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Stacja pogodowa, bezprzewodowa TFA 

 

Nr produktu  672192  
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1. Funkcje 
- Temperatura wewnętrzna (OOC … +50OC/32….+122 OF) 

- Wilgotność wewnętrzna (20%...99%RH) 

- Wskaźnik poziomu komfortu w pomieszczeniu 

- Maksymalne i minimalne wartości 

- Wskaźnik słupkowy temperatury dla ostatnich 12 godzin 

- Symbol pogody (oparty na zmianach wartości wilgotności) 

- Zegar z kalendarzem 

- Podświetlenie 

- Alarm z funkcją drzemki 

- Baterie: 2 x 1.5 V AAA (nie dołączone) 

 

2. Elementy (rysunek 1) 
LCD 

A1: Czas z dniem tygodnia 

A2: Symbol pogody 

A3: Wilgotność wewnętrzna ze wskaźnikiem poziomu komfortu 

A4: Temperatura wewnętrzna 

A5: Wskaźnik słupkowy temperatury dla ostatnich 12 godzin 



                                                                                                                               

Strona 3 z 6 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

Przyciski 

B1: Przycisk ‘MODE’ 

B2: Przycisk ‘MAX/MIN’ 

B3: Przycisk ‘SNZ’ 

B4: Przycisk ‘UP’ 

B5: Przycisk ‘DOWN’ 

B6: Przycisk ‘LIGHT’ 

Obudowa 

C1: Otwór do montażu na ścianie 

C2: Komora baterii 

C3: Stojak (zdejmowany) 

3. Użytkowanie 
- Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie 1.5 V AAA, pamiętając o właściwej polaryzacji. Krótki 

sygnał zabrzmi i wszystkie segmenty LCD zapalą się na około 2 sekundy. 

- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

- Naciskając przycisk DOWN, można zmienić jednostkę temperatury z OC na OF. 

- Aby wejść w tryb kalendarza, naciśnij przycisk MODE. Data zostanie wyświetlona. 

- Aby wejść w tryb alarmu, naciśnij 2 x przycisk MODE. Alarm wyświetli się. 

 

4. Tryb ustawień 
- Naciśnij przycisk MODE przez około 2 sekundy, aby wejść w odpowiedni tryb ustawień i wybrać 

wszystkie ustawienia po kolei. 

- Gdy cyfry będą migać, ustaw żądany czas, naciskając przycisk UP lub DOWN. Przytrzymaj dłużej 

przycisk, aby przyspieszyć regulację. 

- Urządzenie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 1 sekundy. 
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A. Ustawienie czasu 
Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy). 

Wybierz godzinę, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE. 

Wybierz minuty, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE. 

Wyjdź z trybu ustawień. 

B. Ustawienie kalendarza 
Naciśnij przycisk MODE. 

Wejdź w tryb kalendarza (Calendar Mode). 

Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy). 

Wybierz rok, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE. 

Wybierz miesiąc, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE. 

Wybierz rok, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE (podwójnie). 

Wyjdź z trybu ustawień. 

C. Ustawienie alarmu 
Naciśnij 2 x przycisk MODE. 

Wejdź w tryb alarmu (Alarm Mode). 

Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy). 

Wybierz godziny czasu alarmu, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE. 

Wybierz minuty czasu alarmu, naciskając przycisk UP/DOWN. 

Naciśnij przycisk MODE (podwójnie). 

Wyjdź z trybu ustawień. 
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5. Włączenie/wyłączenie alarmu 
 

- Aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij przycisk UP w trybie alarmu. Symbol alarmu pojawi 

się lub zniknie na aktualnym wyświetlaczu czasu. 

- Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby zatrzymać alarm 

6. Funkcja drzemki 
 

- Gdy alarm zacznie dzwonić (podświetlenie włączy się na chwilę), możesz włączyć funkcję drzemki, 

naciskając przycisk SNZ. Symbol alarmu zacznie migać i alarm może zostać przerwany. 

      7. Wartości MAX/MIN 

- Naciśnij przycisk MAX/MIN i najwyższa temperatura oraz wartości wilgotności zostaną wyświetlone 

(MAX). 

- Naciśnij przycisk MAX/MIN ponownie, aby wyświetlić najniższe wartości. 

- Reset najniższych i najwyższych wartości jest możliwy tylko przy re instalacji urządzenia. 

8. Symbol pogody 
 

- Urządzenie nie ma czujnika ciśnienia atmosferycznego. Symbol pogody jest oparty na zmianach 

wartości wilgotności. Jest 5 różnych kolorowych symboli pogody (słonecznie, śnieg, zachmurzenie, 

deszcz, silny wiatr). 

9. Poziom komfortu 
 

- Na wyświetlaczu pojawi się uśmiechnięta lub smutna ikona twarzy, która wskazuje poziom 

komfortu w pomieszczeniu. 

10. Podświetlenie 
 

- Naciśnij przycisk LIGHT, aby podświetlić wyświetlacz na 8 sekund. 

11. Ustawienie i montaż 
 

- Za pomocą odpinanej podstawki można umieścić urządzenie na dowolnej płaskiej powierzchni lub 

zamontować na ścianie za pomocą otworu z tyłu urządzenia. 
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12. Wymiana baterii 
 

- Wymień baterie, gdy wyświetlanie słabnie. Pamiętaj o właściwej polaryzacji, zwracając uwagę na 

ilustracje wewnątrz komory. Słabe baterie powinny być szybko zmienione, aby uniknąć uszkodzeń 

spowodowanych wyciekiem z baterii. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Załóż ochronne rękawice i 

okulary, jeśli dotykasz wyciekających baterii. 

Uwaga: Prosimy nie wrzucać starych, elektronicznych urządzeń i zużytych baterii do ‘domowych’ 

śmietników. Aby chronić środowisko, wyrzuć zużyte baterie w odpowiednim punkcie recyklingu. 

13. Konserwacja 
 

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu. 

- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje. 

- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników i środków 

do czyszczenia. 

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień baterie. 

14. Dane techniczne i specyfikacja  

Wymiary (stacja bazowa) 80 x 135 x 20 mm 

Zasilanie stacji głównej 2x bateria AAA, należy zamówić oddzielnie 

Waga 157 g 

Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz Od 0 do + 50 °C 

Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz Od 20 do 99 % 
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