
uživatelský manuál



úvod
Děkujeme vám za zakoupení produktu Xmartian. 
Pro více informací o produktu a získání dalších 
jazyků naskenujte QR kód nebo navštivte náš 
web.
For more details and other languages scan QR 
code or visit our website.

www.xmartian.com/sun
info@xmartian.com

Jsme tu pro vás. Kdykoliv. Ruzumíme našim 
produktům a umíme poradit.

Nápad na zlepšení? Vaše zkušenosti s meteosta-
nicí? I to od vás rádi uslyšíme.

Před prvním použitím si důkladně prostudujte 
tento uživatelský manuál.

 



obsah balení
• Meteostanice
• Venkovní jednotka
• Micro USB kabel
• Napájecí adaptér
• 2ks AAA baterií pro venkovní jednotku
• Šroubovák 

V případě nekompletnosti balení se prosím obrať-
te na vašeho prodejce.

upozornění 
1. Hlavní jednotku uchovávejte a používejte pou-

ze v suchu.
2. S napájecím adaptérem nemanipulujte, pokud 

jsou Vaše ruce mokré nebo vlhké.
3. Nikdy nevkládejte vodivé předměty do nabíjecí 

zdířky přístroje nebo do zdířky adaptéru.
4. Produkt používejte vždy v souladu s tímto 

manuálem.
5. Produkt lze používat pouze s dodaným napáje-

cím adaptérem.
6. Všechny případné opravy musí provádět pouze 

autorizovaný servis. Nikdy neotevírejte/neroze-
bírejte produkt!

7. Napájecí adaptér musí být odpojen ze zdroje 
napětí před případnou opravou.

8. Žádná část produktu nesmí být ponořena do 
vody ani vystavena nadměrné vlhkosti.

9. Meteostanice není dětská hračka. Děti mohou 
produkt používat pouze pod dohledem dospělé 
osoby.



popis

aktuální čas

signál a stav 
baterie venkovní 
jednotky

budík

vnitřní/vnější 
teplota a 
vlhkost

předpověď
počasí

datum
den v týdnu

barometr

tlačítka 
nastavení

stojánek

napájecí konektor přepínač
 on/off

úprava jasu
odložení 
budíku

Hlavní jednotka:



Venkovní jednotka:

šroubky zadního  
krytu

zadní kryt aaa baterie

místo pro 
uchycení

ventilační 
otvory

UPOZORNĚNÍ: 
Venkovní jednotku vždy montujte na chráněné 
místo, abyste se vyhnuli zkreslení měření vlivem 
přímého slunečního záření, deštěm nebo např. 
průvanem z okna.
Pro správné fungování venkovní jednotky je nut-
né, aby ventilační otvory směřovaly dolů.

popis



zapojení
1. Pomocí přiloženého sřoubováku vyšroubujte 

4 šroubky ze zadní strany venkovní jednotky, 
sundejte zadní kryt a vložte přiložené AAA 
baterie. Opačným postupem kryt nasaďte.

2. Napájecí adaptér propojte s micro USB ka-
belem, hlavní jednotkou a zapojte do zdroje 
napětí. Dodržujte bezpečnostní upozornění viz. 
sekce UPOZORNĚNÍ.

3. Zapněte hlavní jednotku posunutím přepínače 
ON/OFF do polohy ON.

4. Ikona  se během prvního spuštění rozbliká.
• Tlačítky UP/DOWN nastavte aktuální počasí. 

Více viz. sekce PŘEDPOVĚĎ.
• Tlačítkem SET provedete uložení.
• Pokud během 8 vteřin nedojde k akci, nastave-

ní bude automaticky ukončeno.
5. Umístěte venkovní jednotku v okruhu do 

30 m od hlavní jednotky. Pro správné fungování 
umístěte jednotku mimo přímé slunce.

• Ikona  bude blikat během připojování k 
venkovní jednotce. Po připojení zůstane ikona 
aktivní a na displeji se zobrazí informace o 
naměřených hodnotách.

• V případě, že nedojde ke spojení do 10 minut, 
zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy 
a nabity. Pokud ani poté nedojde ke spojení 
s venkovní jednotkou, bude nutné najít lepší 
umístění jednotek z důvodu rušení nebo jiných 
možných překážek pro signál.



nastavení
Datum a čas
Dlouhým stiskem tlačítka SET aktivujete nastave-
ní data a času. Nastavovaná oblast se rozbliká.
Tlačítky UP&DOWN nastavte požadované hod-
noty.
Stiskem SET přejdete na další hodnoty.
(rok->měsíc->den->hodina->minuta)
Tlačítko ALARM slouží pro uložení a odchod 
z nastavení.
Čas je zobrazen ve 12ti hodinovém formátu.

Budík
Dlouhým stiskem tlačítka ALARM aktivujete na-
stavení budíků. Nastavovaná oblast se rozbliká.
Lze nastavit časy pro 2 budíky.

Tlačítky UP&DOWN nastavte požadované hod-
noty.
Stiskem SET přejdete na další hodnoty.
( 1 hodina->minuta-> 2 hodina->minuta)
Tlačítko ALARM slouží pro uložení a odchod z 
nastavení.
Aktivaci/deaktivaci budíku 1  provedete stiskem 
tlačítka SET.
Aktivaci/deaktivaci budíku 2  provedete stiskem 
tlačítka ALARM.
Aktivovaný budík je identifikován zobrazením 
ikony  a čísla na displeji.
Odložení budíku o 10 minut při zvonění provede-
te stiskem tlačítka SNOOZE.
Budík lze odložit maximálně 5x.



nastavení
Hodnoty
Stiskem tlačítka UP lze změnit formát zobrazova-
ných hodnot Celsius -> Fahrenheit.
Stiskem tlačítka DOWN lze zobrazit minimální a 
maximální naměřené hodnoty pro aktuální den. 
K návratu na hlavní obrazovku dojde automaticky 
za 3 vteřiny od poslední reakce.
Jas
Stiskem tlačítka SNOOZE lze regulovat intenzitu 
jasu ve 4 stupních.

předpověd
Meteostanice poskytuje předpověď počasí na
12~24 hodin, založenou na změně tlaku a teploty 
vzduchu.
Předpověď počasí je zobrazována grafickou iko-
nou. (slunečno - polojasno - zataženo - déšť) 
Během prvního spuštění meteostanice dopo-
ručujeme nastavit ikonu aktuálního počasí pro 
zpřesnění předpovědi.
Nastavení/změnu aktuální předpovědi lze provést 
dlouhým stiskem tlačítka UP. Ikona počasí se 
rozbliká. Tlačítky UP&DOWN nastavte aktuální 
počasí.Uložení změn provedete stiskem tlačítka 
SET. 
V průběhu první hodiny od prvního spuštění 
probíhá vzorkování počasí a hodnot a samotná 
předpověď nemusí být dostupná.



řešení problémů
Venkovní jednotku nelze spojit s hlavní jed-
notkou.

1. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
2. Zkontrolujte rušení mezi venkovní a hlavní 

jednotkou. V případě rušení signálu vyberte 
jiné umístění pro jednotky. Rušení lze snad-
no otestovat umístěním venkovní jednotky 
do blízkosti hlavní jednotky a následným 
spojením.

3. V případě přetrvávajících problémů se obrať-
te na podporu xmartian.com

Meteostanice nezobrazuje správné hodnoty.
1. Zkontrolujte umístění venkovní jednotky. Jed-

notka nesmí být umístěna na přímém slunci. 
Ventilační otvory musí směřovat dolů.

2. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
3. V případě přetvrvávajících problémů se 

obraťte na podporu xmartian.com
Signál venkovní jednotky se ztrácí.

1. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
2. Zkontrolujte rušení mezi venkovní a hlavní 

jednotkou. V případě rušení signálu vyberte 
jiné umístění pro jednotky. Rušení lze snad-
no otestovat umístěním venkovní jednotky 
do blízkosti hlavní jednotky a následným 
spojením.

3. V případě přetrvávajících problémů se obrať-
te na podporu xmartian.com

Nenašli jste zde váš problém?
1. Obraťte se prosím na podporu xmartian.com, 

kde vám s vaším problémem pomohou.



záruka
Na produkt je poskytována plná 24 měsíční zá-
ruka. Pro uplatnění záruky se obraťte na Vašeho 
prodejce.

detaily
Produkt:  Bezdrátová meteostanice
Model:   WP6850
Hlavní jednotka
Rozsah měřených teplot:  0 ~ 50 °C
Přesnost měření:   ±2 °C
Rozsah vlhkosti:   20 ~ 95 %
Hmotnost:   163 g
Napájení:   DC 5V/1A
Venkovní jednotka
Rozsah měřených teplot:  -20 ~ 50 °C
Přesnost měření:   ±2 °C
Rozsah vlhkosti:   20 ~ 95 %
Přenosová frekvence:  2,4 GHz
Dosah:    30 m
Měřící perioda:   60 sec.
Napájení:   2 AAA
Pří výměně baterií vždy vkládejte nové baterie 
správného typu a dbejte na správnou polaritu.
Výrobce:
Vson Technology Co., Ltd.
A-3-1208, Zhongliang Business Park, Liuxian 2nd Road, Xinan, Shenzhen, 
Guangdong, China
Importér:
Rondo.cz s.r.o.
Nepravidelná 329/9, Praha 10, 102 00



zapojení
1. Pomocí přiloženého sřoubováku vyšroubujte 

4 šroubky ze zadní strany venkovní jednotky, 
sundejte zadní kryt a vložte přiložené AAA 
baterie. Opačným postupem kryt nasaďte.

2. Napájecí adaptér propojte s micro USB ka-
belem, hlavní jednotkou a zapojte do zdroje 
napětí. Dodržujte bezpečnostní upozornění viz. 
sekce UPOZORNĚNÍ.

3. Zapněte hlavní jednotku posunutím přepínače 
ON/OFF do polohy ON.

4. Ikona  se během prvního spuštění rozbliká.
• Tlačítky UP/DOWN nastavte aktuální počasí. 

Více viz. sekce PŘEDPOVĚĎ.
• Tlačítkem SET provedete uložení.
• Pokud během 8 vteřin nedojde k akci, nastave-

ní bude automaticky ukončeno.
5. Umístěte venkovní jednotku v okruhu do 

30 m od hlavní jednotky. Pro správné fungování 
umístěte jednotku mimo přímé slunce.

• Ikona  bude blikat během připojování k 
venkovní jednotce. Po připojení zůstane ikona 
aktivní a na displeji se zobrazí informace o 
naměřených hodnotách.

• V případě, že nedojde ke spojení do 10 minut, 
zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy 
a nabity. Pokud ani poté nedojde ke spojení 
s venkovní jednotkou, bude nutné najít lepší 
umístění jednotek z důvodu rušení nebo jiných 
možných překážek pro signál.



záruka
Na produkt je poskytována plná 24 měsíční zá-
ruka. Pro uplatnění záruky se obraťte na Vašeho 
prodejce. 
Vyjímky na vady, na které nelze uplatnit záruku:
• Vady způsobené běžným použitím výrobku a 

běžným opotřebením.
• Vady způsobené použitím, které není v soula-

du s tímto manuálem.
• Vady způsobené uživatelem (například pád 

produktu, náraz, atd.)

Produkt nesmí být likvidován v běžném komu-
nálním odpadu. Pro likvidaci produktu se obraťte 
na příslušná sběrná pracoviště, kde lze produkt 
odevzdat k řádné recyklaci.
Obalové materiály produktu jsou recyklovatelné. 
Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.


