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Wstęp 

Szanowni Państwo 

Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi 

wymogami krajowymi i europejskimi. 

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, należy przestrzegać niniejszej 

instrukcji obsługi! Podręcznik ten należy do tego produktu. Zawierają one ważne 

informacje dotyczące prawidłowego działania i obsługi. Należy brać pod uwagę zasady 

prawidłowej eksploatacji oraz obsługi, zwłaszcza, gdy oddajemy produkt osobom trzecim. 

Pamiętaj, aby przechowywać niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości! 

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. 

Wszystkie prawa zastrzeżone 

W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skontaktować się z nami pod 

adresem/telefonem: 

Klient indywidualny: 

 

 

bok@conrad.pl 

 

801 005 133* 

(12) 622 98 00 

 

(12) 622 98 10 

Klient biznesowy: 

 

 

b2b@conrad.pl 

 

(12) 622 98 22 

 

(12) 622 98 10 

 

 

mailto:bok@conrad.pl
mailto:b2b@conrad.pl
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METEOTIME PRIMO - Centrum Informacji Pogodowej  

Dziękuję za wybranie tego urządzenia z TFA. 

Centrum Informacji Pogodowej Meteotime PRIMO zapewnia profesjonalną prognozę 

pogody. Prognozy pogody są wykonywane przez profesjonalnych meteorologów i są 

wysyłane za pomocą sygnału radiowego DCF77 w Niemczech i mogą być odbierane w prawie 

całej Europie. Obszar odbioru sygnału radiowo-czasowego jest podzielony w sumie na 90 

regionów meteorologicznych (60 regionów z 4-dniową prognozą, 30 regionów z 2-dniową 

prognozą). Po prostu wybiera się żądane miasto i na wyświetlaczu pokazuje się odpowiednio 

aktualna prognoza pogody dla danego regionu. Daje to szybki przegląd stanu pogody na 

kolejne dni w dowolnym momencie. Dane pogodowe są aktualizowane każdego dnia. 

Ta stacja meteorologiczna umożliwia odbiór danych meteorologicznych prywatnego 

dostawcy Meteotime poprzez DCF bez żadnych dodatkowych informacji. koszty. 

Meteotime jest odpowiedzialny za wysyłkę i poprawność przesyłanych danych. 

www.meteotime.com 

1. Przed użyciem tego produktu 

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Informacje te ułatwią Państwu 

zapoznanie się z nowym urządzeniem, poznanie wszystkich jego funkcji i części, 

poznanie ważnych szczegółów dotyczących jego pierwszego użycia i obsługi oraz 

uzyskanie porady w przypadku awarii. 

 Przestrzeganie i stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji zapobiegnie 

uszkodzeniu urządzenia i utracie Twoje ustawowe prawa wynikające z wad 

wynikających z niewłaściwego użytkowania. 

 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 

niestosowania się do tych instrukcji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za 

szkody powstałe w wyniku niestosowania się do tych instrukcji, nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty ani za wynikające z nich konsekwencje. 

 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki bezpieczeństwa! 

 Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości. 

2. Zawartość dostawy 

 Stacja meteorologiczna (stacja bazowa) 

 Przetwornik zewnętrzny nr kat. 30.3244.02 

 Instrukcja obsługi 
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3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie 

 Profesjonalna prognoza pogody dla 600 miast/90 regionów w Europie 

60 regionów z 4-dniową prognozą 

30 regionów z 2-dniową prognozą 

 

METEOTIME PRIMO - Centrum Informacji Pogodowej  

 - Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu/śnieżyny/gleby 

 - Prędkość i kierunek wiatru 

 - Bezprzewodowa transmisja temperatury i wilgotności zewnętrznej za pomocą 

nadajnika (433 MHz) 

 - Temperatura i wilgotność wewnętrzna 

 - Regionalne informacje o temperaturze w dzień i w nocy 

 - Krytyczny alarm pogodowy 

 - Zegar sterowany radiowo z kalendarzem 

 - Ustawienie strefy czasowej 

 - Wartości maksymalne i minimalne dla temperatury i wilgotności 

 - Trendy temperatury i wilgotności (rosnące, stałe, malejące) 

 - Wybór 7 języków (domyślnie: Niemiecki, inne języki: szwedzki, niderlandzki, włoski, 

hiszpański, francuski i angielski) 

 - Można wybrać i wyświetlić maksymalnie 5 informacji o pogodzie dla 5 miast 

 - Spersonalizowana nazwa miejsca / miasta (do 10 liter) 

 - Dwa alarmy (alarm dnia tygodnia (W-ALM) i jeden alarm (S-ALM) 

 - Programowalny alarm wstępny (P-ALM) w przypadku mrozu 

 - Wskaźnik niskiego poziomu baterii dla wszystkich urządzeń 

 - Zasilany przez 2 baterie AAA dla stacji bazowej i 2 baterie AAA dla nadajnika 

zewnętrznego (nie zawarte w zestawie) 

4. Dla twojego bezpieczeństwa 

 - Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do opisanego powyżej zakresu 

zastosowań. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. 

 - Zabrania się dokonywania nieautoryzowanych napraw, przeróbek lub zmian w 

produkcie. 
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Ostrożnie!  Niebezpieczeństwo obrażeń: 

 

 - Przechowywać urządzenie i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 - Baterie nie mogą być wrzucane do ognia, zwarte, rozbierane lub ładowane. 

Niebezpieczeństwo wybuchu! 

 - Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku ich 

połknięcia. Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i 

śmierci w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że akumulator mógł zostać 

połknięty lub w inny sposób uwięziony w ciele, natychmiast zwróć się o pomoc 

medyczną. 

METEOTIME PRIMO - Centrum Informacji Pogodowej  

 - Niski poziom baterii wymaga jak najszybszej ich wymiany, aby zapobiec 

uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem. Nigdy nie należy stosować kombinacji 

starych i nowych akumulatorów razem, ani akumulatorów różnych typów. Podczas 

pracy z nieszczelnymi bateriami należy nosić odporne chemicznie rękawice ochronne 

i okulary ochronne. 

 

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa produktu! 

 

 - Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub 

wstrząsów. 

 - Zewnętrzny nadajnik jest bryzgoszczelny, ale nie wodoszczelny. W przypadku 

umieszczenia na zewnątrz, należy wybrać suche miejsce na nadajnik. 
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5. Elementy Stacji Pogodowej 

 

5.1 Stacja bazowa (odbiornik) (Rys. 1): 

A: Pierwsza sekcja wyświetlacza 

A 1: Symbol odbioru DCF 

A 2: Symbole aktywowanych alarmów 

A 3: Czas i data / miasta / ustawienie alarmów / opis krytycznych informacji 

pogodowych 

A 4: Symbol Oszczędność czasu w ciągu dnia (DST) 

B: Druga sekcja wyświetlacza 

B 1: Dzień tygodnia na dziś 

B 2: Temperatura maksymalna (dziś) / temperatura minimalna (dziś 

wieczorem) 

B 3: Symbol dnia/nocy 
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B 4: Prognoza pogody na dzień dzisiejszy 

B 5: Wskaźnik odbioru sygnału meteotime'u na dzień dzisiejszy 

B 6: Kierunek i prędkość wiatru na dzień dzisiejszy 

B 7: Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu na dzień dzisiejszy 

B 8: Symbol ostrzegawczy na dziś 

C: Trzecia sekcja wyświetlacza 

C 1: Dzień 2, 3 i 4 tygodniowy 

C 2: Dzień 2, 3 i 4 temperatura maksymalna (dzień) / temperatura minimalna 

(noc) 

C 3: Symbol ostrzegawczy dnia 2, 3 i 4 

C 4: Dzień 2, 3 i 4 prognozy pogody 

C 5: Wskaźnik odbioru danych dotyczących pogody dla dnia 2, 3 i 4 

D: Czwarta sekcja wyświetlacza 

D 1: Symbol odbioru i numer kanału 1-3 nadajnika zewnętrznego 

D 2: Symbol baterii dla nadajnika 

D 3: Temperatura i wilgotność na zewnątrz z tendencją 

D 4: Temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczeń z tendencją 

D 5: Symbol baterii dla stacji bazowej 

D 6: Symbol wewnętrzny 

D 7: Symbol dla MAX/MIN 
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E: Obudowa (Rys. 2): 

 

E 1: Otwór do montażu na ścianie  

E 2: Komora baterii 

E 3: Stojak (rozkładany) 

F: Przyciski (Rys. 1): 

Na stacji bazowej znajduje się 7 przycisków sensorycznych (przód) i przycisk SNOOZE/LIGHT 

(góra). 

F 1: Przycisk KANAŁU  

F 2: + przycisk 

F 3: - przycisk  

F 4: Przycisk DAY / NIGHT 

F 5: Przycisk MEM  
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F 6: Przycisk TEST 

F 7: Przycisk SET  

F 8: Przycisk SNOOOZE/LIGHT 

5.2 Zewnętrzny nadajnik (Rys. 3): 

 

Wyświetlacz LCD: 

G 1: Temperatura i wilgotność na zewnątrz  

G 2: Numer kanału 

G 3: Symbol odbioru  

G 4: Symbol baterii 

G 5: Lampa sygnalizacyjna LED 
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Przyciski (w komorze baterii): 

G 6: Przycisk °C/°F  

G 7: Przełącznik CH do wyboru kanałów 

 

Obudowa: 

G 8: Komora baterii  

G 9: Uchwyt na stół stojący 

G 10: Uchwyt do montażu sufitowego  

G 11: Uchwyt do montażu na ścianie 

 

6. Pierwsze kroki 

 - Zdjąć folie ochronne z wyświetlacza stacji bazowej i nadajnika. 

 - Otworzyć komorę baterii nadajnika i odbiornika i umieścić oba instrumenty na 

biurku w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikać przebywania w pobliżu 

możliwych źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia elektroniczne i sprzęt radiowy. 

 - Najpierw należy włożyć dwie nowe baterie AAA 1,5 V do komory baterii nadajnika, a 

zaraz potem dwie nowe baterie AAA 1,5 V do komory baterii stacji bazowej. Upewnij 

się, że polaryzacje są prawidłowe. 

 - Po pomyślnym zakończeniu instalacji należy ostrożnie zamknąć komorę baterii. 

 - Urządzenie zaalarmuje Cię sygnałem dźwiękowym i na krótką chwilę zostaną 

wyświetlone wszystkie segmenty. 

 - Po uruchomieniu testowym stacja bazowa automatycznie wyszuka sterowany 

radiowo sygnał czasowy i sygnał pogodowy. 

 - Pojawia się temperatura i wilgotność wewnętrzna. 

6.1 Odbiór danych dotyczących czasu i pogody 

 - Symbol odbioru DCF będzie migał i SUCHE SIG. (SEARCH SIG w języku angielskim) 

pojawi się na wyświetlaczu. 

 - Symbole pogodowe będą migać. 

 - Sygnał czasu i daty zostanie odebrany po kilku minutach. Ze względu na dużą ilość 

informacji o pogodzie dla wszystkich regionów i dni, urządzenie potrzebuje do 24 

godzin od czasu wstępnego ustawienia, aby zakończyć odbiór wszystkich danych. 
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 - Jeśli stacja meteorologiczna jest w stanie pomyślnie odebrać sygnał meteotime, na 

wyświetlaczu pojawi się ikona meteotime. W przeciwnym razie na wyświetlaczu 

pojawi się ikona Meteotime. 

 - Symbol → Informacja o pogodzie jest odbierana całkowicie 

 - Symbol  → Informacje o pogodzie są niekompletne 

 - Możesz również rozpocząć inicjalizację ręcznie. Naciśnij przycisk + przez 3 sekundy. 

Symbolem odbioru DCF będzie migające i SUCHE SIG. (SEARCH SIG w języku 

angielskim) pojawia się na wyświetlaczu. 

6.2 Odbiór nadajnika zewnętrznego 

 - Stacja bazowa automatycznie rozpoczyna skanowanie sygnału w celu 

zarejestrowania nadajnika zewnętrznego na kanale 1 po włożeniu baterii. Symbol 

odbioru miga. 

 - Gdy tylko zostaną odebrane wartości zewnętrzne, symbol odbioru pozostanie na 

wyświetlaczu i pojawią się odebrane wartości zewnętrzne. 

 - Jeśli odbiór wartości zewnętrznych nie powiedzie się w ciągu trzech minut, na 

wyświetlaczu pojawi się napis "- -". Sprawdzić baterie i spróbować ponownie. 

Sprawdzić, czy nie ma żadnych źródeł zakłóceń. 

 - Można również później ręcznie uruchomić wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego 

(np. gdy nadajnik zewnętrzny jest zgubiono lub wymieniono baterie). Naciśnij i 

przytrzymaj przycisk - przez trzy sekundy. Ostatni zarejestrowany nadajnik (kanał) 

zostanie anulowany i rozpocznie się wyszukiwanie nadajnika. 

6.3 Uwaga dotycząca kontrolowanego drogą radiową czasu i danych pogodowych 

 - Czas jest kodowany i transmitowany z Mainflingen koło Frankfurtu za pomocą 

sygnału częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i ma zasięg około 1500 km. Jakość odbioru 

zależy głównie od położenia geograficznego. Zazwyczaj nie powinno być problemów z 

odbiorem w promieniu 1500 km wokół Frankfurtu. 

Dlatego proszę zwrócić uwagę na następujące kroki: 

 - Zalecana odległość od wszelkich źródeł zakłócających, takich jak ekran komputera 

lub telewizor, wynosi co najmniej 1,5 - 2 metry. 

 - W obrębie betonowych ścian (zbrojonych stalą), takich jak piwnice, odbierany 

sygnał jest naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie 

w pobliżu okna, aby poprawić odbiór. 

 - W nocy zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniej dotkliwe i w większości 

przypadków odbiór jest możliwy. Jeden odbiór dzienny jest wystarczający, aby 

utrzymać odchylenie dokładności czasowej poniżej 1 sekundy. 
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7. Obsługa 

7.1 Funkcja testowa 

 - Możesz użyć funkcji TEST, aby wyszukać lepszą lokalizację dla swojego urządzenia. 

 - Naciśnij przycisk TEST, na wyświetlaczu pojawi się komunikat EMPF.TEST (SCAN w 

języku angielskim). 

 - Przenieś stację bazową, aby znaleźć lepszą lokalizację. 

 - 9 miga: Test jest uruchomiony i odbiór sygnału Meteotime jest bardzo dobry. 

Można zostawić urządzenie w tym miejscu. 

 - 1-8 miga: Test jest uruchomiony i odbiór sygnału Meteotime nie jest optymalny. 

Należy nadal szukać lepszego miejsca. 

 - Test trwa około 1 minuty. Możesz rozpocząć test przyciskiem TEST i zakończyć go w 

dowolnym momencie, naciskając przycisk TEST. 

7.2 Czas przełączania + data ↔ miasto ↔ alarm 

 - Przyciskiem SET można przełączyć się z wyświetlania godziny i daty na miasto, alarm 

dnia tygodnia (W-ALM), alarm pojedynczy (S-ALM) i alarm wstępny (P-ALM). 

7.3 Wybór kraju i miasta 

 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy w trybie normalnym, LAND 

EINST. (COUNTRY w języku angielskim) pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk + 

lub -, aby wybrać kraj. Na przykład: Jeśli w polu informacyjnym pojawia się D/GER, 

wybrano "Niemcy". 

 - Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór kraju. STADT EINST. (CITY w języku 

angielskim) pojawia się na wyświetlaczu. 

 - Następnie naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać miasto. Na przykład frankfurtM to 

miasto Frankfurt nad Menem. 

 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby uruchomić tryb szybki. 

 - Naciśnij przycisk SET, aby zaakceptować ustawienie. 

 - Na wyświetlaczu pojawi się napis EINST.VORG. (Zamknij w języku angielskim). 

 - Tabela wyboru lokalizacji znajduje się w Meteotime Booklet. 

7.3.1 Aktywacja ulubionych 

 - Po ustawieniu miasta w sposób opisany powyżej, możesz wybrać więcej miast, aby 

uzyskać do nich łatwy dostęp. 

 - Zamiast kończyć ustawianie przyciskiem SET, kontynuuj w następujący sposób: 



                                                                                                                               

Strona 13 z 22 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

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

www.conrad.pl 

 - Jeśli "Frankfurt nad Menem" jest jednym z Twoich ulubionych miast, wciśnij przycisk 

TEST, aby potwierdzić. Na górze wybranego miasta pojawi się A i zostanie ono 

zapisane na osobistej liście pamięci. 

 - Teraz można nacisnąć przycisk + lub -, aby wybrać więcej miast w tym samym kraju, 

a następnie nacisnąć przycisk TEST, aby potwierdzić. 

 - Jeśli chcesz wybrać miasta z różnych krajów, wyjdź z ustawienia przyciskiem SET i 

wprowadź je ponownie w sposób opisany powyżej, aby zmienić kraj. 

 - Jako ulubione można wybrać maksymalnie pięć miast. Jeśli chcesz dodać więcej 

miast, wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis SPEICHER .V (MEMFULL w języku 

angielskim). 

 - Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić i wyjść z 

trybu ustawień. 

UWAGA: Jeżeli po pierwszym włożeniu baterii pominiemy wybór miasta, urządzenie 

wybierze opcję "Frankfurt nad Menem" jako domyślnie wybrane miasto. 

7.3.1.1 Wyświetlanie ulubionych obiektów. 

 - Jeśli jako ulubione wybrałeś więcej niż jedno miasto, na przykład "Frankfurt nad 

Menem", "Paryż" i "Sztokholm", to możesz przewijać te miasta naciskając przycisk -, 

gdy na wyświetlaczu pojawi się nazwa miasta. 

(Wciśnij przycisk SET, aż pojawi się nazwa miasta). 

frankfurtM  [-]  PARIS  [-]  STOCKHOLM 

7.3.1.2 Usunięcie miasta z listy ulubionych miast 

 - Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET. LAND EINST. (COUNTRY w języku 

angielskim) pojawia się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk . przycisk + lub -, aby 

wybrać kraj. 

 - Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybór kraju. 

 - Następnie wciśnij klawisze + lub -, aby wybrać miasto za pomocą przycisków . 

 - Naciśnij przycisk TEST, aby usunąć miasto. Teraz to miasto zostanie usunięte z listy 

ulubionych. 

 - Powtórz to, jeżeli chcesz usunąć więcej miast z listy. 

 - Teraz możesz również nacisnąć przycisk + lub -, aby wybrać inne ulubione miasto. 

 - Po dokonaniu wszystkich zmian, wciśnij przycisk SET, aby wyjść z listy. EINST.VORG. 

(Wyjście w języku angielskim) pojawia się na wyświetlacz. Po 4 sekundach, przejdzie 

do trybu Date-Time. 
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7.3.2 Personalizacja nazwy miejsca 

 - Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

LAND EINST (COUNTRY w języku angielskim). Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać 

kraj. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis D/GER, oznacza to, że wybrano 

"Germany". 

 - Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybór kraju. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

STADT EINST. (CITY po angielsku). 

 - Następnie naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać miasto, a na wyświetlaczu pojawi się 

jego nazwa, np. frankfurtM. Możesz teraz wprowadzić nowe miasto w pobliżu 

Frankfurtu nad Menem. 

 - Naciśnij przycisk MEM; na pierwszej pozycji okna informacyjnego miga kursor. 

Zastosuj następujące polecenia wejściowe: 

Funkcja    przycisku 

+ lub -     Wybór litery 

SET     <1> 

Zaakceptuj wybraną literę i przejdź do następnej pozycji. 

LUB 

<2> 

Jeśli nie wprowadziłeś żadnej litery, a kursor miga na 

ostatniej pozycji, potwierdź wpis tym przyciskiem, a Twoje 

miejsce zostanie również wprowadzone do pamięci ze skutkiem 

natychmiastowym. 

TEST     Jedna pozycja z powrotem w procesie wprowadzania danych. 

**Miejsce, które wybrałeś, aby wprowadzić swój własny opis, będzie nadal istniało pod 

własną nazwą. 

 - Wciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wyjść. 

 - Na wyświetlaczu pojawi się napis EINST.VORG (EXIT w języku angielskim). 
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7.4 Ustawienia strefy czasowej i języka 

 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy, aż do uzyskania LAND EINST. 

(COUNTRY w języku angielskim) zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. 

 - Ponownie wciśnij przycisk SET, a następnie ZONE +OOH pojawi się na wyświetlaczu. 

Naciśnij przycisk + lub -, aby wyregulować strefę czasową. 

 - Ponownie wcisnąć przycisk SET, a następnie na wyświetlaczu pojawi się język. Za 

pomocą przycisków + lub - wybrać żądany język. W sumie dostępnych jest siedem 

języków: niemiecki, szwedzki, holenderski, włoski, francuski, hiszpański i angielski. 

 - Wciśnij przycisk SET. EINST.VORG. (Zamknij w języku angielskim) pojawi się na 

wyświetlaczu. Po 4 sekundach nastąpi przejście do trybu Date-Time. 

UWAGA: Tryb ustawień zostaje automatycznie zakończony po ok. 30 sekundach, jeżeli w 

ciągu 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne ustawienia. tym razem. 

7.5 Informacje o pogodzie w dzień i w nocy ↔ Informacje o pogodzie w nocy 

 - Urządzenie może automatycznie przełączać się odpowiednio na pogodę dzienną 

(6:00-18:00) i nocną (18:00-18:00). Przycisk DAY / NIGHT może być użyty do podania 

prognozy dnia (na 10 sekund), jeśli aktualnie przeglądasz prognozy na NIGHT, lub na 

odwrót. 

7.6 Krytyczne informacje pogodowe (zob. broszura "Meteotime Booklet") 

 - Sygnał meteorologiczny Meteotime zawiera krytyczne informacje pogodowe, takie 

jak: podmuch wiatru, mroźny deszcz, obfity śnieg, grzmot, silne promieniowanie UV, 

gęsta mgła, itp. na dzień dzisiejszy i nadchodzące trzy dni. W tym przypadku zostanie 

aktywowany symbol ostrzegawczy dla krytycznych warunków pogodowych. 

 - Czasami w ciągu 4 dni pojawia się więcej niż jedna krytyczna sytuacja pogodowa. 

Naciśnij przycisk DAY / NIGHT, aby wyświetlić kolejno informacje o krytycznych 

warunkach pogodowych. Symbol ostrzegawczy dla danego dnia będzie migać. 

 - Jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, zostaną wyświetlone krytyczne 

informacje pogodowe, aby upewnić się, że są one znane. krytyczne szczegóły 

pogodowe. 

8. Symbole pogodowe (zob. broszurę "Meteotime") 

 - Łącznie jest 15 symboli pogodowych na dzień i 15 symboli pogodowych na noc. 
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9. Wartości maksymalne i minimalne 

 - Maksymalne i minimalne wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz 

wilgotności zostaną automatycznie zapisane w pamięci stacji pogodowej. Aby 

wyświetlić te wartości, należy nacisnąć przycisk MEM, a wyświetlone zostaną 

odpowiednie wskaźniki, MAX lub MIN. 

 - Naciskać przycisk MEM przez ok. 3 sekundy, aby skasować zapisane dane. 

10. Dodatkowe nadajniki zewnętrzne 

 - Możesz użyć nadajnika Cat. Nr 30.3244.02 jako zamiennik lub dodatkowy nadajnik 

dla Twojej stacji pogodowej Meteotime PRIMO. 

 - W przypadku posiadania więcej niż jednego nadajnika zewnętrznego, należy wybrać 

inny kanał dla każdego z nich za pomocą przełącznika CH wewnątrz komory baterii 

nadajnika. 

 - Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V do komory baterii nadajnika zewnętrznego. 

Upewnij się, że polaryzacje są prawidłowe. 

 - Wybrać wolny kanał za pomocą przycisku CHANNEL w stacji bazowej. 

 - Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk KANAŁ na stacji bazowej, aby 

ręcznie rozpocząć inicjalizację. 

 - Nad numerem kanału będzie migać symbol odbioru. 

 - Gdy tylko zostaną odebrane wartości zewnętrzne, symbol odbioru pozostanie na 

wyświetlaczu, a odebrane wartości zostaną wyświetlone. pojawiają się wartości 

zewnętrzne. 

11. Wyświetlanie wartości pomiarowych nadajników zewnętrznych 

11.1 Wyświetlacz statyczny 

- Naciśnij przycisk KANAŁ, aby wybrać pomiary z różnych nadajników zewnętrznych na kanale 

1, 2 lub 3. 

 - Za pomocą przycisku MEM można przywołać najwyższe i najniższe wartości 

temperatury i wilgotności dla wszystkich zainstalowanych przetworników. 

11.2 Wyświetlanie automatycznego skanowania kanału (Channel auto-scan) 

 - Aby umożliwić automatyczne skanowanie wszystkich kanałów, należy nacisnąć i 

przytrzymać przycisk KANAŁ, aż do wyświetlenia ikony. Pomiary z każdego zdalnego 

kanału będą wyświetlane na przemian w ciągu 5 sekund. 
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UWAGA: funkcja automatycznego skanowania kanałów może być aktywowana tylko wtedy, 

gdy na danym kanale pracuje więcej niż jeden nadajnik zewnętrzny. i są ustawione na różne 

kanały. 

12. Funkcje alarmowe 

 - Istnieją trzy różne funkcje alarmowe: 

Alarm tygodniowy (W-ALM): 

  Jest to powtarzający się alarm, który będzie aktywowany codziennie od poniedziałku 

do piątku o określonej godzinie. 

Alarm pojedynczy (S-ALM):  

 Jest to alarm pojedynczy, który będzie aktywowany raz o określonej godzinie. 

Alarm wstępny (P-ALM):  

  Wcześniejszy czas przebudzenia w przypadku mrozu. 

12.1 Ustawianie alarmów 

 - Nacisnąć przycisk SET, aby przełączać się między alarmem dnia tygodnia (W-ALM), 

alarmem pojedynczym (S-ALM) lub alarmem wstępnym (P-ALM). 

 - Po wyłączeniu alarmu na wyświetlaczu każdego alarmu pojawia się napis OFF. 

12.1.1 Alarm w dzień tygodnia (W-ALM) i alarm pojedynczy (S-ALM) 

 - Naciśnij przycisk SET, aby ustawić alarm dnia tygodnia (W-ALM) lub alarm 

pojedynczy (S-ALM). 

 - Przytrzymaj wciśnięty klawisz SET przez 3 sekundy, a cyfry godzin będą migać. 

 - Przyciskami + lub - ustawia się godziny. 

 - Przytrzymaj wciśnięty klawisz SET przez 3 sekundy, a cyfry minut będą pulsować. 

 - Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić minuty. 

 - Nacisnąć przycisk SET w celu wyjścia i odpowiednie symbole alarmowe 

zostaną uaktywnione. 
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12.1.2 Pre-Alarm - (alarm dla alarmu mrozowego = temperatura zewnętrzna przy 

przetworniku 1 ≤ 2°C) 

 - Jeśli ustawiony jest alarm jednodniowy (W-ALM) lub jednodniowy (S-ALM) i 

zainstalowany jest nadajnik zewnętrzny na kanale 1, można zaprogramować alarm 

wstępny (P-ALM). 

 - Nacisnąć kilkakrotnie przycisk SET, aby przejść do trybu ustawień alarmu 

mrozowego P-ALM. 

 - Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET. 

 - Numer 15 będzie migał, co oznacza, że jeśli zostanie wybrany, alarm zabrzmi 15 

minut wcześniej niż dzień tygodnia lub alarm pojedynczy. 

 - Przyciskami + lub - należy wybrać przedział czasu między 15 a 90 minutami, w 

którym alarm mrozu będzie emitowany w odstępach co 15 minut. 

 - W celu wyjścia należy nacisnąć klawisz SET i symbol alarmu PRE-AL. zostanie 

aktywowany. 

12.2 Aktywacja i dezaktywacja alarmów 

 - Gdy zabrzmi alarm, odpowiednie ikony alarmów ,  będą migać. 

Podświetlenie włącza się na 5 sekund. 

 - Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki. 

 - Alarm zostanie przerwany na 5 minut. 

 - Naciśnij przycisk + lub -, aby natychmiast przerwać alarm. 

 - Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, rosnący alarm będzie emitowany przez 2 

minuty. 

 - Naciśnięcie przycisku SET w trybie normalnym przełącza pomiędzy alarmem dnia 

tygodnia (W-LM), alarmem pojedynczym (S-ALM) lub alarmem wstępnym (P-ALM). 

 - Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk - , aby zmienić wyświetlanie czasu alarmu na 

OFF. 

 - Naciśnij przycisk +, aby ponownie włączyć funkcję alarmu. 00:00 lub pojawi się 

ostatnio ustawiony czas alarmu 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 19 z 22 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

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

www.conrad.pl 

13. Podświetlenie 

 - Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT. Podświetlenie włączy się na 5 sekund. 

14. Pielęgnacja i konserwacja 

 - Urządzenia należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy używać 

rozpuszczalników ani środków czyszczących. 

 - W przypadku nieużywania stacji pogodowej przez dłuższy czas należy wyjąć baterie 

ze wszystkich urządzeń. 

 - Urządzenia należy przechowywać w suchym miejscu. 

14.1 Wymiana baterii. 

 - Baterie stacji bazowej należy wymieniać, gdy na wyświetlaczu temperatury 

wewnętrznej pojawi się symbol baterii. 

 - Wymieniać baterie nadajnika zewnętrznego, gdy na wyświetlaczu temperatury 

zewnętrznej lub na nadajniku pojawi się symbol baterii. 

 - Otworzyć komorę baterii i włożyć nowe baterie. Upewnij się, że polaryzacje są 

prawidłowe. Zamknąć ponownie pokrywy. 

 - Uwaga: Po wymianie baterii, styk pomiędzy nadajnikiem a stacją bazową musi być 

przywrócony - dlatego zawsze należy włożyć nowe baterie do obu urządzeń lub 

rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajnika. 

15. Rozwiązywanie problemów 

Problem       Rozwiązanie problemu 

Brak wskazania na stacji bazowej   ➜ Upewnij się, że polaryzacje baterii są 

prawidłowe.      ➜ Wymiana baterii 

Brak odbioru nadajnika  

zewnętrznego Wyświetlanie "---" ➜ Brak zainstalowanego nadajnika 

zewnętrznego 

➜  Sprawdź baterie nadajnika 

zewnętrznego (nie używaj 

akumulatorów!). 

➜  Sprawdź baterie nadajnika 

zewnętrznego (nie używaj akumulatorów!) 
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➜  Rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania nadajnika 

zewnętrznego 

➜  Restart nadajnika i stacji bazowej zgodnie z 

instrukcją. 

➜ Wybierz inne miejsce dla nadajnika zewnętrznego 

i/lub stacji bazowej. 

➜  Zmniejszenie odległości pomiędzy nadajnikiem 

zewnętrznym a stacją bazową. 

➜ Sprawdź, czy nie ma żadnych źródeł zakłóceń. 

Brak odbioru DCF/    ➜ Użyj funkcji TEST, aby poszukać lepszej lokalizacji. 

brak prognozy pogody   ➜ Rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania sygnału DCF 

➜ Poczekaj na próbę przyjęcia w nocy. 

Nieprawidłowe wskazanie   ➜ Wymiana baterii 

 

15. Usuwanie odpadów 

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, 

które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. 

Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do pojemników na zwykłe 

odpady domowe. Jako konsument jesteś zobowiązany przez prawo do zabrania 

ich do sklepu detalicznego lub do odpowiedniego punktu zbiórki, w zależności od 

przepisów krajowych lub lokalnych, w celu ochrony środowiska. 

Symbole dla zawartych w nich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = 

rtęć, Pb = ołów 

Ten produkt jest oznakowany zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

Nie należy wyrzucać tego produktu do zwykłych odpadów domowych. Konsument jest 

zobowiązany do oddania wycofanych z eksploatacji urządzeń do wyznaczonego punktu 

zbiórki w celu usunięcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. urządzenia, w celu 

zapewnienia przyjaznego dla środowiska usuwania odpadów 
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16. Specyfikacja 

Zakres temperatur wewnątrz pomieszczeń     0 °C ... +50 °C 

Zakres wilgotności w pomieszczeniach     20...95%. 

Zakres temperatur na zewnątrz      -40 °C ... +60 °C 

Zakres wilgotności powietrza na zewnątrz     20...95%. 

Rozdzielczość temperaturowa      0,1°C 

Rozdzielczość wilgotnościowa      1 % 

Częstotliwość nadawania       433 MHz 

Maksymalna moc na częstotliwości radiowej    < 10mW 

Zasięg transmisji   Maksymalnie 60 metrów 

(wolne pole) 

Baterie         Stacja bazowa 2 x AAA 1,5V 

Zewnętrzny nadajnik        2 x AAA 1,5 V 

Stosować baterie alkaliczne 

Wymiary obudowy stacja bazowa      185x20 (57)x120 (116)mm 

Waga          245 g (tylko urządzenie) 

Wymiary obudowy nadajnik zewnętrzny     41(53)x18(53)x98 (103)mm 

Waga          42 g (tylko urządzenie) 
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WAŻNA UWAGA 

Ten radiowy odbiornik danych meteorologicznych jest odpowiedni do odbioru danych 

meteorologicznych emitowanych przez firmę Meteotime. 

Przedmiotem umowy sprzedaży jest ten radiowy odbiornik danych meteorologicznych wraz z 

licencją na odbiór danych meteorologicznych. Generowanie i przesyłanie danych 

meteorologicznych, jak również odpowiedzialność za spójność danych osobowych spoczywa 

na firmie Meteotime jako na prywatnym sprzedawcy. Szczegółowe informacje na ten temat 

można uzyskać w Internecie pod adresem www.meteotime.com. Odbiór danych zależy od 

emisji przez firmę Meteotime. Ten radiowy odbiornik danych meteorologicznych nie nadaje 

się do odbioru danych meteorologicznych od innych dostawców. 

  Producent i/lub odpowiedzialny sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

nieprawidłowe odczyty lub jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wystąpić w 

przypadku nieprawidłowego odczytu. 

 Producent i/lub odpowiedzialny sprzedawca nie ma żadnego wpływu na przesyłane 

dane pogodowe i prognozy. 

 Zastosowanie tej stacji pogodowej zależy od warunków pracy nośników przekazu, na 

które odpowiedzialny producent nie ma żadnego wpływu. Przypadkowe awarie 

mediów transmisyjnych nie mogą zostać zatajone. 

 Prognozy pogody są przekazywane przez nadawcę kodu czasowego DCF (Location 

Germany). Dzięki temu produktowi stworzono prawie optymalne warunki odbioru. 

DCF to nadajnik o długim fali i dużym zasięgu transmisji. Mimo to możliwe są 

zakłócenia. Nie wskazują one na wadliwe działanie urządzenia. 


