. Če ca 

10 sekund ne pritisnete nobene tipke, se aparat vrne v normalen način samodejno.

VKLOP IN IZKLOP BUDILKE
Budilko prižgete ali ugasnete enostavno s pritiskom na tipko AL. Pri vključeni budilki se nad podatkom časa 
prikaže simbol AL.

ODLOŽENO BUJENJE
Ko se doseže nastavljen čas, začne budilka zvoniti in simbol AL utripa.
1. Z enim pritiskom na tipko SNOOZE budilko začasno izključite, simbol AL bo še naprej utripal. Če niste 

nastavili drugega intervala odloženega bujenja, začne budilka zvoniti spet čez 5 minut.
2. Če želite budilko izklopiti, pritisnite med zvonjenjem budilke kakršno koli tipko, razen tipke odloženo 

bujenje.

Trajanje bujenja: 2 minuti

NASTAVITEV SVETLOBE ZASLONA
S pritiskom na tipko SNOOZE/DIMMER nastavite večjo ali manjšo svetlobo zaslona.

UPORABA VREMENSKE NAPOVEDI
Vremenska postaja uporablja štiri različne simbole za vreme:

SONČNO

DELNO SONČNO

OBLAČNO

DEŽ

Opomba:  Premeščanje vremenske postaje po hiši bo vplivalo na njeno natančnost, saj hitre spremembe višine 
močno vplivajo na njeno natančnost. Po vklopu vremenske postaje traja nastavitev le-te približno 
24 ur. Simboli za vreme, ki so na zaslonu, omogočajo predstavo o vremenu v naslednjih 6 do 12 urah 
in vedno ne odgovarjajo aktualnemu vremenu zunaj.
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Če pride do izgube informacij o zunanji temperaturi
Če se namesto podatka o  zunanji temperaturi prikaže na zaslonu „--“, je prišlo do prekinitve ali do izpada 
brezžične komunikacije z  zunanjim senzorjem. Na vremenski postaji pritisnite in podržite tipko  in 
nato pritisnite tipko RESET na zadnji strani zunanje enote z  oddajnikom. Če še naprej prihaja do izpadov 
komunikacije z zunanjim senzorjem, namestite zunanjo enoto v drug prostor, kjer bo zagotovljen brezhiben 
sprejem informacij o temperaturi.

Opombe:
Dejanski doseg brezžičnega prenosa podatkov iz senzorja je odvisen od ovir na poti signala. Vsaka ovira (streha, 
strop, veliko drevo ipd.) zmanjšuje učinkovit doseg oddajnika zunanje enote.

NEGA VREMENSKE POSTAJE
1. Aparata ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, sončnemu sevanju in tekočinam.
2. Ne dovolite stika s snovmi, ki povzročajo korozijo.
3. Aparata ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, prahu in visoki vlagi.
4. Aparata ne odpirajte in ne manipulirajte s sestavnimi deli.
5. Uporabljajte le napajalen adapter, ki se dobavlja skupaj z aparatom.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če vremenska postaja prikazuje nepravilne informacije ali znake, lahko na le-to vpliva sproščanje statične 
elektrike ali pa delovanje drugih naprav. Pritisnite tipko RESET na zadnji strani aparata. Aparat se resetira na 
začetno vrednost datuma in časa in se zažene sprejem upravljalnega radijskega signala.

Problem Rešitev

LCD zaslon je prazen. 1. Pritisnite RESET na aparatu.
2. Zamenjajte baterije v aparatu.

Ne prikazuje se zunanja temperatura. 1. Podržite tipko  in nato pritisnite tipko RESET na zunanjem 
senzorju.

2. Lahko so prazne baterije v zunanjem senzorju. V takšnem 
primeru zamenjajte baterije v zunanjem senzorju.

3. Prepričajte se, da na poti signala ni moteče elektronske 
naprave (računalniški ekran, TV, slušalke, zvočniku). Signal se 
prenaša po najkrajši poti in vir motenja v bližini te poti lahko 
povzroči težave.

Nepravilen podatek o temperaturi. 1. Resetirajte aparat.
2. Prepričajte se, da je senzor zunanje temperature zaščiten 

proti neposrednemu soncu in da se v bližini ne nahajajo viri 
vročine ali mraza.

TEHNIČNI PODATKI
Obseg temperatur
Notranja 0 °C do +50 °C (izven obsega se prikazuje HH.H / LL.L)
Notranja -50 °C do +70 °C (izven obsega se prikazuje HH.H / LL.L)
Ločevanje temperature 1 °C
Interval merjenja zunanje temperature 3 minute
Dolžina bujenja 2 minuti
Odlog bujenja 5–60 minut
Prenosna frekvenca 433 MHz
Doseg brezžičnega prenosa 30 m (v odprtem prostoru brez ovir)
Nominalna moč (W) 0,45–0,65 W 
Zunanji senzor TW004
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Napajanje:
AC: 100–230 V~ 50/60 Hz, 0,3 A max.
DC: 5 V, 1,2 A
Baterije: 2× AAA (1,5 V)

IZKORIŠČANJE IN ODSTRANITEV ODPADKOV
Uporabljen embalažni material odstranite na mestu za odstranjevanje odpadkov v vaši občini.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA NA KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE
Odstranitev uporabljenih električnih in elektronskih naprav (velja v  državah članicah EU in drugih 
evropskih državah, kjer že deluje sistem ločevanja odpadkov)

Ta oznaka na izdelkih ali v originalni dokumentaciji pomeni, da neuporabnih električnih ali elektronskih izdelkov 
ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Te odpadke odnesite v posebne zbirne 
centre, kjer se izvaja njihovo pravilno odstranjevanje, obnova ali reciklaža.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ščititi dragocene naravne vire in preprečuje škodo na okolju in 
zdravju. 

Za podrobnosti se obrnite na lokalne urade, zbirni center ali na mesto, kjer ste izdelek kupili. Na podlagi nacionalne zakonodaje, 
je za nepravilno odstranjevanje tega tipa odpadkov zagrožena kazen.

Besedilo, dizajn in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila in pridržujemo si pravico do sprememb.

S tem K+B Progres, a.s. izjavlja, da je tip radijskega aparata MS 007 v skladu z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti najdete na spletni strani: www.ecg-electro.eu.

Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.
Pridružujemo si pravico do spremembe besedila in tehničnih parametrov.

08/05







 Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.
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