
1 

                                        SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860248                   www.conrad.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRENOSNA VREMENSKA POSTAJA 

 
Št. izdelka: 860248 

 
 
 
 
 



2 

KAZALO 
 
1 UVOD..........................................................................................................................................3 
2 NAMEN UPORABE..................................................................................................................4 
3 OBSEG DOBAVE......................................................................................................................4 
4 RAZLAGA SIMBOLOV...........................................................................................................4 
5 VARNOSTNI NAPOTKI..........................................................................................................5 
6 NAPOTKI ZA BATERIJE .......................................................................................................5 
7 UPRAVLJALNI ELEMENTI ..................................................................................................6 
8 GLAVNE FUNKCIJE (PREGLED) ........................................................................................7 
9 NAČIN ČASA / DATUMA........................................................................................................8 

9.1 Splošno ................................................................................................................................8 
9.2 Izvedba osnovnih nastavitev .............................................................................................9 
9.3 Funkcija bujenja in urni signal ......................................................................................10 

10 NAČIN ŠTOPARICE ..........................................................................................................11 
10.1 Zagon, ustavitev, povrnitev štoparice ........................................................................11 
10.2 Čas kroga / vmesni čas.................................................................................................12 

11 NAČIN ODŠTEVALNIKA ČASA .....................................................................................13 
11.1 Nastavitev odštevalnika časa.......................................................................................13 
11.2 Uporaba odštevalnika časa (začetek, ustavitev, povrnitev)......................................13 

12 NAČIN SVETOVNE URE ..................................................................................................14 
13 NAČIN VIŠINOMERA .......................................................................................................15 

13.1 Splošno ..........................................................................................................................15 
13.2 Preklop enote višine .....................................................................................................15 
13.3 Popravek nadmorske višine ........................................................................................16 

14 NAČIN SLEDENJA.............................................................................................................17 
15 NAČIN BAROMETRA .......................................................................................................18 

15.1 Splošno ..........................................................................................................................18 
15.2 Preklop enote zračnega tlaka......................................................................................18 
15.3 Stolpni prikaz za potek zračnega tlaka ......................................................................19 
15.4 Prikaz tendence zračnega tlaka ..................................................................................19 
15.5 Kalibriranje barometra...............................................................................................20 

16 VREMENSKA NAPOVED.................................................................................................21 
17 PRIKAZ TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI ZRAKA...................................................22 
18 PRIKAZ MINIMALNIH / MAKSIMALNIH VREDNOSTI ..........................................23 
19 MENJAVA BATERIJE.......................................................................................................23 
20 NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO ............................................................................24 
21 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .......................................................................................24 
22 ODSTRANITEV ..................................................................................................................25 

22.1 Izdelek ...........................................................................................................................25 
22.2 Baterije in akumulatorji..............................................................................................25 

23 TEHHNIČNI PODATKI.....................................................................................................25 
 
 
 



3 

1 UVOD 
 
Spoštovani kupec, 
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. 
 
Ta izdelek ustreza zakonskim, nacionalnim in evropskim zahtevam. Za ohranitev tega stanja in za 
zagotovitev nenevarnega obratovanja, morate vi kot uporabnik upoštevati ta navodila! 
 
Pred začetkom obratovanja izdelka preberite celotna navodila, upoštevajte vse varnostne napotke in 
napotke za upravljanje!  
 
Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse 
pravice so pridržane. 
 
Pri tehničnih vprašanjih se obrnite na našo tehnično pomoč. 
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2 NAMEN UPORABE 
 
Izdelek je mobilna vremenska postaja, ki lahko prikazuje vlažnost zraka, temperaturo, tlak in 
nadmorsko višino. Nadalje lahko izdelek na podlagi opazovanja poteka zračnega tlaka zadnjih 24 ur 
izračuna vremensko napoved. 
 
Izdelek ne sme biti uporabljen kot nadomestek za profesionalno merilno tehniko. Izmerjene 
vrednosti oziroma prikazi izdelka niso primerni za komercialne namene oziroma obveščanje 
javnosti. 
 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaza ali izmerjene vrednosti in posledice, 
ki lahko nastanejo iz tega. 
 
Druga uporaba od zgoraj opisane lahko vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega obstajajo nadaljnje 
nevarnosti. 
 
Izdelek je zaščiten pred škropljenjem, vendar pa ga nikoli ne potopite v ali pod vodo! Izdelek ni 
primeren za kopanje, tuširanje, plavanje ali potapljanje. 
 
Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati. 
 
Pred začetkom obratovanja pozorno preberite celotna navodila, upoštevajte vse varnostne napotke 
in informacije teh navodil. 
 
 
 
3 OBSEG DOBAVE 
 
• Mobilna vremenska postaja z nosilnim trakom 
• Navodila 
 
 
 
4 RAZLAGA SIMBOLOV 
 

 

Simbol z klicajem v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v teh navodilih, ki jih 
morate nujno upoštevati. 

 

 Simbol roke najdete, ko naj bi vam bili dani posebni namigi in napotki za upravljanje. 
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5 VARNOSTNI NAPOTKI 
 

 

Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz 
garancije. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti! 
Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali 
neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih 
primerih ne velja več pravica iz garancije! 

 
• Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni 

dopustna. Izdelka ne odpirajte / razstavite (razen v teh navodilih opisanih del za vstavitev / 
menjavo baterije). 

• Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak ali servisna služba. 
• Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Izdelek vsebuje majhne dele, steklo (zaslon) in 

baterijo. 
• Izdelek je zaščiten pred škropljenjem, obratuje lahko v prostorih ali na prostem. Vendar pa 

izdelka nikoli ne potopite v ali pod vodo. Izdelek tudi primeren za kopanje, tuširanje, plavanje 
ali potapljanje! 
Baterijo zamenjajte samo v suhi okolici, ker lahko drugače voda vdre v izdelek, kar le-tega 
poškoduje. 

• Izdelek zaščitite pred močno vročino, mrazom in direktnim sončnim sevanjem. Izdelek hranite 
na suhem mestu, ko ga ne uporabljate. 

• Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval. 
 
 
 
6 NAPOTKI ZA BATERIJE 
 
• Baterije ne sodijo v otroške roke. 
• Pri vstavitvi baterije pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -). 
• Baterij ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-te pojedo otroci ali domače živali. 
• Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. Zaradi tega 

uporabljajte v tem primeru ustrezne zaščitne rokavice. 
• Pazite na to, da z baterijami ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. 

Obstaja nevarnost eksplozije! 
• Običajnih baterije ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! 
• Prazno baterijo zamenjajte kar se le da hitro ali odstranite izrabljeno baterijo iz prenosne 

vremenske postaje. Prazna baterija lahko izteče in poškoduje izdelek! Izguba pravice iz 
garancije! 

• Za okolju primerno odstranitev baterij preberite poglavje »odstranitev«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

7 UPRAVLJALNI ELEMENTI 
 

 
 
Tipka Simbol Funkcija 
MODE [M] Izbira funkcije (dan / datum, čas bujenja, štoparica, odštevalnik 

časa, svetovna ura) 
V načinu funkcije: na kratko pritisnite na izbiro funkcij 
nastavitev. 

ST. / STP. (+) SNZ [S/S] V načinu štoparice: zagon / ustavitev štoparice 
V načinu odštevalnika časa: zagon / ustavitev odštevalnika 
V načinu nastavitev: sprememba vrednosti (povečanje vrednosti) 
V načinu svetovne ure: izbira mesta 

¸RESET (-) [R] V načinu štoparice: čas kroga / vmesni čas oziroma povrnitev 
štoparice 
V načinu odštevalnika časa: povrnitev odštevalnika 
V načinu nastavitev: sprememba vrednosti (zmanjšanje vrednosti) 
V načinu svetovne ure: izbira mesta 

ALT / BARO [A/B] Za preklop med načinom višinomera, sledenja in barometra 
Za končanje načina nastavitev 

 
Točne funkcije so opisane v sledečih poglavjih. 
 
Ko pri prvem začetku obratovanja ugotovite, da na LCD zaslonu ni prikaza, se vremenska postaja 
nahaja v načinu varčevanja z energijo. Za vklop vremenske postaje na kratko pritisnite na poljubno 
tipko. Po želji lahko način varčevanja z energijo izklopite tako, da v načinu časa približno 5 sekund 
držite pritisnjeno tipko [A/B], dokler ne izgine prikaz (glejte poglavje 20). 
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8 GLAVNE FUNKCIJE (PREGLED) 
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9 NAČIN ČASA / DATUMA 
 

 

9.1 Splošno 
 
Način časa / datuma je osnovni prikaz prenosne 
vremenske postaje. 
 
Na LCD zaslonu bodo prikazane sledeče 
informacije: 
• Trenuten čas (12 in 24 urni način; pri 12 

urnem načinu se levo poleg časa v prvi 
polovici dneva pojavi »A« in v drugi 
polovici dneva »P«) 

• Dan, datum in mesec (dan bo na podlagi 
notranje tabele samodejno izračunan) 

• Prikaz tendence zračnega tlaka (padajoče, 
enakomerno, naraščajoče) 

• Vremenska napoved (za naslednjih 12-24 
ur); ta bo izračunana iz opazovanja poteka 
zračnega tlaka zadnjih 24 ur 

• Grafičen potek zračnega tlaka zadnjih 12 ur 
(stolpčni prikaz) 

• Temperatura (preklop med oC in oF) in 
relativna vlažnost zraka 
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9.2 Izvedba osnovnih nastavitev 
 
• Ko se prenosna vremenska postaja 

nahaja v načinu časa / datuma, držite 
tipko »MODE« [M] pritisnjeno približno 
2 sekundi, dokler na zaslonu ne prične 
utripati jezik (»DEU« = nemški oziroma 
»ENG« = angleški). Tukaj izvedena 
nastavitev velja kasneje za prikaz kratic 
dneva. 

• S tipko »RESET« [R] oziroma »ST. / 
STP« [S/S] lahko spremenite nastavitev. 
Z držanjem pritisnjene konkretne tipke 
sledi hitra sprememba. 

• Na kratko pritisnite na tipko »MODE« 
[M], da pridete k naslednji nastavitvi 
(glejte sliko levo). 

• Nastavitev končajte tako, da na kratko 
pritisnete na tipko »ALTI / BARO« 
[A/B]. Alternativno v roku 1 minute ne 
pritisnite na nobeno tipko. 

Obstajajo sledeče posebnosti: 
• Za domači čas nastavite mesto, ki leži najbliže vaši državi (npr. »BER« za »Berlin« v Nemčiji). 
• Format časa 12 / 24h: tukaj lahko preklopite med 12 in 24 urnim prikazom časa. Pri izbranem 

12 urnem prikazu časa, se pojavi v prvi polovici dneva levo poleg prikaza ur »A« in v drugi 
polovici dneva »P«. 

• Format datuma »D-M« / »M-D«: za prikaz datuma izberite med zaporedjem dan / mesec (»D-
M«) in mesec / dan (»M-D«). 

• Sekund ne morete nastaviti, temveč bodo s pritiskom na tipko »RESET« [R] oziroma »ST. / 
STP« [S/S] nastavljene na »00«. 

• Vklop / izklop načina spanja (samodejni izklop): Če tukaj izberete »ON« (vklop) se prenosna 
vremenska postaja po 48 sekundah samodejno izklopi, če ne boste pritisnili na nobeno tipko. Za 
to upoštevajte tudi poglavje 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

9.3 Funkcija bujenja in urni signal 
 
Prenosna vremenska postaja ima 2 neodvisno 
nastavljiva časa bujenja, aktivirate lahko tudi urni 
signal ob polni uri. 
 
Izbira funkcije bujenja 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu 
časa / datuma, potem tolikokrat pritisnite na tipko 
»MODE« [M], dokler ni izbran način budilke 
» « (glejte poglavje 8). 

• Na kratko pritisnite na tipko »ST. / STP.« [S/S], da 
preklopite med časom bujenja 1 (»ALM 1«) in 
časom bujenja 2 (»ALM 2«). 

 
Vklop / izklop funkcije bujenja 
• Z kratkim pritiskom na tipko »RESET« [R] lahko 

funkcijo bujenja vklopite / izklopite. 
• Pri vklopljeni funkciji bujenja se levo na zaslonu 

pojavi simbol » «. Ob nastavljenem času bujenja 
bo aktiviran zvočni signal za približno 30 sekund. 

 
Prekinitev (funkcija dremeža »SNOOZE«) ali končanje zvočnega signala 
• Ko se sproži zvočni signal in pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S], bo zvočni signal za 

približno 8 minut izklopljen in se nato ponovno zažene (funkcija dremeža, »SNOOZE«). Zgoraj 
levo na zaslonu utripa simbol » «. 

• Za končanje zvočnega signala ali za izhod iz načina dremeža, pritisnite na tipko »RESET« [R], 
»MODE« [M] ali »ALTI / BARO« [A/B]. 
Zvočni signal bo spet aktiviran naslednji dan ob nastavljenem času. 

 
Vklop / izklop urnega signala 
• Tipko »RESET« [R] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, da urni signal vklopite ali izklopite. 
• Pri vklopljenem urnem signalu se zgoraj levo na zaslonu pojavi simbol » «. Ob vsaki polni uri 

bo oddan kratek zvočni signal. 
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Nastavitev časa bujenja 
• Na tipko »MODE« [M] pritisnite tolikokrat, 

dokler ni izbran čas bujenja » « (glejte 
poglavje 8). 

• Na kratko pritisnite na tipko »ST. / STP.« 
[S/S], da preklopite med časom bujenja 1 
(»ALM 1«) in časom bujenja 2 (»ALM 2«). 

• Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno 
približno 2 sekundi, dokler ne utripajo ure 
časa bujenja. 

• Na kratko pritisnite na tipko »MODE«, da 
preklopite med urami in minutami. 

• Nastavitev spremenite s tipko »ST. / STP.« 
[S/S] oziroma »RESET« [R]. Za hitro 
spremembo vrednosti držite konkretno tipko 
pritisnjeno dlje časa. 

• Nastavitev končajte tako, da na kratko 
pritisnete na tipko »ALTI / BARO« [A/B] ali 
pa v roku 1 minute ne pritisnite na nobeno 
tipko. 

 
 
 
10 NAČIN ŠTOPARICE 
 

10.1 Zagon, ustavitev, povrnitev 
štoparice 

 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja 

v načinu časa / datuma, potem pritisnite 
tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler 
ni izbran način štoparice » « (glejte 
poglavje 8). 

• Štoparico lahko zažene oziroma ustavite 
tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. 
/ STP.« [S/S]. 

• Za povrnitev štoparice na »0:00:00«, 
morate štoparico najprej ustaviti. 
Nato držite tipko »RESET« [R] 
pritisnjeno približno 2 sekundi. Pri tem 
bodo izbrisani tudi vsi časi krogov / 
vmesni časi (glejte naslednjo stran). 
 

Ko štoparica teče več kot 1 
sekundo, se preklopi čas: 

 

 

< 1 ura: 
> 1 ura: 

minute, sekunde, 1/100 
ure, minute, sekunde 
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10.2 Čas kroga / vmesni čas 
 
Merjenje časa za čas kroga / vmesni čas 
• Da pri tekoči štoparici izmerite čas 

kroga / vmesni čas, na kratko pritisnite 
na tipko »RESET« [R]. 
Prikaz časa ostane prikazan 10 sekund, 
da ga lahko lažje odčitate. Poleg tega 
utripa številka kroga levo poleg prikaza 
časa. 
Interno medtem štoparica naprej teče. 

• Pri vsakem merjenju časa bo številka 
kroga povečana za 1. 

 
Prikaz shranjenih časov krogov / 
vmesnih časov 
• Če je bil izmerjen najmanj 1 čas kroga / 

vmesni čas, lahko tega prikažete tako, 
da približno 2 sekundi držite pritisnjeno 
tipko »MODE« [M]. 

• S tipko ST. / STP.« [S/S] si lahko 
ogledate vse čase krogov / vmesne čase 
(s tipko »RESET« v obratnem 
zaporedju). 

• Na kratko pritisnite na tipko »ALTI / 
BARO« [A/B], da zapustite način 
prikaza. 

 
Brisanje vseh časov krogov / vmesnih časov 
• Na kratko pritisnite na tipko ST. / STP.« [S/S], da ustavite štoparico. 
• Nato držite tipko »RESET« [R] pritisnjeno približno 2 sekundi. Štoparica bo povrnjena na 

»0:00:00« in vsi časi krogov / vmesni časi bodo izbrisani. 
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11 NAČIN ODŠTEVALNIKA ČASA 
 

 

11.1 Nastavitev odštevalnika časa 
 
Odštevalnik časa odšteva z nastavljenega časa 
do »0:00:00« in nato odda zvočni signal. 
 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja 

v načinu časa / datuma, potem pritisnite 
tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler 
ni izbran način odštevalnika časa » « 
(glejte poglavje 8). 

• Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno 
približno 2 sekundi, na zaslonu utripajo ure 
časa odštevalnika časa. 

• Z kratkim pritiskom na tipko »MODE« 
[M] lahko preklopite med nastavitvijo ur, 
minut in sekund. 

• S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« 
[R] lahko spremenite utripajočo vrednost. 

• Če boste tipko ST. / STP.« [S/S] ali 
»RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, 
bo sledila hitra sprememba vrednosti. 

• Nastavitev končajte z kratkim pritiskom na 
tipko »ALTI / BARO« [A/B]. 

 
 

 

11.2 Uporaba odštevalnika časa 
(začetek, ustavitev, povrnitev) 

 
• Najprej nastavite kot je prej opisano čas 

odštevalnika časa (npr. 0:01:00 minuta). 
• Odštevalnik časa lahko s tipko »ST. / 

STP.« [S/S] zaženete oziroma ustavite. 
• Ko je odštevalnik časa ustavljen, ga 

lahko povrnete tako, da na kratko 
pritisnete na tipko »RESET« [R]. 

• V zadnjih 10 sekundah časa odštevalnika 
bo vsako sekundo oddan zvok. 

• Na koncu časa odštevalnika (pri 
»0:00:00«) bo 30 sekund oddajan zvočni 
signal, ki ga lahko s pritiskom na 
poljubno tipko predčasno ustavite. 
Odštevalnik časa bo pri tem samodejno 
povrnjen nazaj na nastavljen čas. 
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12 NAČIN SVETOVNE URE 
 

 

V načinu svetovne ure lahko prenosna vremenska 
postaja prikazuje čas 60 mest na celem svetu. 
 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v 

načinu časa / datuma, potem pritisnite 
tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler ni 
izbran način svetovne ure » « (glejte 
poglavje 8). 

• Na tipko ST. / STP.« [S/S] oziroma 
»RESET« [R] pritisnite tolikokrat, dokler ne 
bo prikazano želeno mesto (glejte spodnjo 
tabelo). 

• Dodatno lahko preklopite med prikazom poletnega in zimskega časa. 
Za preklop držite približno 2 sekundi pritisnjeno tipko ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R]. 
Pri aktiviranem poletnem času bo na zaslonu nad prikazom ur prikazano »DST«, glejte sliko 
zgoraj. 

 

 Izračun časa svetovne ure sledi samodejno; zato pravilno nastavite čas za vaše mesto. 
 
• V spodnji tabeli je vsakokrat navedena koda mesta (3 črke), ime mesta v angleške jeziku ter 

odstopanje od GMT (»Greenwich Mean Time«, srednji Greenwich čas). 
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13 NAČIN VIŠINOMERA 
 

 

13.1 Splošno 
 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v 

načinu časa / datuma, potem pritisnite 
tolikokrat na tipko »ALTI / BARO« [A/B], 
dokler ni izbran način višinomera » « 
(glejte poglavje 8). 

• Po izbiri višinomera prenosna vremenska 
postaja samodejno posodobi prikaz. 

• Posodobitev sledi v prvih 5 minutah vsako 
sekundo po izbiri načina višinomera. 

• Za naslednjih 24 ur sledi posodobitev 
vsakih 10 sekund, nato enkrat na minuto. 

 

 

 Izračunavanje nadmorske višine poteka na podlagi meritve zračnega tlaka. Ker se zračni 
tlak glede na vremensko stanje spremeni, se spremeni tudi prikaz vrednosti višine. 
Zaradi tega pred vsako uporabo načina višinomera (npr. za pešačenje) spremenite prikaz 
na podlagi znane nadmorske višine (opis glejte na naslednji strani). 
Meritev nadmorske višine v letalu s tlačno kabino ni možno. 
Na zaslonu se pojavi »HI« pri nadmorski višini > 9164 m (30065ft) oziroma »LO« pri 
nadmorski višini < -706m (-2316ft). 

 
 
13.2 Preklop enote višine 
 
Za preklop enote nadmorske višine med »m« (meter) in »ft« (stopalo), držite 2 sekundi pritisnjeno 
tipko ST. / STP.« [S/S]. 
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13.3 Popravek nadmorske višine 
 
Ker izračunavanje nadmorske višine poteka 
na podlagi zračnega tlaka, je podana pri 
spremembi zračnega tlaka tudi sprememba 
nadmorske višine. 
 
Iz tega razloga lahko nadmorsko višino zelo 
preprosto popravite, npr. na podlagi znane 
nadmorske višine na zemljevidu, ipd. 
 
Pojdite po sledečih korakih: 
• Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno 

približno 2 sekundi, nato prične utripati 
prikaz nadmorske višine. 

• S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« 
[R] lahko nastavite nadmorsko višino. 

• Če boste tipko »ST. / STP.« [S/S] ali 
»RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, 
sledi hitra sprememba vrednosti. 

• Za povrnitev na osnovno nastavitev (kot 
podlaga izračunavanja bo uporabljen 
normiran zračni tlak pri nadmorski višini), 
pritisnite na kratko na tipko »MODE« 
[M]. 

• Nastavitev končajte z kratkim pritiskom 
na tipko »ALTI / BARO« [A/B] (ali v 
roku 1 minute ne pritisnite na nobeno 
tipko). 
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14 NAČIN SLEDENJA 
 

 

V načinu sledenja lahko prenosna vremenska 
postaja izhajajoče iz začetne točke vsakokrat 
prikazuje doseženo maksimalno oziroma 
minimalno nadmorsko višino. 
 
Na začetni točki (npr. pri pešačenju) je prikaz 
povrnjen na »0«. Na koncu pešačenja si lahko 
prikažete maksimalno in minimalno višino 
(relativna višina od začetne točke). 
 
Izbira načina sledenja 
• Ko se prenosna vremenska postaja nahaja 

v načinu časa / datuma, potem pritisnite 
tolikokrat na tipko »ALTI / BARO« 
[A/B], dokler ni izbran način sledenja 
» « (glejte poglavje 8). 

 
Povrnitev relativne nadmorske višine na 
»0« 
• Tipko »RESET« [R] držite pritisnjeno 

približno 2 sekundi, dokler se prikaz v 
spodnjem območju zaslona ne preklopi na 
»0«. 

• Pri tem bo na »0« povrnjena samo 
relativna nadmorska višina, vendar pa ne 
absolutna nadmorska višina (glejte 
poglavje 13). 

 
Začetek / končanje meritve višine za način sledenja 
• Merjenje začnite tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S]. Prikaz » « prične 

utripati. 
• Merjenje končajte tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S]. 
 
Prikaz maksimalne oziroma minimalne višine 
• Večkrat na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R], da preklopite med prikazom trenutne 

relativne višine, maksimalne in minimalne temperature. 
• Preklop je možen seveda tudi takrat, ko teče meritev višine v načinu sledenja (prikaz » « 

utripa). 
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15 NAČIN BAROMETRA 
 

 

15.1 Splošno 
 
• Ko se prenosna vremenska postaja 

nahaja v načinu časa / datuma, potem 
pritisnite tolikokrat na tipko »ALTI / 
BARO« [A/B], dokler ni izbran način 
barometra » « (glejte poglavje 8). 

• Po izbiri načina barometra prenosna 
vremenska postaja samodejno 
posodobi prikaz. 

• Posodobitev sledi v prvih 5 minutah po izbiri načina barometra vsako sekundo. 
• Za naslednjih 24 ur sledi posodobitev vsakih 10 sekund, nato enkrat na minuto. 
 

 
Na zaslonu se pojavi »HI« pri zračnem tlaku >1100 hPa / mbar (32,48 inHg) oziroma 
»LO« pri zračnem tlaku <300 hPa / mbar (8,86 inHg). 

 
 
15.2 Preklop enote zračnega tlaka 
 
Za preklop enote zračnega tlaka držite tipko »ST. / STP.« [S/S] vsakokrat pritisnjeno za približno 2 
sekundi. 
Preklopite lahko med: 
• »hPa« = hektopaskal 
• »mb« = milibar 
• »InHg« = palec živosrebrnega stolpca 
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15.3 Stolpni prikaz za potek 
zračnega tlaka 

 
• V zgornjem območju zaslona bo 

prikazan potek zračnega tlaka 
zadnjih 12 ur kot stolpčni prikaz. 

• Vsak stolpec je pri tem uporabljen 
za spremembo zračnega tlaka 2mb. 

 

 Prikaz stolpčnega prikaza je odvisen od nadmorske višine. Ko vremensko postajo vzamete 
zraven npr. na pešačenje, se zaradi različne nadmorske višine spremeni tudi zračni tlak. 
Za napoved o poteku zračnega tlaka zadnjih 12 ur se mora prenosna vremenska postaja 
med tem časom nahajati na isti nadmorski višini. 

 
 

 

15.4 Prikaz tendence zračnega 
tlaka 

 
• Levo zgoraj na zaslonu se nahaja 

simbol prikaza za tendenco. 
• 3 različni simboli puščice 

prikazujejo razvoj zračnega tlaka 
zadnjih 24 ur. 

 

 Prikaz tendence zračnega tlaka je odvisen od nadmorske višine. Ko vremensko postajo 
vzamete zraven npr. na pešačenje, se zaradi različne nadmorske višine spremeni tudi 
prikaz tendence. 
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15.5 Kalibriranje barometra 
 
Preden bosta kalibrirali barometer potrebujete 
trenutno vrednost zračnega tlaka (absoluten 
zračni tlak) na mestu obratovanja prenosne 
vremenske postaje. To izveste npr. na spletu. 
 
Pojdite po sledečih korakih: 
• Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno 

približno 2 sekundi, nato prične utripati 
prikaz zračnega tlaka. 

• S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« 
[R] lahko nastavite vrednost zračnega 
tlaka. 

• Če boste »ST. / STP.« [S/S] oziroma 
»RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, 
sledi hitra sprememba vrednosti. 

• Za povrnitev na osnovno nastavitev 
pritisnite na kratko na tipko »MODE« 
[M]. 

• Nastavitev končajte z kratkim pritiskom 
na tipko »ALTI / BARO« [A/B] (ali v 
roku 1 minute ne pritisnite na nobeno 
tipko). 
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16 VREMENSKA NAPOVED 
 

 

Prenosna vremenska postaja izračuna iz poteka 
zračnega tlaka preteklih ur / dni vremensko 
napoved za naslednjih 12-24 ur. Iz tega 
dosegljiva natančnost je pri 70%. 
 
Upoštevajte: 
• Da je lahko vremenska napoved izračunana, 

se mora vremenska napoved najmanj 24 ur 
nahajati na isti nadmorski višini. 

• Prikaz ne prikazuje trenutnega vremenskega 
stanja, temveč gre za napoved za naslednjih 
12 do 24 ur. 

• Če bo ponoči prikazano »sončno«, to 
pomeni jasno noč. 

• Izračunavanje vremenske napovedi samo na podlagi opazovanja poteka zračnega tlaka poda 
samo maksimalno natančnost približno 70%. Zaradi tega je lahko dejansko vreme naslednji dan 
popolnoma drugačno. Ker izmerjeni zračni tlak velja samo za področje s premerom približno 50 
km, se lahko vreme tudi zelo hitro spremeni. To velja predvsem v gorskih legah in 
visokogorskih legah. 
Zaradi tega se ne zanesite na vremensko napoved vremenske postaje, temveč se pozanimajte na 
mestu, kot želite npr. iti v gore. 

• Posodobitev simbolov vremenske napovedi sledi v 3 urnem ritmu. Če se simboli prikaza ne 
zamenjajo, potem se zračni tlak ni spremenil ali pa je sprememba nastala tako počasi, da jo 
vremenska postaja ni mogla zaznati. 

• Ko vremenska napoved prikazuje »sončno« ali »padavine«, se prikaz ne spremeni tudi takrat, ko 
se vreme izboljša (prikaz »sončno«) ali poslabša (prikaz »dež«), ker oba simbola prikaza že 
prikazujeta obe ekstremni situaciji. 

• Simboli prikazujejo izboljšanje ali poslabšanje vremena, kar ni nujno da pomeni sonce ali dež. 
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17 PRIKAZ TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI ZRAKA 
 

 

Temperatura 
• Prikaz temperature lahko preklopite med 

oC (stopinje Celzija) in oF (stopinje 
Fahrenheita). 
Najprej aktivirajte način časa / datuma. 
Nato držite tipko »ST. / STP.« [S/S] 
pritisnjeno približno 2 sekundi. 

• Temperatura bo izmerjena vsakih 10 
sekund in prikaz eventualno posodobljen 
(v vsakem načinu obratovanja. 

• Pri temperaturah nad +60oC bo na zaslonu prikazano »HI«, pri temperaturah pod -10oC se na 
zaslonu pojavi »LO«. 

 

 Pri previsokih temperaturah (>60oC) lahko LCD zaslon tehnično pogojeno postane črn. 
Zaradi tega zaščitite napravo pred visoko vročino in direktnim sončnim sevanjem. 
Pri znižani temperaturi bo LCD zaslon spet normalen. 

 
 

 

• Relativna vlažnost zraka bo izmerjena 
vsako minuto in eventualno posodobljena 
(v vsakem načinu obratovanja). 

• Pri vlažnosti zraka nad +95% bo na 
zaslonu prikazano »HI«, pri vlažnosti 
zraka pod 25% se na zaslonu pojavi 
»LO«. 
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18 PRIKAZ MINIMALNIH / MAKSIMALNIH VREDNOSTI 
 

 

V načinu obratovanje so lahko prikazane maksimalne in 
minimalne vrednosti za temperaturo, vlažnost zraka, itd. 
 
Preklop prikaza (trenutne izmerjene vrednosti, 
maksimalne in minimalne vrednosti) 
Na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R], da preklopite 
med normalnim prikazom trenutnih izmerjenih vrednosti, 
prikazom maksimalnih in minimalnih vrednosti. 
• Način časa / datuma 

Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za 
temperaturo in vlažnost zraka 

• Način višinomera 
Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za 
temperaturo, vlažnost zraka in nadmorsko višino. 

• Način barometra 
Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za 
temperaturo, vlažnost zraka in zračni tlak. 

 
Povrnitev maksimalnih / minimalnih vrednosti 
• Na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R], da prikažete maksimalne ali minimalne vrednosti. 
• Nato držite tipko »RESET« [R] pritisnjeno približno 2 sekundi, shranjene vrednosti bodo 

povrnjene na vsakokratno trenutno izmerjeno vrednost. 
 
 
 
19 MENJAVA BATERIJE 
 
Ko je spodaj na zaslonu stalno prikazan simbol » «, je baterija vremenske postaje izrabljena in 
jo zamenjajte z novo. 
 

 Simbol baterije se lahko pojavi tudi, ko je vremenska postaja uporabljena pri zelo nizkih 
temperaturah. Po možnosti izgine, ko bo vremenska postaja obratovala pri višjih 
temperaturah. Tukaj je baterija še zadosti polna in je ni potrebno zamenjati. 

 

 

• Predal za baterijo (1) odprite tako, da 
pokrov predala za baterijo s primernim 
kovancem vrtite nekoliko v nasprotni smeri 
urnega kazalca (2) in ga nato odstranite (3). 

• Odstranite izrabljeno baterijo (4) in vstavite 
novo baterijo (1x CR2032) glede na 
pravilno polarnost (5 in 5A). Pozitiven pol 
pri tem kaže navzven k vam. Pri tem pazite 
na to je držalo nad baterijo (5B). 

• Pokrov predala za baterijo spet vstavite (6 
in 7), pazite na pravilno namestitev tesnila. 

• Pokrov predala za baterijo zaprite tako, da 
ga nekoliko vrtite v smeri urnega kazalca 
(8). 
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20 NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO 
 

Vremenska postaja ima način varčevanja z energijo, v katerem se 
zaslon izklopi; z njegovim vklopom bo življenjska doba baterije 
podaljšana (npr. ko vremenske postaje dlje časa ne potrebujete). 
 

 
Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, čas interno 
teče naprej. 

 

 
Ročen vklop načina varčevanja z energijo 
• Najprej preklopite v način časa / datuma (glejte poglavje 8). 
• Tipko »ALTI / BARO« [A/B] držite pritisnjeno najmanj 5 

sekund. Zaslon se ugasne. 
 
Samodejni vklop načina varčevanja z energijo 
• V načinu nastavitev časa / datuma vklopite način samodejnega 

izklopa (»ON« = vklopljen, glejte poglavje 9.). 
• Ko v roku 48 ur ne boste pritisnili na nobeno tipko, se zaslon 

izklopi. 
 
Izklop načina varčevanja z energijo 
• Pritisnite  na poljubno tipko. 
• Način varčevanja z energijo bo izklopljen in LCD zaslon spet 

prikazuje vse informacije. 

 
 
 
21 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 
Vzdrževanje ali popravilo lahko izvede samo strokovnjak ali servisna služba. V notranjosti izdelka 
ni delov, ki bi jih vi lahko vzdrževali. Zaradi tega izdelka nikoli ne odpirajte (razen v poglavju 19 
opisane menjave baterije). 
 
Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. 
 

 

Izdelka ne potopite v ali pod vodo. Na zaslon ne pritisnite premočno, ker so s tem možne 
praske. V nobenem primeru ne uporabite čisti, ker bo s tem ohišje napadeno (spremembe 
barv). 
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22 ODSTRANITEV 
 
22.1 Izdelek 

 
Elektronske naprave so surovine in jih ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke! 
Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. 
Odstranite vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka. 

 
 
22.2 Baterije in akumulatorji 
 
Vi kot končni potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh baterij in akumulatorjev; odstranitev 
med gospodinjske odpadke je prepovedana! 
 

Baterije / akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s prikazanim simbolom, ki 
nakazuje na prepoved odstranitve med gospodinjske odpadke. Oznake za težko kovino so: 
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. 

 
Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti, 
naših podružnicah ali vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije / akumulatorje. 
 
 
 
23 TEHHNIČNI PODATKI 
 
Način časa / datuma: prikaz ur, minut, sekund, meseca, datuma, dneva v tednu, preklop 12 / 

24 urnega prikaza 
preklop zaporedja med »datum / mesec« in »mesec / datum« 
nastavljiv koledar za izračunavanje dneva (2000 – 2099) 

Način bujenja: 2 neodvisno nastavljiva časa bujenja, zvočni signal za 30 sekund 
vklop / izklop urnega signala 

Način štoparice: merilno območje 99 ur, 59 minut, 59,99 sekund; ločljivost 1/100 
sekunde 
10 pomnilniških mest za čase krogov / vmesne čase 

Način odštevalnika časa: maksimalen čas odštevalnika časa: 99 ur, 59 minut, 59 sekund; 
ločljivost 1 sekunda 

Način svetovne ure: prikaz 60 različnih mest na celotnem svetu 
vklop / izklop poletnega časa 

Vremenska napoved: izračunavanje poteka zračnega tlaka zadnjih 24 ur 
4 različni simboli prikaza (sončno, rahlo oblačno, oblačno, padavine) 
samodejna posodobitev prikaza vsake 3 ure 

Način višinomera: merilno območje -706 do 9164 m (-2316 do 30065 ft), ločljivost 1 m (1 
ft) 

Način barometra: merilno območje 300 do 110 hPa / mbar (8,86 do 32,48 inHg), 
ločljivost 0,1hPa / mbar (0,01 inHg) 

Način sledenja: merilno območje ±9164m (±30065 ft), ločljivost 0,1 m (1 ft) 
Tip baterije: 1x CR2032 (3V / DC) 
Mere: 69,5 x 103 x 18 mm 
Teža: 76g 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek:  
Kat. št.: 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje 
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 
 
 

 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


