
 

WS6825 - INSTRUKCJA OBSŁUGI  
STACJA POGODOWA LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM 
 
 

 
 



 

Podpisy pod rysunki: 
 

ENGLISH OTHER LANGUAGE 

Front view  Widok z przodu  

ALARM ON ALARM WŁĄCZONY 

TIME CZAS 

RCC INDICATOR WSKAŹNIK RCC 

INDOOR TEMPERATURE TEMPERATURA WEWNĄTRZ 

OUTDOOR TMEPERATURE TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ 

WEATHER FORECAST PROGNOZA POGODY 

  

Back view  Widok z tyłu  

SNOOZE/DIMMER 
ALARM DRZEMKI/REGULATOR 
OŚWIETLENIA 

UP/RF DO GÓRY/RF 

SET SET (USTAWIANIE) 

ALARM ALARM 

DOWN/WAVE W DÓŁ/WAVE 

RESET RESET (PRZESKŁADAĆ) 

AC/DC ADAPTOR ADAPTER AC/DC 

DC SOCKET GNIAZDO DC 

INSERT AC/DC  
ADAPTOR JACK 

WŁOŻYĆ WTYCZKĘ  
ADAPTERA AC/DC 

STAND HOLE OTWÓR DLA PODSTAWKA 

INSERT 1 x CR2032  
BATTERY INSIDE THE  
BATTERY COMPARTMENT 

WŁOŻYĆ BATERIĘ  
1 x CR2032 DO  
KOMORY BATERII 

BATTERY DOOR KOMORA BATERII 

HANGER HOLE DZIURA WIESZAK 

  

OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY NADAJNIK 

LED LED 

RESET RESET (PRZESKŁADAĆ) 

STAND PODSTAWKA 

CHANNEL 1 
CHANNEL 2 
CHANNEL 3 

KANAŁ 1 
KANAŁ 2 
KANAŁ 3 

INSERT 2 x AAA BATTERIES WŁOŻYĆ 2 x BATERIE AAA 



 

ŚRODOWISKOWE EFEKTY ODBIORU 
 
Stacja pogodowapobiera dokładny czas za pomocą technologii bezprzewodowej. Tak jak we 
wszystkich urządzeniach bezprzewodowych, odbiór może być zakłócany przez następujące 
okoliczności: 
 
• Duża odległość przekazu  
• Góry i doliny pobliżu 
• Wzdłuż wysokich budynków 
• Bliskość autostrad, linii kolejowych, lotnisk, linii wysokiego napięcia, itd.  
• Bliskość budów 
• Wewnątrz betonowych budynków 
• W pobliżu urządzeń elektrycznych (komputerów, telewizorów, itd.) 
• W poruszających się pojazdach 
• Obok konstrukcji metalowych 
 
Stację należy ustawić w miejscu z optymalnym sygnałem, tzn. blisko okna i z dala od powierzchni 
metalowych lub urządzeń elektrycznych. 
 
SZYBKA KONFIGURACJA 
 
Krok 1 Ustawić stację i czujnik zewnętrzny blisko siebie. Zsunąć pokrywę baterii z tyłu czujnika 
zewnętrznego. Upewnić się, że przycisk wybierający kanału jest ustawiony w pozycji 1 (pozycja 
górna), następnie włożyć 2 baterie AAA (nie znajdują się w dostawie) do czujnika zewnętrznego, 
przestrzegając prawidłowych znaków biegunowości „+/-” w komorze baterii. Wymienić osłonę baterii.   
 
Krok 2 Włożyć adapter AC/DC do dowolnego gniazdka domowego 230V AC. Następnie włożyć 
wtyczkę DC z tyłu obudowy stacji. Wsuń podstawkę do dolnej części stacji pogodowej. 
 
Krok 3  Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji, następnie włożyć 1 baterię litową CR2032 (nie znajduje 
się w dostawie) do komory baterii. Upewnić się, że biegun „+” baterii jest skierowany do góry. 
Następnie wymienić pokrywę baterii.  
 
Krok 4 Usuń folię ochronną z wyświetlacza. Stacja meteorologiczna już działa. 
 
Stacja odbierze sygnał danych z czujnika zewnętrznego za kilka sekund. Następnie należy ustawić 
czujnik zewnętrzny w suchym i ocienionym miejscu na zewnątrz. 
 
BATERIE PODTRZYMANIA 
 
Przy braku zasilania, stacja będzie zasilana z baterii podtrzymujących,Wyświetlacz LED jest 
wyłączony, ale czas i czas alarmu zostają zachowane (także w przypadku zaniku zasilania). 
 
ODBIÓR SYGNAŁU DCF I WSKA ŹNIK SYGNAŁU  
 
Po podłączeniu zasilania do stacji zacznie ona odbierać sygnał DCF. Ikona  miga.  
 
Odbieranie sygnału DCF  (Ikona  miga) 
Pomyślny odbiór     (Ikona  przestaje migać) 
Nieudany odbiór  (Ikona  znika)  
 
 
 



 

W czasie odbierania naciśnięcie przycisku / WAVE spowoduje wyświetlenie trybu odbioru i siły 
sygnału wskazanie: 
Po wykryciu silnego sygnału DCF, na wyświetlaczu pojawią się 3 kreski  . 
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał DCF lub zostanie wykryty słaby sygnał, na wyświetlaczu pojawi się 

  lub  . 
 
Podczas odbioru siła sygnału może zmieniać się z 1 kreski do 2 i 3 kresek. Jest to normalne, 
ponieważ zegar odbiera sygnał DCF i inne sygnały w powietrzu w tym samym czasie. Naciśnięcie 
przycisku SET spowoduje powrót do wyświetlania czasu, będzie migać ikona .  
  
Odbiór pomy ślny lub nieudany 

 Ikona staje się statyczna (przestaje migać), kiedy odbiór jest pomyślny. 
 Ikona znika, jeśli odbiór jest nieudany. 

 
Odbiór automatyczny i r ęczny 
Stacja rozpoczyna automatyczny odbiór codziennie o godz. 1:00, 2:00 i 3:00. Jeśli nie uda się odbiór 
sygnału DCF o godz. 3:00, kolejny odbiór rozpocznie się o godz. 4:00. Jeśli nie uda się ponownie, 
kolejny odbiór rozpocznie się o godz. 5:00. Jeśli znowu się nie uda, kolejny odbiór rozpocznie się 
automatycznie ponownie o godz. 1:00 następnego dnia.    
 
Aby rozpocząć odbiór ręczny, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk / WAVE, ze stacji rozlegnie 
się krótki sygnał dźwiękowy i rozpocznie ona odbiór ręczny. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  

/ WAVE zatrzyma odbiór DCF.  
 
Gdy stacja pogodowa otrzymuje radiowy sygnał czasowy, to wyświetlacz ściemnia się. Powraca do 
poprzedniego poziomu jaskrawości po zakończeniu odbioru radiowego sygnału czasu. 
 
Podczas odbioru DCF żaden przycisk nie działa i nie jest wykonywany pomiar temperatury. Odczyty temperatury 
ustabilizują się i staną się bardziej dokładne, gdy zegar stacji będzie zasilany przez około 30 minut. 
 
Anulowanie odbioru DCF na stałe  
Nacisnąć i przytrzymać przycisk / WAVE i  w tym samym czasie przez 2 sekundy, ze stacji 
rozlegną się 2 krótkie sygnały dźwiękowe i funkcja sterowania radiowego zostanie wyłączona na stałe.  
 
Aby przywrócić działanie funkcji sterowania radiowego, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk      

/ WAVE oraz  w tym samym czasie przez 2 sekundy, ze stacji rozlegną się 2 krótkie sygnały 
dźwiękowe i natychmiast rozpocznie ona odbiór DCF.  
 
PROGNOZA POGODY 
 
Stacja meteorologiczna posiada wbudowany barometr, który mierzy ciśnienie powietrza. Po 
pierwszym uruchomieniu SŁONECZNY & ZACHMURZENIE ikona jest wyświetlana. Stacja 
pogodowa wymaga około 24 godzin, zmiany w ciśnieniu powietrza w celu wykrycia i przewidzenia 
warunki pogodowe w ciągu najbliższych 6-12 godzin. 
 
Prognoza pogody jest wyświetlany z 4 różnych ikon pogodowych: 

 
 
 
 
 
 
 

Słoneczny Słonecznie & Zachmurzenie  Zachmurzenie Deszczowy 



 

Uwaga: Przeniesienie stacji pogodowej wewnątrz domu albo w jego okolice spowoduje nagłą zmianę 
w położeniu stacji i ma wpływ na dokładność i prawidłowość prognozy pogody. Po włączeniu stacji 
pogodowej, potrzebuje ona około 24 godzin na ustabilizowanie. Ikony pogody na wyświetlaczu 
podają prognozy na następne 6-12 godzin. Mogą nie odpowiadać warunkom pogodowym na 
zewnątrz.  
 
USTAWIANIE CZASU 
 
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 2 sekundy, cyfry godziny będą migać. Nacisnąć 

przycisk  lub , aby ustawić godzinę. 
2. Następnie ponownie nacisnąć przycisk SET, cyfry minut zaczną migać. Nacisnąć przycisk    

lub , aby ustawić minuty.  
3. Następnie ponownie nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się 05 i zacznie migać. 

Nacisnąć przycisk lub , aby ustawić czas trwania drzemki w zakresie od 5 do 60 minut.  
4. Następnie ponownie nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się 00 i zacznie migać. 

Nacisnąć przycisk lub ,  aby ustawić strefę czasową: 
 

“-01” GMT +0 (Zjednoczone Królestwo) 
 “00” GMT +1 (Czasu Europa Środkowa) 
 “01” GMT +2 (Czasu Europa Wschodnia) 

 
Uwaga: Srefę czasową można ustawiać tylko wtedy, gdy  zegar pomyślnie odbierze sygnał radiowy. 
 
5. Nacisnąć ponownie przycisk SET, aby zapisać ustawienia i wrócić do zwykłego wyświetlania 

czasu. Zegar wróci do trybu zwykłego za około 10 sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden 
inny przycisk. 

 
Uwaga: Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.  
 
USTAWIANIE ALARMU 
(standardowe ustawienie alarmu to godz. 6:00 AM) 
 
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ALM,  aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AL, cyfry godziny 

zaczną migać. Nacisnąć przycisk lub , aby ustawić wybraną godzinę alarmu.  
2. Ponownie nacisnąć przycisk ALM, cyfry minut zaczną migać. Nacisnąć przycisk lub , aby 

ustawić wybraną minutę alarmu.  
3. Nacisnąć ponownie przycisk ALM, aby zapisać ustawienia alarmu i wrócić do zwykłego 

wyświetlania czasu. Zegar wróci do trybu zwykłego za około 10 sekund, jeśli nie zostanie 
naciśnięty żaden inny przycisk. 

 
Włączanie i wył ączanie alarmu  
Pojedyncze naciśnięcie przycisku ALM przy zwykłym wyświetlaniu czasu włącza lub wyłącza alarm. 
Gdy funkcja alarmu jest włączona, nad cyframi czasu pojawia się ikona AL.    
 
Uwaga: Czas trwania alarmu wynosi 2 minuty. 
 
Korzystanie z funkcji drzemki 
Kiedy nadejdzie godzina ustawionego czasu alarmu, ze stacji rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
pobudki. Ikona AL  będzie migać. 
1. Naciśnięcie raz przycisku SNOOZE zatrzyma czasowo alarm, ikona AL  nadal będzie migać. 

Alarm rozlegnie się ponownie po upływie ustawionego czasu drzemki. 
2. Aby zatrzymać codzienny alarm, należy nacisnąć dowolny przycisk za wyjątkiem SNOOZE 

podczas trwania alarmu. Alarm zatrzyma się, a ikona AL  przestanie migać. Alarm rozlegnie się 
ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.  



 

FUNKCJA REGULATORA O ŚWIETLENIA 
 
Nacisnąć przycisk SNOOZE / DIMMER, aby wyregulować dużą lub małą jasność wyświetlacza LED.  
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 
Jeśli stacja pokaże nieprawidłowe cyfry, może to oznaczać wpływ rozładowania elektrostatycznego 
lub zakłóceń ze strony innych urządzeń. Nacisnąć przycisk RESET z tyłu stacji. Stacja zostanie 
zresetowana do ustawienia standardowego czasu oraz kalendarza i zacznie ponownie odbierać 
sygnał sterowania radiowego czasu. 
 
Jeśli temperatura na zewn ątrz zostanie utracona 
Jeśli cyfry temperatury na zewnątrz wskazują „--”, oznacza to przerwanie lub utratę przekazu 
bezprzewodowego. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  na stacji, a następnie nacisnąć przycisk 
RESET znajdujący się z tyłu przekaźnika zewnętrznego. Jeśli temperatura na zewnątrz nadal się nie 
wyświetla, należy spróbować ustawić przekaźnik w innymi miejscu, aż transmisja danych 
temperatury będzie przebiegała bez zakłóceń.  
 
Uwaga: Należy pamiętać, że zasięg przekaźnika zewnętrznego wynosi tylko 30 metrów na otwartej 
przestrzeni bez przeszkód. Każda przeszkoda między przekaźnikiem a stacją (dach, ściany, podłogi, 
sufity, grube drzewa, itd.) będzie zmniejszać zasięg przekazu o połowę. 
 
DBANIE O URZĄDZENIE 
 
• Nie narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wody lub bezpośredniego 

nasłonecznienia. 
• Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.   
• Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił, pyłu lub wilgotności.  
• Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia. 
 
SPECYFIKACJA  
 
Temperatura robocza:  0°C do +45°C  
 
Zakres pomiaru temperatury: 
Wewnątrz:       0°C do +50°C  
  (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawia się HH.H / LL.L)  
Na zewnątrz:     -50°C do +70°C  
  (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawia się HH.H / LL.L) 
Stopniowanie temperatury:  1°C 
 
Czas trwania alarmu: 2 minuty 
Czas trwania drzemki: 5 do 60 minuty 
 
 

Zawiadomienie wymaga ń na mocy dyrektywy baterii 
Stare baterie nie nale żą do odpadów domowych, poniewa ż mog ą one powodowa ć  
uszkodze ń zdrowia i środowiska. U żytkownika ko ńcowego s ą zobowi ązane przez  

prawo przywróci ć potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktó w zbiorczych!  
 


