
ANEMOMETR SKYWATCH WINDMETR XPLORER 1,2,3,4

Děkujeme za nákup produktu měřič větru XPLORER.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Skywatch  Xplorer  je  výrobek  nejvyšší  kvality,  toto  vybavení  bylo  vytvořeno  pomocí  nejmodernějších  technologiích.
Xplorer byl navržen tak, aby vydržel i intenzivní používání. Pro prodloužení životnosti a zachování funkcí výrobku věnujte
prosím pozornost tomuto návodu a s výrobkem zacházejte opatrně. 
Skywach Xplorer  je vybaven senzory,  které Vám poskytnou veškeré potřebné informace během venkovních aktivit.
Poskytne okamžitou rychlost a maximální rychlost větru (Xplorer 1,2,3,4), okolní teplotu a teplotu větru (Xplorer 2,3,4),
elektronický kompas (Xplorer 3,4), nadmořskou výšku, tlak a vývoj v počasí (Xplorer 4).
Xplorer byl navržen tak, aby vydržel krátkodobé ponoření do vody v hloubce až jednoho metru.  

DŮLEŽITÉ!
Tento přístroj byl navržen jako pomůcka pro uživatele, kteří se pohybují ve venkovním prostředí, ale nemůže nahradit
varování  a rady od lokální  meteorologické stanice.  To znamená, že byste měli  pravidelně kontrolovat a porovnávat
měření poskytnutá přístrojem s informacemi meteorologické stanice. Klimatické podmínky se můžou někdy dramaticky a
velmi rychle změnit. Proto byste se měli vždy během outdoorové aktivity řídit základními bezpečnostními pravidly. 

Technické specifikace:
Rozměry: 41 x 93 x 17 mm
Váha: 51 g (Xplorer 1), 52 g (Xplorer 2 a 3), 53 g (Xplorer 4)
Provozní teplota: -30°C až +60°C



II. PÉČE A ÚDRŽBA
 Zabraňte tomu, aby se do oběžného kola dostaly jakékoliv nečistoty jako jsou vlasy, nitě, písek a

další prachové částice. Pokud se nějaké nečistoty do oběžného kola přece jen dostanou, vyjměte je
pomocí pinzety. Písek a prach můžete odstranit propláchnutím oběžného kola vodou. 

 Vyvarujte se dlouhodobému vystavování přístroje extrémním klimatickým podmínkám. I když jsou
součástky  toho  přístroje  odolné  proti  těmto  vysokým  teplotám,  doporučujeme,  abyste  přístroj
nevystavovali silnému zdroji světla, například za čelním sklem vozidla. 

 Vyvarujte se neopatrnému používáni a prudkým nárazům. 
 Nevystavujte přístroj silným chemikáliím. Takové výrobky by mohli přístroj poškodit.

III. ZAPÍNÁNÍ
Chcete-li zapnout Xplorer, stačí krátce stisknout tlačítko. Přístroj se zapne a zobrazí verzi softwaru a model
přístroje,  po  kterém  se  přístroj  přepne  do  režimu  měření  aktuální  rychlosti  větru  (Xplorer  1)  nebo  do
posledního režimu před vypnutím přístroje (Xplorer 2,3 a 4). 

 

IV. VYPNUTÍ
Automatické  vypnutí: Přístroj  se automaticky  vypne 1 minutu  po posledním stisknutí  tlačítka  nebo po
posledním měření větru.  To znamená, že se nezastaví,  pokud se oběžné kolo stále otáčí  (déle než 10
sekund). 

Ruční vypnutí: Chcete-li Xplorer vypnout ručně (platí ve všech režimech), podržte tlačítko spuštění, dokud
se přístroj nevypne a poté uvolněte. 

Možný trvalý provoz:  V době ručního vypínání uvolněte tlačítko, jakmile začnou blikat na displeji  velké
číslice. Během automatického vypnutí: krátce stiskněte tlačítko, jakmile začne displej blikat. Trvalý provoz
vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přístroj se vrátí zpět do modu automatického vypnutí. Upozornění:
pokud je přístroj trvale zapnutý, baterie se rychle vybíjí (400 až 500 hodin podle modelu).  

V. NAPÁJENÍ
Váš SKYWATCH® Xplorer je napájen z vyměnitelné lithiové baterie 3V typu CR2032. 
Postup výměny baterie:
1. Odšroubujte kovový kryt (6 šroubů)
2. Odšroubujte kokový kryt baterie
3. Opatrně sejměte kryt a vyjměte baterii
4. Vložte novou baterii s ohledem na polaritu (+ nahoru) a poté zašroubujte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že
malý jazýček ve středu horní části je zvednutý tak, aby se dotýkal kovového krytu.
5. Před umístěním kovového krytu se ujistěte, že kryt baterie je správně umístěn ve své drážce.
6. Nasaďte zpět kovový kryt a zašroubujte 6 šroubů. 
!  Výměna baterie musí být  prováděna s opatrností.  Jakákoliv nesprávná manipulace při  výměně baterie
může vést k poškození přístroje. 

1) PODSVÍCENÍ
Pro rozsvícení  podsvícení  stiskněte tlačítko po dobu 1 vteřiny a jakmile  se podsvícení  rozsvítí,  tlačítko
uvolněte. Podsvícení vydří po dobu 3 vteřin. Pokud během 5 vteřin, které následují 

Poznámka: Podsvícení se spouští stejným způsobem ve všech režimech. 
Důležité! Intenzivní používání podsvícení snižuje životnost baterie.  



2) REŽIMY A ZMĚNA REŽIMŮ
Stisknutím tlačítka u všech druhů Skywatch Xplorer umožní změnu do jiného režimu. Režimy: 
Xplorer 1 (1 režim)           Xplorer 2 (3 režimy)         Xplorer 3 (4 režimy)         Xplorer 4 (9 režimů)  
1. vítr + max. vítr 1. vítr + max. vítr 1. vítr + max. vítr 1. vítr + max. vítr

2. vítr + teplota 2. vítr + teplota 2. vítr + teplota 
3. vítr + faktor chladu 3. vítr + faktor chladu 3. vítr + faktor chladu

4. vítr + kompas 4. vítr + kompas
5. vítr + nadmořská výška
6. vítr + relativní a absolutní tlak
7. záznam tlaku
8. záznam relativního tlaku
9. záznam nadmořské výšky

Popis jednotlivých režimů se nachází níže v tomto manuálu. 

1. Režim měření rychlosti větru a maximální rychlosti větru
Volba jednotky rychlosti: Podržením tlačítka po dobu 4 vteřin, začnou jednotky na displeji problikávat. Můžete
si vybrat mezi: km/h, mph (míle za hodinu), uzly, m/s (metry za sekundu) a fps (stopy za sekundu). Jakmile
se na displeji objeví požadovaná jednotka, uvolněte tlačítko – tím si požadovanou jednotku zvolíte.

 Měření rychlosti: Aby bylo měření co nejpřesnější, je nutné zarovnat přístroj podle osy
 větru.

 Přesnost: +/- 3%
 Rozsah měření: 0 až 150 km/h (42 m/s, 81 knots, 93 mph, 136 fps)
 Měřící cyklus: 2 měření za sekundu 

Displej: Na displeji se velkými číslicemi zobrazuje aktuální rychlost větru. Na malých, vedle nápisu max, se
zobrazuje naměřená maximální rychlost větru.
Rozlišení: Rychlost  se  zobrazuje  s  přesností  na  jedno  desetinné  místo  až  do  rychlosti  99,9,  poté  se
zobrazuje ne v celých jednotkách bez desetinného místa. 
Vymazání maxima: Maximu je zachováno, i když je přístroj vypnutý. Chcete-li jej vynulovat, podržte tlačítko
alespoň 2 vteřiny. 

2. Režim měření rychlosti větru s okolní teplotou
Volba jednotky teploty: Jednotka se volí podobně jako v předchozím režimu. Na výběr jsou dvě jednotky: °C
a °F (stupně Fahrenheita). 

Měření teploty: Snímač teploty je integrován do kovové zadní části. Proto se zobrazuje
teplota, zadní části přístroje. Tato speciální funkce umožňuje měřit velmi přesně teplotu
prostředí jako je: 
- voda (prameny, potoky atd.): ponoření přístroje několik centimetrů pod hladinu
- povrchy (země, kovové části atd.): přístroj se položí na povrch, který má být měřen
- okolní vzduch: Lze provést dvěma způsoby. Držet přístroj v ruce (vyhnout se přímému
slunečnímu záření a kontaktu zadní části krytu s prsty). Tento způsob však může trvat

několik minut nebo desítek minut. Druhým způsobem je rychlé a přesně měření. Přístroj se přiloží na povrch,
který  má  stejnou  teplotu  jako  okolní  vzduch  (karoserie  vozidla,  kovová  bariéra,  hladké  stěny  apod.)
Vyhýbejte se tmavým povrchům a povrchům vystaveným slunečnímu zařízení).

Rozsah měření: od -50°C do 100°C
Měřící cyklus: jedno měření každých 0,5 sekundy

Displej: Okamžitá rychlost větru se  zobrazuje na velkých číslicích, zatímco na malých se zobrazuje okolní
teplota. 
Rozlišení (teplota): na desetinu stupně



3. Režim měření rychlosti větru s faktorem chladu větru
Nízké teploty představují nebezpečí  pro lidské tělo  a toto nebezpečí se zvyšuje s rychlostí větru. Modely
Xplorer 2,3,4 okamžitě ukazují teplotu, kterou tělo cítí a upozorňují na riziko podchlazení. 
Faktor chladu větru se vypočítá  na základě okolní teploty  a rychlosti větru. Příklad: okolní teplota 0°C a vítr
30 km/h působí na vaše tělo, jako by teplota byla -7,8°C!

 
 Volba měrné jednotky pro teplotu: stejně jako v předchozím režimu
 Displej: Výsledná teplota, která působí na člověka se zobrazuje na menších číslicích  
 po rychlostí větru. 

 Rozlišení: na desetinu stupně
 Měřící cyklus: 2 měření za sekundu

4. Režim měření rychlosti větru s elektronickým kompasem

Zobrazení  kompasu: Displej  kompasu  je  zobrazen  ve
stupních  na  malých  číslicích.  Xplorer  ukazuje  magnetický
sever nikoli zeměpisný.  

 

Měření: Chcete-li provést co nejpřesnější měření, držte přístroj dokonale svisle
(fig. A). Pokud jsou číslice nahrazeny  - - - °, znamená to, že je přístroj příliš
nakloněný nebo je rušen blízkým magnetickým polem.

Kalibrace
! Důležité: Kalibrujte Xplorer před prvním použití a při každé změně prostředí nebo baterie. 

Při prvním zapnutí přístroje bude kompas ukazovat - - - °. Kalibraci tedy provedete následovně: 

Podržte  tlačítko  přibližně  3  vteřiny,  dokud  se na displeji  neobjeví  nápis  CAL.
Otáčejte  se  kolem  vlastní  osy  dokud  se  na  displeji  neobjeví  plné  kolečko
kalibrace  (obr.  1).   Poté kalibraci  potvrďte  stisknutím tlačítka.   Jedno otočení
kolem dokola by mělo trvat přibližně 30 vteřin. 
Pro získání přesné kalibrace se nesmí oběžné kolo otáček. Pokud je vítr zakryjte
oběžné kolo palcem a ukazováčkem. 

Magnetické pole může být narušeno kovovým prostředím, budovami, stožáry vysokého napětí, interiérem
vozidla, kovovými čluny a také magnetickými poli, které jsou generovány elektrickými stroji a magnety. Proto
se během kalibrace těmto věcem vyhněte. 

5. Režim měření rychlosti větru s aktuální nadmořskou výškou 
! Důležité: Přístroj vypočítává nadmořskou výšku podle tlaku vzduchu. Je proto zcela   

 normální, že se při změně tlaku vzduchu mění i nadmořská výška. Z tohoto důvodu musí být 
 přístroj kalibrován tak často, jak je to jen možné. 
 Volba jednotky rychlosti: Podržením tlačítka po dobu 4 vteřin, začnou jednotky na displeji   
 problikávat. Můžete si vybrat mezi: m (metry) a ft (stopy). Jakmile se objeví požadovaná 
 jednotka, uvolněte tlačítko a měrná jednotka se tím potvrdí a přístroj se vrátí do režimu 
 měření. 
Zobrazení maximální výšky: Stiskněte tlačítko po dobu přibližně 2 vteřin a v okamžiku, kdy se
zobrazí indikace MAX, tlačítko uvolněte. Přístroj se přepne do režimu měření rychlosti větru a

zobrazí  maximální  nadmořskou  výšku.  Chcete-li  tento  režim ukončit,  stiskněte  jednou  tlačítko.  Chcete-li
vymazat maximální nadmořskou výšku, stiskněte tlačítko a přidržte tlačítko přibližně na 2 sekundy, pak jej uvolněte.
Maximální nadmořská výška se vrátí k aktuální nadmořské výšce.

Kalibraci výšky:  Podržte tlačítko přibližně 3 vteřiny, dokud se na displeji  neobjeví nápis CAL.  Při dalším

Obr.1 



přidržení tlačítka se začne nadmořská výška postupně zvyšovat. Chcete-li snížit nadmořskou výšku, krátce
uvolněte  tlačítko,  poté  jednou stiskněte tlačítko.  Při  držení  tlačítka  se nadmořská výška zvyšuje/snižuje
rychleji. Pokud nadmořská výška vyžaduje velkou změnu a tlačítko je podrženo po mnoho vteřin, zařízení
Xplorer 4 může začít blikat a vypnout. Jednoduše uvolněte tlačítko a poté opakujte nastavení. Jakmile je
odečítání výškového nastavení správné, uvolněte tlačítko a krátce jej jednou stiskněte. Krátkým stisknutím
tlačítka nadmořskou výšku potvrdíte.

6. Režim měření rychlosti větru se zobrazením relativního a absolutního tlaku
 Přístroj nabízí 2 režimy zobrazování tlaku: QFE a QNH. 
 QFE – atmosférický tlak na úrovni země, také známý jako absolutní tlak. 
 QNH – atmosférický tlak získány výpočtem na úrovní moře za standardních atmosférických
 podmínek, také známý jako relativní tlak. To je tlak uváděný v meteorologických 
 předpovědích a v televizi.  
 Volba jednotky: Volba jednotky se provádí stejným způsobem jako ve všech předchozích   
 případech.  

Zobrazení absolutního tlaku (QFE): 
Podržte tlačítko přibližně 2 vteřiny a ve chvíli, kdy na je velkých číslicích zobrazena indikace
9FE (QFE), jej uvolněte. Pro ukončení tohoto režimu jednou stiskněte tlačítko. 

Kalibrace relativního tlaku (QNH):
Stiskněte tlačítko a držte jej přibližně 3 vteřiny dokud se nezobrazí na displeji CAL, pak jej pusťte. Poté se
tlak nastaví podobně jako kalibrace nadmořské výšky (viz. oddíl 5.)  

Poznámky:
Pokud je hodnota QNH stabilní (nebliká), znamená to důvěryhodný aktuální relativní tlak (QNH).
Značka QNH bliká, pokud se tento tlak od poslední kalibrace změnil. 
Pokud bliká hodnota tlaku, znamená to tlak QNH zadaný při poslední kalibraci. 
Pokud není záznam aktivní, číslo QNH bude blikat, pokud dojde ke zvýšení nadmořské výšky nebo nastane
meteorologická změna.

7. - 9. Režim záznamu/nahrávání
Všechny 3 režimy záznamu pracují stejným způsobem a jsou propojeny. 

Trend: Jedná se o změnu tlaku za posledních 24 hodin (nebo 48 hodin, nebo 1 hodiny atd.).
Záporné číslo označuje pokles tlaku, kladné číslo jeho zvýšení. Toto platí pouze tehdy, když se
přístroj nachází na stejném místě (ve stejné výšce). Tlak se přirozeně mění během dne, trend
počasí je přesnější po 24 nebo 48 hodinách (ve stejnou denní dobu). 

QNH: Toto je relativní tlak před 24 hodinami (nebo 48 hodinami atd.). Platný pouze tehdy, když
se přístroj nachází na stejném místě a je překalibrován.

Nadmořská  výška: Pokud  se  vydáte  na  horskou  procházku  nebo  na  paragliding,  můžete
zkontrolovat  dosaženou nadmořskou  výšku  každou  hodinu.  Nadmořská  výška  bude přesná
pouze tehdy, jestliže před měřením provedete kalibraci na tlak vzduchu v okolí měření. 

Zobrazení  konkrétního  okamžiku  v  záznamu: Chcete  znát  vývoj,  QNH nebo výšku  před  12
hodinami? Držte tlačítko stisknuté  a až se na velkých číslicích objeví 12 hodin, tlačítko pusťte.  

Úspora baterie (zastavení záznamu): Tato funkce je možná deaktivací senzoru tlaku, když je
přístroj vypnutý. Chcete-li  senzor vypnout, zvolte jednu ze tří  funkcí záznamu a nastavte na
displeji nula hodin (0h). 



3) RESET PŘÍSTROJE
Chcete-li  provést reset přístroje, vypněte přístroj jako obvykle. Poté přístroj restartujte
přidržením tlačítka. Ve chvíli, kdy se objeví všechny číslice na LCD, tlačítko uvolněte.
Poté tlačítko držte, dokud se přístroj nevypne. Nyní je zařízení připraveno k opětovnému
použití.

DODAVATEL:

WIND&BOARD s.r.o., 1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9, 708 00 Ostrava, Česká Republika

IČ: 09472371, DIČ: CZ09472371

SERVIS A PROVOZOVNA:
KITEBOARDING.CZ, Generála Sochora 1764/22,
708 00 Ostrava-Poruba 
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