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Instrukcja obsługi 
Nr produktu: 672729
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PONOWNE USTAWIANIE: 
 
Stacja pogodowa i zewnętrzny czujnik termometru i higrometru powinny być 
ponownie ustawione, w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji: 
• Nieudana próba odbioru sygnału 868 MHz 
• Błędne działanie urządzeń 
• Wymiana baterii 
W celu ponownego ustawienia należy wyjąć wszystkie baterie z wszystkich części 
urządzenia. Przed wykonaniem ponownych ustawień podstawowych stacji 
pogodowej, należy odczekać przynajmniej 1 minutę. Należy ponownie rozpocząć od 
kroku 1 rozdziału „Ustawienia podstawowe”. 
 
WSKAŹNIK CZASU DCF77 STEROWANY RADIOWO: 
Podstawą czasową dla wskaźnika czasu sterowanego radiowo jest atomowy zegar 
cezowy Państwowego Instytutu Fizyczno-Technicznego w Braunschweig, działający 
z dokładnością do 1 sekundy przez okres 1 miliona lat. 
Czas kodowany jest do postaci sygnału DCF77 (77,5 kHz), który jest wysyłany w 
promieniu około 1500 km przez nadajnik długofalowy, znajdujący się w Mainflingen 
pod Frankfurtem. Stacja pogodowa odbiera ten sygnał, dekoduje go i stale wskazuje 
dokładny czas, niezależnie od pory roku. 
Jakość odbioru jest mocno uzależniona od warunków geograficznych i budowlanych. 
Jednak w normalnym przypadku, w promieniu 1500 km od Frankfurtu, nie powinny 
występować problemy z odbiorem. 
 
 
Po zakończeniu rozpoznawania okresu czasu dla danych zewnętrznych, symbol 
anteny nadawczej DCF znajdujący się w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD 
zaczyna migać. Oznacza to, że zegar rozpoznał sygnał DCF77 i próbuje go odebrać. 
Po odebraniu kodu czasowego, symbol DCF jest stale widoczny i wyświetlana jest 
godzina. 
 
Normalny odbiór DCF następuje codziennie rano o godzinie 02:00 i 03:00. Jeśli nie 
uda się odbiór do godziny 03:00, to do godziny 06:00 o każdej pełnej godzinie 
następuje nowa próba odbioru. Jeśli do godziny 06:00 nie nastąpi udany odbiór, to 
kolejny ma miejsce dopiero kolejnego poranka o 02:00 godzinie. 
 
Jeśli symbol miga, ale nie jest ustawiony prawidłowy czas lub symbol DCF nie jest w 
ogóle wyświetlany, to należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
• Zaleca się zachować minimalny odstęp od 1,5 do 2 metrów od ewentualnych 
urządzeń zakłócających, takich jak monitory komputerowe, telewizory itd. 
• W budowlach żelbetowych (piwnica, wieżowce, itd.) odbierany sygnał jest 
nieuchronnie słabszy. W ekstremalnych przypadkach zaleca się ustawić urządzenie 
w okolicy okna i/lub skierować go przednią lub tylną stroną w kierunku nadajnika 
DCF77 we Frankfurcie. 
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• W nocy, zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniejsze i w większości 
przypadków odbiór jest możliwy. Jeden jedyny odbiór dziennie wystarczy, aby 
czas był mierzony z dokładnością do 1 sekundy. 

 
 
PRZYCISKI FUNKCYJNE:  
 
Stacja pogodowa: 
Stacja pogodowa posiada cztery proste w obsłudze przyciski: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przycisk SET (ustawienia) 
 
• Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przejść do następujących 
ręcznych trybów nastawczych: Kontrast LCD, strefa czasowa, odbiór czasu 
WŁ./WYŁ. (ON/OFF), format wyświetlania czasu 12/24-godzinny, ręczne ustawianie 
czasu, kalendarz, wskaźnik temperatury °C/°F, wskaźnik ciśnienia powietrza 
hPa/inHg, wartość referencyjna względnego ciśnienia powietrza i czułość 
przełączania symboli pogodowych. 
• Cofnięcie wszystkich zapisanych minimalnych i maksymalnych wartości. 
 
 
Przycisk IN (wnętrze) 
 
• Nacisnąć krótko w celu przełączenia między wyświetlanymi minimalnymi, 
maksymalnymi i aktualnymi wartościami temperatury i wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu. 

Przycisk	  SET	  

Przycisk	  OUT/+	  Przycisk	  IN	  

Przycisk	  CH	  
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• Zmniejszanie wartości referencyjnej względnego ciśnienia powietrza (w 
ręcznym trybie nastawczym) 
 
 
Przycisk OUT/+ (obszar zewnętrzny/+) 
• Nacisnąć krótko w celu przełączenia między wyświetlanymi minimalnymi, 
maksymalnymi i aktualnymi wartościami temperatury i wilgotności powietrza na 
zewnątrz.  
• Zwiększanie, zmiana, przełączanie wszystkich wartości w ręcznym trybie 

nastawczym 
 
 
 
Przycisk CH (kanał) 
 
• Opuszczanie ręcznego trybu nastawczego 
• Przełączanie między wskaźnikami kanału (w przypadku używania więcej niż 
jednego czujnika zewnętrznego) 
 
 
Wyświetlacz LCD: 
 
Wyświetlacz LCD podzielony jest na 4 sekcje służące do wyświetlania informacji 
dotyczących czasu/kalendarza/fazy księżyca, danych pomieszczenia, prognozy 
pogody i danych obszaru zewnętrznego. 
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* Jeśli sygnał przesyłany przez czujnik zewnętrzny został pomyślnie odebrany przez 
stację pogodową, wyświetlany jest ten symbol (przy nieudanej próbie odbioru, 
symbol nie jest wyświetlany). Użytkownik może dzięki temu rozpoznać, czy ostatni 
odbiór był udany (symbol WŁ.) lub nie (symbol WYŁ.). Krótkie miganie wskazuje, że 
sygnał jest właśnie odbierany. 
 
 
USTAWIENIA RĘCZNE: 
 
Poniższe ustawienia mogą być zmieniane po naciśnięciu przycisku SET: 
• Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD 
• Ustawianie strefy czasowej 
• Ustawianie odbioru sygnału czasu WŁ./WYŁ. (ON/OFF) 
• Ustawianie formatu wyświetlania czasu 12/24-godzinny 
• Ręczne ustawianie czasu 
• Ustawianie kalendarza 

Symbol	  odbioru	  sygnału	  czasu	  
(dla	  czasu	  DCF)	  
	  
	  
	  
Symbol	  fazy	  księżyca	  
	  
	  
Wskaźnik	  niskiego	  poziomu	  
baterii	  
Temperatura	  pokojowa	  w	  
°C/°F	  
	  
	  
	  
Wskaźnik	  tendencji	  pogodowej	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wykres	  słupkowy	  statystyki	  
względnych	  wartości	  ciśnienia	  
powietrza	  
	  
	  
	  
Temperatura	  zewnętrzna	  w	  
°C/°F	  

	  
Godzina	  
	  
	  
	  
Kalendarz	  
	  
	  
Wskaźnik	  stopnia	  komfortu	  
	  
Wilgotność	  powietrza	  w	  
pomieszczeniu	  w	  %	  
	  
	  
Symbol	  prognozy	  pogody	  
	  
	  
	  
	  
Względne	  ciśnienie	  powietrza	  w	  
hPa/inHg	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wskaźnik	  odbioru	  sygnału	  obszaru	  
zewnętrznego*	  
	  
Względna	  wilgotność	  powietrza	  na	  
zewnątrz	  w	  %	  
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• Ustawianie wskaźnika temperatury °C/°F 
• Ustawianie wskaźnika ciśnienia powietrza hPa/inHg 
• Ustawianie wartości referencyjnej względnego ciśnienia powietrza 
• Ustawianie czułości przełączania dla symboli prognozy pogody 
 
 
 
 
USTAWIANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA LCD: 
 

	  
 
 
 
 
 
 
Kontrast wyświetlacza LCD może być ustawiany w 8 stopniach od LCD 0 do LCD 7 
(ustawianie wstępne LCD 4): 
 
1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET, aż wskaźnik zacznie migać. 
2. W celu sprawdzenia wszystkich stopniu kontrastu, należy wykorzystać 
przycisk OUT/+. 
3. Wybrać odpowiedni kontrast LCD. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić 
wybór i aby przejść do trybu ustawiania strefy czasowej. 
 
 
 
USTAWIANIE STREFY CZASOWEJ: 

Ostatnia	  pozycja	  miga	  
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Strefa czasowa stacji pogodowej jest ustawiona wstępnie na „0”. Ustawienie innej 
strefy czasowej przebiega w następujący sposób: 
1. Aktualna wartość strefy czasowej zaczyna migać. 
2. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić nową strefę czasową. Zakres 
nastawczy przebiega w 1-stopniowych odstępach od 0 do -12, następnie przełącza 
na +12 i powraca do 0. 
3. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu 
ustawiania odbioru sygnału czasu WŁ./WYŁ. (ON/OFF). 
 
 
 
 
USTAWIANIE ODBIORU SYGNAŁU CZASU WŁ./WYŁ. (ON/OFF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W okolicach, w których nie jest możliwy odbiór kodu czasu DCF77, można wyłączyć 
funkcję odbioru sygnału czasu DCF. Zegar pracuje wtedy jak normalny zegarek 
kwarcowy (ustawienie wstępne WŁ.). 
 
1. Wskaźnik „ON” (WŁ.) na wyświetlaczu LCD zaczyna migać. 
2. Aby wyłączyć funkcję odbioru sygnału czasu, należy wykorzystać przycisk 
OUT/+. 
3. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu 
ustawiania formatu wyświetlania czasu 12/24-godzinnego. 
 
 
Wskazówka: 
Jeśli funkcja odbioru sygnału czasu została wyłączona ręcznie (WYŁ. = OFF), to 
próba odbioru sygnału czasu DCF77 nie ma miejsca, dopóki funkcja odbioru nie 
zostanie ponownie aktywowana (WŁ. = ON). 
 
 
 
 
W stanie OFF, na wyświetlaczu LCD nie pojawia się symbol odbioru sygnału czasu 
oraz symbol anteny nadawczej DCF. 
 
 
 

miga	  

miga	  
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USTAWIANIE FORMATU WYŚWIETLANIA CZASU 12/24-GODZINNY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wskaźnik zegara może być ustawiony w taki sposób, że czas wyświetlany jest w 
formacie 12 lub 24-godzinnym (ustawienie wstępne wskaźnik 24-godzinny): 
 
1. Aby przełączać między formatem “12 h” a “24 h”, należy wykorzystać przycisk 
OUT/+. 
2. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu ręcznego 
ustawiania czasu. 
 
 
RĘCZNE USTAWIANIE CZASU: 
W przypadku, gdy stacja pogodowa nie może rozpoznać sygnału czasu DCF (np. na 
skutek zakłóceń, oddalenie od nadajnika, itd.), można ustawić czas ręcznie. Zegar 
pracuje wtedy jak normalny zegarek kwarcowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pozycje godziny zaczynają migać. 
2. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić godzinę. 
3. W celu ustawienia minut ponownie nacisnąć przycisk SET. Pozycje minut 
zaczynają migać. 
4. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić minuty. 
5. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu ustawień 
kalendarza. 
 
 
 
 
 

miga	  

Migają	  godziny	  
Migają	  minuty	  
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Wskazówka: 
 
Mimo ręcznego ustawienia czasu, urządzenie będzie nadal próbowało odebrać 
sygnał czasu DCF77. W przypadku udanego odbioru, odebrana informacja czasowa 
nadpisuje ręcznie ustawiony czas. Podczas prób odbioru miga symbol anteny 
nadawczej DCF. Jeśli nie dojdzie do odbioru, to symbol DCF znika. O następnej 
pełnej godzinie nastąpi jednak ponowna próba odbioru. 
 
 
USTAWIANIE KALENDARZA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendarz stacji pogodowej jest ustawiony wstępnie na 1.1. 2006. W przypadku 
odbioru sygnału czasu sterowanego radiowo DCF77, data kalendarza zostanie 
automatycznie przestawiona na aktualną. Jeśli nie ma możliwości odbioru sygnały 
DCF, to można ustawić datę ręcznie, postępując w następujący sposób: 
 
1. Liczba roku zaczyna migać. 
2. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić rok (między 2003 – 2029). 
3. Nacisnąć ponownie przycisk SET, aby potwierdzić wybór roku i aby ustawić 
miesiąc. Miesiąc zaczyna migać. 
4. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić miesiąc. 
5. Nacisnąć ponownie przycisk SET, aby potwierdzić wybór miesiąca i aby 
ustawić datę dnia. Dzień zaczyna migać. 
6. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić dzień. 
7. Nacisnąć przycisk SET po raz kolejny, aby potwierdzić ustawienie kalendarza i 
aby przejść do trybu ustawiania wskaźnika temperatury °C/°F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok	  

Data	  i	  miesiąc	  (format	  24-‐godzinny)	  
Miesiąc	  i	  data	  (format	  12-‐godzinny)	  
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USTAWIANIE WSKAŹNIKA TEMPERATURY °C/°F: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik temperatury może być ustawiony w taki sposób, że temperatura 
wyświetlana jest w °C lub °F (ustawienie wstępne °C). 
 
1. Aby przełączać między formatem “°C” lub “°F”, należy wykorzystać przycisk 
OUT/+. 
2. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu 
ustawiania ciśnienia powietrza hPa/inHg. 
 
 
USTAWIANIE WSKAŹNIKA CIŚNIENIA POWIETRZA hPa/inHg: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wskaźnik ciśnienia powietrza może być ustawiony w taki sposób, że względne 
ciśnienie powietrza jest wyświetlane w hPa lub inHg (ustawienie wstępne hPa). 
 
1. Aby przełączać między formatem “hPa” i “inHg”, należy wykorzystać przycisk 
OUT/+. 
2. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby przejść do trybu 
ustawiania wartości referencyjnej względnego ciśnienia powietrza. 
 
 

miga	  

miga	  



	  

Strona	  11	  z	  21	  
Dystrybucja	  Conrad	  Electronic	  Sp.	  z	  o.o.,	  

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

www.conrad.pl	  

Wskazówka: 
Nie dotyczy to jednostek czułości symboli pogodowych i statystyki ciśnienia 
powietrza. Są one zawsze wyrażane w hPa. 
 
 
USTAWIANIE WARTOŚCI REFERENCYJNEJ WZGLĘDNEGO CIŚNIENIA 
POWIETRZA: 
 
Wartość referencyjna względnego ciśnienia powietrza wynosi w ustawieniu 
wstępnym 1013 hPa (29,92 inHg). W celu korekty wysokości położenia, można ją 
ustawić na inną wartość w zakresie od 960 do 1040 hPa (28,35 – 30,72 inHg). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Aktualna wartość referencyjna względnego ciśnienia powietrza zaczyna 
migać. 
2. Aby zwiększyć wartość należy wykorzystać przycisk OUT/+ i przycisk IN w 
celu jej zmniejszenia. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje szybsze 
przełączanie. 
3. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić ustawioną wartość i aby przejść do 
trybu ustawiania czułości przełączania dla symboli prognozy pogody. 
 
 
USTAWIANIE CZUŁOŚCI PRZEŁĄCZANIA DLA SYMBOLI PROGNOZY 
POGODY: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miga	  

miga	  
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Na obszarach, na których warunki pogodowe zmieniają się bardzo szybko, można 
ustawić inną czułość przełączania dla symboli tendencji pogodowej, aby szybciej 
wyświetlać zmieniające się warunki. 
1. Aktualna wartość czułości zaczyna migać. 
2. Przy pomocy przycisku OUT/+, ustawić próg czułości pogody. Dostępne są 
progi 2, 3 i 4. Wartość ta wskazuje na zmianę ciśnienia powietrza w hPa, która 
powoduje przełączenie symboli pogodowych w inny stan. Próg 2 oznacza najwyższą 
czułość (najszybciej), a próg 4 najmniejszą czułość (najwolniej) (ustawienie wstępne 
to próg 3). 
3. Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór i aby opuścić ustawienia 
ręczne. 
 
 
 
OPUSZCZANIE RĘCZNEGO TRYBU NASTAWCZEGO: 
 
Aby opuścić ręczny tryb nastawczy, można w każdym momencie, podczas 
wykonywania ustawień ręcznych, po prostu nacisnąć przycisk CH, albo odczekać tak 
długo, aż wyłączy się automatycznie. Tryb powraca tym samym do normalnego 
wyświetlania czasu. 
 
 
SYMBOLE FAZ KSIĘŻYCA: 
Symbol fazy księżyca na stacji pogodowej wskazuje w zależności od ustawień 
kalendarza przez cały rok odpowiednie fazy księżyca w następujących 12 krokach: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nów	   	   	   Przybierający	  	   	   Przybierający	   	   Półksiężyc	   	   Przybierający	  
	   Przybierający	  
	   	   	   księżyc	  (1/6)	   	   księżyc	  (1/3)	   	   pierwsza	  połowa	   księżyc	  (2/3)	  
	   księżyc	  (5/6)	  

Zmniejszający	  się	   Zmniejszający	  się	   Półksiężyc	   	   Zmniejszający	  się	   Zmniejszający	  się	   Pełnia	  
księżyc	  (5/6)	   	   księżyc	  (2/3)	   	   ostatni.	  połowa	  	   księżyc	  (1/3)	   	   księżyc	  (1/6)	   	   księżyca	  



	  

Strona	  13	  z	  21	  
Dystrybucja	  Conrad	  Electronic	  Sp.	  z	  o.o.,	  

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

www.conrad.pl	  

 
TEMPERATURA I WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU: 
 
Temperatura, wilgotność powietrza oraz stopień komfortu w pomieszczeniu są stale 
aktualizowane i wyświetlane w drugiej sekcji wyświetlacza LCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSKAZANIE STOPNIA KOMFORTU: 
 
Przyjemnie: Symbol uśmiechniętej buźki „J” oznacza, że temperatura w 
pomieszczeniu wynosi od 20 do 25,9°C, a względna wilgotność powietrza w 
pomieszczeniu od 40 do 65%. 
 
Nieprzyjemnie: Symbol smutnej buźki „L” oznacza wszystkie wartości są poza 
zakresem przyjemnego stopnia komfortu. 
 
 
 
WGLĄD I COFNIĘCIE WARTOŚCI POMIAROWYCH WNĘTRZA: 
 
1. Nacisnąć przycisk IN, w celu przełączenia między wyświetlanymi aktualnymi a 
zapisanymi minimalnymi i maksymalnymi wartościami temperatury i wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu. Data i godzina zapisu danych wyświetlana jest 
równocześnie w sekcji czasu i kalendarza wyświetlacza LCD (tylko dla danych 
temperatury). Nacisnąć: 
Jednokrotnie, w celu wyświetlenia maksymalnych danych temperatury i wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu razem z datą i godziną zapisu. 
Dwukrotnie, w celu wyświetlenia minimalnych danych temperatury i wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu razem z datą i godziną zapisu. 
Trzykrotnie, w celu powrotu do wyświetlania aktualnych wartości. 
2. Podczas wyświetlania minimalnych i maksymalnych danych, odpowiednie 
zapisane wartości oraz momenty zapisu mogą być przywrócone do aktualnych 
wartości temperatury i wilgotności powietrza oraz wartości czasu i daty, poprzez 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez ok. 3 sekundy. 
 
 
Wskazówka: Dane minimalne i maksymalne powinny być przywracane osobno. 
 
 

Symbol	  MAX	  

Temperatura	  pokojowa	  
w	  °C	  lub	  °F	   Względna	  wilgotność	  

powietrza	  w	  
pomieszczeniu	  
w	  %	  
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PROGNOZA POGODY I TENDENCJA POGODOWA: 
SYMBOLE PROGNOZY POGODY: 
 
Symbole prognozy pogody, znajdujące się w trzeciej sekcji wyświetlacza LCD, 
wyświetlane są w jednej z następujących kombinacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku nagłych lub dużych wahań ciśnienia powietrza, symbole wskazujące są 
aktualizowane, aby wyświetlić zmiany pogody. Jeśli symbole wskazujące nie 
zmieniają się, oznacza to, że ciśnienie powietrza nie uległo zmianie, albo zmiana 
nastąpiła tak wolno, że nie mogła być zarejestrowana przez stację pogodową. Jeśli 
symbole wskazują słońce lub deszcze, to wskaźnik nie zmieni się również wtedy, gdy 
 
 
 
pogoda się poprawi (wskaźnik słońca) lub pogorszy (wskaźnik deszczu), ponieważ 
symbole wskazują obie sytuacje ekstremalne. 
 
Symbole wskazują poprawę lub pogorszenie pogody, co wcale nie musi oznaczać 
słońca lub deszczu, jak wskazały symbole. Jeśli aktualna pogoda to na przykład 
zachmurzenie, a wyświetlany jest symbol deszczu, to wcale nie oznacza, że 
urządzenie działa nieprawidłowo, tylko informuje, że ciśnienie powietrza spadło i 
należy spodziewać się pogorszenia pogody, przy czym nie koniecznie deszczu. 
 
Wskazówka: 
Po wykonaniu ustawień podstawowych stacji pogodowej, nie należy zwracać uwagi 
na wartości pomiarowe z pierwszych 12-24 godzin, ponieważ stacja musi w tym 
czasie zgromadzić dane ciśnienia powietrza na stałej wysokości nad poziomem 
morza, aby podać dokładną prognozę pogody. 
 
Jak w przypadku każdej prognozy pogody, również tutaj nie można określić 
bezwzględnie dokładnej prognozy. W zależności od różnych możliwości 
użytkowania, do których przeznaczona jest stacja pogodowa, sprawdzalność 
prognozy pogody wynosi około 75%. Na obszarach, na których pogoda często 
zmienia się w gwałtowny sposób (np. ze słońca na deszcz) wskazanie będzie 
dokładniejsze, niż na obszarach, na których pogoda jest względnie stabilna (np. 
przewaga słońca). 

słonecznie	   	   	   zachmurzenie	  z	  przejaśnieniami	   	   deszcz	  
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Jeśli stacja pogodowa zostanie przeniesiona w inne miejsce, które jest położone 
wyraźnie wyżej lub niżej niż miejsce poprzednie (np. z parteru na wyższe piętro 
domu), to ponownie w przeciągu 12-24 godzin należy ignorować wyświetlane 
wartości. W ten sposób, stacja pogodowa nie odbiera zmiany miejsca jako zmiany 
ciśnienia powietrza, gdy w rzeczywistości dochodzi wyłącznie do zmiany wysokości 
położenia. 
 
 
WSKAŹNIKI TENDENCJI POGODOWEJ: 
 
Wskaźniki tendencji pogodowej w postaci strzałek (po lewej i po prawej obok symboli 
pogody) współpracują z symbolami prognozy pogody. Jeśli strzałka tendencji 
wskazuje do góry, to oznacza to wzrost ciśnienia powietrza i tym samym 
spodziewaną poprawę pogody. Jeśli strzałka tendencji wskazuje na dół, to oznacza 
to spadek ciśnienia powietrza i tym samym spodziewane pogorszenie pogody. 
Po uwzględnieniu tych informacji można zorientować się, jak zmienia się pogoda i 
jakich zmian należy się spodziewać. Jeśli strzałka tendencji wskazuje np. w dół przy 
jednoczesnym wyświetleniu symboli słońca i chmur (zachmurzenie z 
przejaśnieniami), oznacza to, że ostatnia zarejestrowana zmiana pogody miała 
miejsce w czasie przejaśnienia (tylko symbol słońca).  
 
 
 
Ponieważ strzałka tendencji wskazuje na dół, to dla następnej zmiany pogody 
wyświetlony zostaje symbol chmur z deszczem. 
 
 
Wskazówka: 
Jeśli wskaźnik tendencji pogodowej zarejestrował jednokrotnie zmianę ciśnienia 
powietrza, to jest to na stałe widoczne na wyświetlaczu LCD. 
 
 
 
STATYSTYKA CIŚNIENIA POWIETRZA (BAROMETR ELEKTRONICZNY Z 
WYŚWIETLANIEM TRENDU CIŚNIENIA BAROMETRYCZNEGO) 
 
Trzecia sekcja wyświetlacza LCD pokazuje wartości względnego ciśnienia powietrza 
oraz statystykę ciśnienie powietrza. 
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Wykres 

słupkowy wyświetla statystyczny przebieg ciśnienia powietrza z ostatnich 24 godzin 
w 7 krokach w momentach 0h, -3h, -6h, -9h, -12h, -18h i -24h. Moment „0h” 
przedstawia zapisaną wartość ciśnienia powietrza aktualnej pełnej godziny. Słupki 
przedstawiają wartości ciśnienia powietrza w „hPa” (0, ±2, ±4, ±6) dla odpowiednich 
momentów. „0” znajdujące się na środku skali odpowiada aktualnej wartości ciśnienia 
powietrza i każde odchylenie (±2, ±4, ±6) wskazuje, jak wysoka albo jak niska była 
poprzednia wartość w hPa w porównaniu z aktualną wartością ciśnienia powietrza. 
 
Jeśli słupki wzrastają, oznacza to poprawę pogody na skutek wzrastającego 
ciśnienia powietrza. Opadające słupki oznaczają obniżające się ciśnienie powietrza i 
tym samym spodziewane pogorszenie pogody od momentu „0h”. 
 
Wskazówka: 
 
Dla uzyskania dokładnego wskazania trendu ciśnienia barometrycznego, stacja 
pogodowa powinna pracować na stałej wysokości nad poziomem morza. Oznacza 
to, że stacja nie może być np. przeniesiona z parteru na piętro domu. Jeśli jednak 
miejsce położenia zostanie zmienione na wyższe lub niższe, to należy ignorować 
wskazania przez kolejne 12 do 24 godzin. 
 
 
 
 
TEMPERATURA I WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ: 
 
Czwarta sekcja wyświetlacza LCD pokazuje temperaturę i wilgotność powietrza na 
zewnątrz, symbol odbioru sygnału, wskaźnik czujnika zewnętrznego oraz minimalne 
lub maksymalne dane obszaru zewnętrznego 

 
 

Przebieg	  ciśnienia	  powietrza	  przez	  
ostatnie	  24	  godziny	  

Względna	  wilgotność	  
powietrza	  na	  zewnątrz	  
w	  %	  

Symbol	  MIN	   	   Symbol	  odbioru	  

Ostatnia	  pozycja	  
miga.	  

Wskaźnik	  czujnika	  zewnętrznego	  
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WGLĄD I COFNIĘCIE WARTOŚCI POMIAROWYCH OBSZARU 
ZEWNĘTRZNEGO: 
 
1.      Nacisnąć przycisk OUT/+, w celu przełączenia między wyświetlanymi 
aktualnymi a zapisanymi minimalnymi i maksymalnymi wartościami temperatury i 
wilgotności powietrza na zewnątrz. Równocześnie wyświetlana jest data i godzina 
zapisu danych (tylko dla danych temperatury). Nacisnąć: 
 
 
 
Jednokrotnie, w celu wyświetlenia maksymalnych danych temperatury i wilgotności 
powietrza na zewnątrz razem z datą i godziną zapisu. 
Dwukrotnie, w celu wyświetlenia minimalnych danych temperatury i wilgotności 
powietrza na zewnątrz razem z datą i godziną zapisu. 
Trzykrotnie, w celu powrotu do wyświetlania aktualnych wartości.  
 
2.     Podczas wyświetlania minimalnych i maksymalnych danych, odpowiednie 
zapisane wartości oraz momenty zapisu mogą być przywrócone do aktualnych 
wartości temperatury i wilgotności powietrza oraz wartości czasu i daty, poprzez 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez ok. 3 sekundy. 
 
 
Wskazówka: Dane minimalne i maksymalne powinny być przywracane osobno. 
 
 
WYKORZYSTANIE POWYŻEJ JEDNEGO CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO: 
 
1. Aby przełączać między pojedynczymi czujnikami zewnętrznymi, należy 
naciskać przycisk CH. 
Jednokrotnie, w celu wyświetlenia kanału czujnika 2 
Dwukrotnie, w celu wyświetlenia kanału czujnika 3 
Trzykrotnie, w celu powrotu do wyświetlenia kanału czujnika 1 
2. W celu wyświetlenia minimalnych i maksymalnych danych temperatury i 
wilgotności powietrza wybranego czujnika zewnętrznego, należy nacisnąć przycisk 
OUT/+. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik	  czujnika	  zewnętrznego	  

Ostatnia	  pozycja	  
miga.	  
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3.      W celu cofnięcia minimalnych i maksymalnych danych temperatury i 
wilgotności powietrza oraz czasów ich zapisu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
SET przez ok. 3 sekundy. Dzięki temu, minimalne i maksymalne dane zostają 
cofnięte do aktualnych wartości czasu, daty, temperatury i wilgotności powietrza. 
Aktualnie wykorzystywany czas to normalnie wyświetlany czas, który nie dotyczy 
ustawionej strefy czasowej urządzenia. 
 
Wskazówka: 
 
Dane minimalne i maksymalne powinny być przywracane dla każdego czujnika 
zewnętrznego osobno. 
 
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA CZUJNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 
 
 
 
 
 
 
 
Na wyświetlaczu LCD czujnika temperatury znajduje się aktualna temperatura i 
wilgotność powietrza panująca w miejscu ustawienia nadajnika. Temperatura i 
wilgotność powietrza przesyłana jest co 4 sekundy. 
 
Na zasięg czujnika zewnętrznego może ewentualnie wpływać temperatura otoczenia 
i wilgotność powietrza. Zasięg czujnika może być mniejszy w przypadku zimna. 
Należy pamiętać o tym, podczas wybierania miejsca dla czujnika. 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatury poniżej 0°C mogą mieć negatywny wpływ na kontrast wyświetlacza 
LCD i na żywotność baterii. 
 
 
WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII 
 
Jeśli baterie powinny być wymienione, to na wyświetlaczu LCD pojawia się symbol 
baterii z wskazaniem niskiego poziomu. 
 
 
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA CZUJNIKÓW TERMOMETRU I HIGROMETRU: 
 

Temperatura	  zewnętrzna	  
w	  °C	  
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Na zasięg czujników termometru i higrometru może wpływać temperatura otoczenia. 
Zasięg czujnika może być mniejszy w przypadku niskich temperatur. Możliwe jest 
również zmniejszenie wydajności baterii. Należy pamiętać o tym, podczas wybierania 
miejsca dla czujnika zewnętrznego. 
 
 
TEST ODBIORU 868 MHz: 
 
Jeśli w przeciągu 3 minut od momentu wykonania ustawień podstawowych nie 
zostaną odebrane i wyświetlone dane dotyczące temperatury i wilgotności powietrza 
na zewnątrz (lub wskaźnik obszaru zewnętrznego stacji pogodowej wyświetla w 
normalnym trybie pracy tylko “- -. -”), to należy sprawdzić następujące punkty: 
1.      Odstęp stacji pogodowej i czujnika zewnętrznego od źródeł zakłóceń, np. 
monitory komputerowe lub telewizory, powinien wynosić przynajmniej 2 metry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nie należy umieszczać czujnika/czujników termometru i higrometru w 
bezpośrednim pobliżu metalowych ram okiennych. 
3. Stosowanie innych urządzeń pracujących na tej samej częstotliwości (868 
MHz), np. słuchawki nagłowne lub głośniki, może ograniczyć prawidłowy przesył 
sygnału. Zakłócenia odbioru mogą być spowodowane również przez sąsiadów, 
którzy korzystają z urządzeń pracujących na tej samej częstotliwości (868 MHz). 
 
 
Wskazówka: 
 
Jeśli sygnał 868 MHz przesyłany jest prawidłowo, to nie należy więcej otwierać 
przegród na baterie stacji pogodowej i nadajników zewnętrznych. Baterie mogą się 
przez to odłączyć od styków i spowodować niepożądane cofnięcie ustawień. Jeśli 
jednak omyłkowo dojdzie do takiej sytuacji, to wszystkie jednostki powinny być 
ustawione na nowo, aby zapobiec problemom podczas przesyłu (patrz "Ustawienie 
podstawowe" powyżej). 
Maksymalny odstęp czujnika termometru i higrometru od stacji pogodowej nie 
powinien przekraczać na wolnej przestrzeni ok. 100 metrów. Jest to jednak 
uzależnione od warunków otoczenia i ich wpływu. Jeśli mimo przestrzegania 
powyższych czynników odbiór nie jest możliwy, to wszystkie jednostki powinny być 
ustawione na nowo (patrz "Ustawienie podstawowe" powyżej). 
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MONTAŻ STACJI POGODOWEJ: 
 

Stacja pogodowa może być montowana opcjonalnie na stojaku lub 
na ścianie. Przed podjęciem montażu na ścianie należy upewnić się, 
czy dane obszaru zewnętrznego będą prawidłowo odbierane w 
wybranym miejscu. 
 
Montaż naścienny: 
1. Wkręcić śrubę (nie zawarta w zestawie) w wybranym miejscu 
na ścianie. Nie wkręcać śruby całkowicie – zachować odstęp 5 mm 
łba śruby od ściany. 
2. Zawiesić stację pogodową za ucho do zawieszania tylną 
stroną na śrubie. Przesunąć na dół i zwrócić uwagę, czy stacja 
montażowa jest stabilnie zablokowana na śrubie. 
 
 
Rozkładany stojak: 
 

Rozkładany stojak znajduje się w tylnej części stacji pogodowej. Wysunąć stojak 
znajdujący się poniżej przegrody na baterie i ustawić urządzenie w wybranym 
miejscu. 
 
MONTAŻ CZUJNIKA TERMOMETRU I HIGROMETRU: 
  
Czujnik zewnętrzny wyposażono w konsolę, która może być zamontowana na 
ścianie przy pomocy dwóch dołączonych śrub. Przy pomocy konsoli zamocowanej 
od spodu czujnika zewnętrznego, można go zamontować na dowolnej płaskiej 
powierzchni. 
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Montaż naścienny: 
 

1. Zamocować konsolę przy pomocy śrub i kołków w wybranym 
miejscu na ścianie. 
2. Zablokować zewnętrzny czujnik termometru i higrometru w 
konsoli. 
 
 
Wskazówka: 
 
Przed stałym montażem konsoli czujnika zewnętrznego/czujników 
zewnętrznych, umieścić wszystkie części urządzenia w wybranych 

miejscach montażu i w ten sposób sprawdzić, czy dane obszaru zewnętrznego będą 
prawidłowo odbierane. Jeśli nie jest możliwy prawidłowy odbiór danych, to w 
większości przypadków wystarczy nieznaczne przesunięcie miejsca/miejsc montażu 
dla zapewnienia prawidłowego odbioru sygnału. 
 
 
 
 
 
 
 
DOGLĄD I KONSERWACJA: 
 
• Należy unikać oddziaływania ekstremalnych temperatur, wibracji i uderzeń, 

ponieważ może dojść do uszkodzenia urządzeń i do błędnych prognoz i 
danych. 

 
• Czyszczenie wyświetlacza i obudowy tylko przy użyciu miękkiej, lekko 
wilgotnej szmatki. Nie stosować środków szorujących lub rozpuszczalników, 
ponieważ mogą uszkodzić wyświetlacz LCD oraz obudowę. 
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 
• Natychmiast wyjąć prawie zużyte baterie, aby zapobiec wyciekom i 
uszkodzeniom wtórnym. Podczas wymiany wykorzystywać wyłącznie zalecany typ 
baterii. 
• Urządzenia wymagające naprawy dostarczyć do sprzedawcy i zlecić kontrolę 
wykwalifikowanemu personelowi. Otwarcie obudowy oraz naprawy wykonywane 
samodzielnie prowadzą do utraty gwarancji. 
• Nie wystawiać urządzenia na oddziaływanie ekstremalnych i nagłych wahań 
temperatur, które powodują szybko zmianę wyświetlanych informacji i tym samym 
wpływają negatywnie na dokładność wartości pomiarowych. 
 
 
 


