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PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ
SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI

Stacja pogodowa Meteotime różni się od zwykłych stacji pogodowych, 
dokonujących pomiaru wyłącznie warunków dominujących - informacje 
pozyskiwane przez tę stację pogodową są oparte na danych systemu 
METEOTIME, który jest codziennie aktualizowany przez profesjonalnych 
meteorologów za pomocą najnowocześniejszych urządzeń.

Stacja pogodowa Meteotime została zaprojektowana tak, aby mogła 
odbierać zakodowany sygnał METEOTIME zawierający informacje 
o pogodzie. Informacje te są nadawane za pośrednictwem stacji do 
sterowanych radiowo zegarów DCF77 (zlokalizowanych w Niemczech). 
Dzięki temu stacja pogodowa Meteotime wykorzystuje również sterowane 
radiowo zegary ze wszystkimi ich zaletami, jak np. pokazywanie 
dokładnego czasu i automatyczną zmianą czasu letniego zimą i latem.

Możesz odbierać prognozę pogody dla 90 regionów meteorologicznych 
w Europie z max. czterodniowym wyprzedzeniem i otrzymywać dwudniową 
prognozę dla kolejnych 30 regionów.

JAK ZAPEWNIĆ ODBIÓR SYGNAŁU
WYSOKIEJ JAKOŚCI?

Podobnie jak w przypadku sygnałów bezprzewodowych nadawanych 
w sieci telefonów komórkowych lub w przypadku sygnału radiowego czy 
telewizyjnego może się zdarzyć, że stacja pogodowa Meteotime nie będzie 
odbierać sygnału zawsze i wszędzie. W poniższym tekście zamieszczamy 
kilka rad zapewniających należyte funkcjonowanie urządzenia:

Lokalizacja stacji pogodowej Meteotime jest bardzo ważna. Z tego względu 
wyposażyliśmy wszystkie urządzenia w innowacyjną funkcję testowania 
(przycisk TEST), która umożliwia przetestowanie jakości odbioru sygnału 
w Twoim otoczeniu i umieszczenie urządzenia w miejscu zapewniającym 
najlepsze warunki.

Wypróbuj odbiór sygnału poprzez przetestowanie stacji pogodowej 
Meteotime w sposób opisany w instrukcji obsługi. Wykonaj test 
w pomieszczeniu, w którym chcesz używać urządzenia włączając wszystkie 
potencjalne źródła zakłóceń (na przykład telewizor). Następnie postaw stację 
pogodową Meteotime na miejscu i obróć ją w wymaganym kierunku, jednak 
zawsze co najmniej w odległości 1 m od potencjalnego źródła zakłóceń.
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Obserwuj na wyświetlaczu symbol GOOD RECEPTION (Dobry odbiór) lub 
BAD RECEPTION (Zły odbiór). Aby znaleźć właściwe miejsce dla dobrego 
odbioru (GOOD RECEPTION) możesz pozostawić stację pogodową 
Meteotime na danym miejscu, aby mogła wczytać dane za pomocą 
sygnału sterowanego radiowo. W ciągu kilku minut pokaże się data i czas. 
Transmisja bardzo dużej ilości danych (prognoza dla wszystkich regionów 
i dni) będzie jednak trwać o wiele dłużej. 
Kompletny odbiór wszelkich danych od chwili początkowego ustawienia 
może trwać nawet 24 godziny.

POTENCJALNE ŹRÓDŁA ZAKŁÓCEŃ
W przypadku wszystkich stacji pogodowych Meteotime zalecamy 
wykonanie kroków prowadzących do zapewnienia najlepszego odbioru 
sygnału. DCF są stacjami nadającymi w paśmie fal długich z dużym 
zasięgiem (na przykład ok. 1 500 km od stacji DCF). W przypadku stacji 
nadających w paśmie fal długich może jednak dochodzić do zakłóceń, które 
są często spowodowane poniższymi wpływami:
• W budynkach zawierających dużą ilość betonu, elementów metalowych 

i urządzeń elektronicznych można przy odbiorze sygnału spotkać się 
z problemami (na przykład w centrach handlowych i na wystawach).

• Do potencjalnych źródeł zakłóceń należą urządzenia elektroniczne, takie 
jak np. telewizory, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego itp. lub 
transformatory, przewody elektryczne, nadajniki radiowe i pociągi.

• Na fale radiowe negatywnie oddziałują wpływy atmosferyczne.
• Odbiór jest również uzależniony od odległości od stacji oraz od 

uwarunkowań geografi cznych (góry itp.). Pod wpływem dużej odległości 
od stacji odbiór bywa na terenie np. południowych Włoch lub północnej 
Skandynawii bardzo zły.

• Wszędzie mogą się pojawić tzw. głuche miejsca, które uniemożliwiają 
odbiór.

• Na obszarach wiejskich odbiór bywa lepszy niż na obszarach miejskich 
z gęstą zabudową.

• Źródła zakłóceń są w nocy zazwyczaj mniej aktywne i z tego względu 
odbiór bywa w nocy lepszy niż w ciągu dnia.

• Jakość odbioru obniżają również rozładowane baterie w urządzeniu.

TRANSMISJA DANYCH
METEOTIME transmituje dane w ściśle określonych odstępach czasu 
wg UTC. (UTC: dla Europy Środkowej zimą UTC + 1, latem UTC + 2; dla 
Wielkiej Brytanii i Portugalii zimą UTC, latem + 1)
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Czasy transmisji (UTC)  Prognoza na
10:00 wieczorem – 03:59 rano  aktualny (nowy) dzień (DZISIAJ)
04:00 rano – 09:59 rano  kolejny dzień (JUTRO)

Jeśli odbiór w wyżej wymienionych odstępach czasowych jest całkowicie 
lub częściowo zakłócony lub nie udał się, tych prognoz (lub ich części) 
będzie brakowało. 

Ten komplet jest dostarczany z jednostką główną - stacją meteorologiczną 
Meteotime z kolorowym wyświetlaczem i ze zdalnym zewnętrznym 
czujnikiem temperatury i wilgotności.

Stacja meteorologiczna Meteotime jest wyposażona w termometr do 
mierzenia temperatury wewnętrznej, posiada również bezprzewodowy 
zewnętrzny czujnik z jednym kanałem do mierzenia temperatury zewnętrznej.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Prognoza pogody na aktualny i kolejny dzień dla 470 miast
• Prawdopodobieństwo deszczu/opadów śniegu/gradobicia w aktualnym dniu
• Prędkość i kierunek wiatru w aktualnym dniu
• 3kanałowy zewnętrzny 433MHz bezprzewodowy termometr/wilgotnościomierz
• Wewnętrzny termometr i wilgotnościomierz
• Pamięć maksymalnej i minimalnej zmierzonej wartości temperatury
• Informacje regionalne o temperaturze w ciągu dnia i w nocy
• Skróty w 7 językach (angielski/hiszpański/francuski/włoski/holenderski/

szwedzki/niemiecki)
• Ostrzeżenie przed krytycznym stanem pogody w formie przesuwającego 

się tekstu
• Informacje o 5 wybranych miastach
• Zegar i kalendarz sterowane radiowo (wyłącznie w formacie 24 godzin)
• Ustawienia pasma czasowego
• Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego i 2 baterii AAA 

dla czujnika zewnętrznego
• Podwójny budzik (budzik dla dni roboczych/budzik jednorazowy, 

dzwonienie przez 2 minuty)
• Alarm (programowany) dla czujnika zewnętrznego – wyłącznie kanał 1.
• Wskaźnik rozładowanej baterii dla jednostki głównej i bezprzewodowego 

czujnika
• Ruchomy czujnik przełączania informacji o pogodzie w aktualnym/

kolejnym dniu
• Funkcja automatycznego oświetlenia dla ustawień wymaganej 

intensywności światła
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WPROWADZENIE
• Na wyświetlaczu LCD stacji meteorologicznej Meteotime pokazuje się:
• Okno informacyjne z prognozą pogody na aktualny dzień
• Wewnętrzna/Zewnętrzna temperatura i wilgotność
• Okno informacyjne pokazujące datę, czas budzika, miasta i informacje 

o pogodzie krytycznej

 

1

2

3

4

5

1 Przesuwane informacje o pogodzie w aktualnym dniu łącznie 
z prędkością wiatru, kierunkiem wiatru i prawdopodobieństwem 
wystąpienia deszczu/opadów śniegu/gradobicia, temperaturą w ciągu 
dnia i w nocy, prognozą pogody na dzień i na noc.

2 Ruchomy czujnik przełączania informacji o pogodzie w aktualnym/
kolejnym dniu

3 Wewnętrzna/Zewnętrzna temperatura i wilgotność
4 Funkcja automatycznego oświetlenia dla ustawień wymaganej 

intensywności światła
5 Okno informacyjne
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1 2

1 Jednostka główna
2 Zdalny termometr/wilgotnościomierz.

Na jednostce głównej jest do dyspozycji ogółem 8 przycisków, por. poniżej:
DAY/NIGHT (Dzień/Noc)
• Informacje o krytycznej pogodzie  Czas + Data  Zmiana pogody 

w ciągu dnia/w nocy
• Stopniowe pokazywanie informacji o krytycznej pogodzie.

CHANNEL (Kanał)
• Przełączanie na pokazywanie kanału 1, 2, 3 termometru zewnętrznego 

lub temperatury wewnętrznej (IN)
• Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć tryb 

wyświetleń „ “ 

MEM (Pamięć)
• Pokazywanie maksymalnej i minimalnej zmierzonej temperatury zgodnie 

z zapisami
• Aby usunąć zapisy o wartościach maks. i min., wciśnij ten przycisk 

i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
• Zmiana rodzinnego miasta
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SET (Ustawić)
• Wybrana data i czas  Miasto  Czas budzika dla dni roboczych 

„OFF W-ALM“ (Wyłączone)  Jednorazowy budzik „OFF S-ALM“ 
(Wyłączone)  Alarm budzika „OFF P-ALM“ (Wyłączone)

• Wciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk [SET] na 3 sekundy, aby wybrać <1> 
Country (Kraj), <2> Time Zone (Strefa czasowa), <3> Language (Język), 
<4> Exit (Zakończ) dla trybu pokazywania miasta

▲
• Podwyższanie wartości podczas ustawiania
• Włączanie budzika
• Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymusić odbiór sygnału 

zegara RC
• Przesunięcie informacji o pogodzie w dniu jutrzejszym na wyświetlaczu 

LCD; pulsująca ikona „DAY“ (Dzień).

▼
• Obniżanie wartości podczas ustawiania
• Wybierz jedno z proponowanych miast
• Wyłączanie budzika
• Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymusić wyszukiwanie 

zewnętrznego czujnika
 ON/OFF, RESET (Włączanie/Wyłączanie, Resetowanie)
 ON/OFF, RESET (Włączanie/Wyłączanie, Resetowanie)

TEST √
• Znajdowanie miejsca z odbiorem wysokiej jakości sygnału dla danego 

urządzenia
• Dodawanie miasta do listy poszukiwanych miast
 LUB
 Usuwanie miasta z listy poszukiwanych miast
 Zmiana rodzinnego miasta

RUCHOMY CZUJNIK
• Aby przesunąć informacje o pogodzie w dniu jutrzejszym na 

wyświetlaczu LCD, machnij ręką przed tym czujnikiem; pulsująca ikona 
„DAY“ (Dzień).
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ZACZYNAMY
Aby włączyć stację meteorologiczną, postępuj według instrukcji:
• Wciśnij przycisk urządzenia przy pomocy spinacza biurowego lub innego 

ostrego przedmiotu, do momentu słyszalnego kliknięcia. Po kliknięciu 
przycisku Power urządzenie będzie w pełni aktywne. Aby wyłączyć 
stację meteorologiczną, postępuj w ten sam sposób. Przycisk Power 
przeskoczy do pierwotnej pozycji.

• Włóż do pilota zdalnego sterowania 2 baterie typu AAA.
• Jednostka główna rozpocznie automatyczne wyszukiwanie sygnału 

za pomocą radiowo sterowanego zegara i sygnału prognozy pogody 
Meteotime.

 
• W ciągu kilku minut zostanie odebrany sygnał czasu i data. Ponieważ 

transmitowana jest duża ilość informacji o pogodzie dla wszystkich 
regionów i dni, urządzenie potrzebuje na dokończenie odbioru 
wszystkich danych ok. 24 godzin od momentu początkowego ustawienia.

• Po pomyślnym odebraniu sygnału czasu i daty na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat „SELECT COUNTRY“ (Wybierz kraj), a następnie w oknie 
informacyjnym pokaże się „FRANKFURT“ jako miasto wyjściowe. 
Aby dokonać zmiany opcji Country (Kraj) i City (Miasto), zapoznaj się 
z poniższymi informacjami.

• Jeśli urządzenie potrafi  odbierać sygnał Meteotime, w drugim wersie na 
wyświetlaczu pojawi się ikona Meteotime . W przeciwnym wypadku 
ikona Meteotime zostanie pokazana jako . 
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1

2
1  oznacza zdolność odbioru sygnału z informacjami o pogodzie 

Meteotime. W przeciwnym razie zostanie pokazany symbol 

2  oznacza pomyślny odbiór informacji o pogodzie na aktualny dzień. 
W przeciwnym razie zostanie pokazany symbol 

Jeśli ikona Meteotime zmieni się na , oznacza to, że istnieją potencjalne 
źródła zakłóceń pracy urządzenia. Źródłami zakłóceń mogą być urządzenia 
elektroniczne, jak np. telewizory, komputery, sprzęt gospodarstwa 
domowego itd. Przyczyną zakłóceń może być również duża ilość betonu, 
elementów metalowych i urządzeń elektrycznych w budynku. Przyczyną 
zakłóceń może być również bardzo duża odległość Twojego miejsca 
zamieszkania od nadajnika sygnału radiowego. 
W celu wyszukania lepszej lokalizacji można skorzystać z funkcji TEST.
• Wciśnij przycisk TEST - w oknie informacyjnym pokaże się SCAN 

(Wyszukiwanie).
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• Przytrzymaj urządzenie i znajdź właściwą lokalizację. 
•  pulsuje: Został uruchomiony test i odbiór sygnału Meteotime jest 

dobry. Urządzenie można pozostawić w danej pozycji.
•  pulsuje: Został uruchomiony test i odbiór sygnału Meteotime jest zły. 

Należy nadal poszukiwać lepszej lokalizacji.
• Test trwał około 1 minutę. Ten test można uruchomić ponownie 

w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku [TEST]. 
Test można również zakończyć poprzez wciśnięcie przycisku [TEST].

• Wyszukiwanie A: „A“ oznacza, że jakość odbioru powinna być 0=zła 
…..9=bardzo dobra

PRZEŁĄCZANIE MIASTA  CZASU BUDZIKA  CZASU I DATY

• Po włożeniu baterii stacja pogodowa zacznie wyszukiwać sterowany 
radiowo sygnał czasowy oraz sygnał Meteotime. Po pomyślnym 
odbiorze sygnału Meteotime w oknie informacyjnym pokaże się miasto 
wyjściowe „ “.

• Można wcisnąć  przycisk [SET], aby pro przełączyć się z pokazywania 
miasta na budzik dla dni roboczych, budzik jednorazowy lub alarm 
budzika dla miasta Frankfurt am Main.

WYBÓR KRAJU I MIASTA/MIAST
• Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [SET] - w oknie 

informacyjnym pokaże się . Następnie wciśnij przycisk [▲] 
lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli np. zobaczysz w oknie informacyjnym 

, oznacza to, że wybrałeś kraj „Germany“ (Niemcy). 
• Aby potwierdzić wybór kraju, wciśnij przycisk [SET]. Jeśli wybrałeś 

Germany (Niemcy), w oknie informacyjnym pokaże się .
• Następnie poprzez wciśnięcie przycisku [▲] lub [▼] wybierz miasto - 

w oknie informacyjnym pokaże się nazwa miasta. 
Przykład:  oznacza miasto „Frankfurt am Main“.

• Jeśli wybrałeś „Frankfurt am Main“ jako jedno z ulubionych miast, wciśnij 
przycisk [TEST √], aby potwierdzić. W górnej części nazwy wybranego 
miasta pokaże się symbol √ i miasto zostanie wprowadzone na Twoją 
osobistą listę w pamięci.
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• Następnie możesz wcisnąć przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać więcej 
miast w tym samym kraju, a potem wcisnąć przycisk [TEST √], 
aby potwierdzić. W celu pokazania możesz wybrać maksymalnie PIĘĆ 
miast. Jeśli spróbujesz dodać więcej miast, w oknie informacyjnym 

pokaże się .
 LUB 
 Wciśnij przycisk [SET], aby zakończyć - w oknie informacyjnym pokaże 

się EXIT (Zakończ).

UWAGA: 
Jeśli po pierwszym włożeniu baterii pominiesz wybór miasta, urządzenie 
ustawi jako wybrane przez Ciebie miasto „Frankfurt am Main“.

EDYCJA ULUBIONYCH

Jeśli wybrałeś więcej niż jedno miasto. Jeśli wybrałeś więcej niż jedno 
miasto, np. wprowadziłeś na listę wybranych miast Frankfurt am Main, Köln 
i Munster, możesz w chwili, gdy okno informacyjne pokazuje nazwę miasta 
(CITY NAME), wcisnąć przycisk [▲] (wciskaj przycisk SET do momentu 
pojawienia się nazwy miasta).

Jeśli wybierzesz inne miasto, pokaże się informacja o pogodzie dla tego 
wybranego miasta.

USUWANIE WYBRANEGO MIASTA/MIAST Z LISTY W PAMIĘCI

• Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [SET] - w oknie 
informacyjnym pokaże się . Następnie wciśnij przycisk 
[▲] lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli wybrałeś jako nazwę kraju , 
oznacza to Germany (Niemcy).

• Wciśnij przycisk [SET], aby potwierdzić nazwę tego kraju (np. wybierałeś 
Germany (Niemcy)) - w oknie informacyjnym pojawi się .

• Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby przejść do wybranego 
miasta, na przykład „Frankfurt am Main“ -w oknie informacyjnym pokaże 
się  
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• Wciśnij przycisk [TEST √], aby usunąć √ - miasto zostanie usunięte 
z listy wybranych przez Ciebie preferowanych miast.

• Jeśli chcesz usunąć z listy więcej miast, powtórz opisane kroki.
• Następnie możesz poprzez wciśnięcie przycisku [▲] lub [▼] wybrać kolejne 

miasta, a potem wcisnąć przycisk [TEST √], aby usunąć wybrane miasta. LUB
• Wciśnij przycisk [SET], aby zakończyć - w oknie informacyjnym pokaże 

się EXIT (Zakończ).
Po 4 sekundach dojdzie do odnowienia trybu miasto-data-czas.

USTAWIENIA OSOBISTE NAZWY MIASTA 

• Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [SET] - w oknie 
informacyjnym pokaże się . Następnie wciśnij przycisk 
[▲] lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli na przykład wybrałeś kraj Germany 
(Niemcy), który jest prezentowany jako 

• Aby potwierdzić wybór kraju, wciśnij przycisk [SET]. (zakładamy, że wybrałeś 

Germany (Niemcy)) - w oknie informacyjnym pokaże się .
• Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać miasto - w oknie 

informacyjnym pokaże się nazwa miasta, np.  
oznacza miasto „Frankfurt am Main“. Jeśli chcesz wprowadzić nazwę 
nowego miasta, znajdującego się w pobliżu regionu Frankfurt am Main

• Wciśnij przycisk [MEM] - kursor zacznie pulsować na pierwszej pozycji 
okna informacyjnego.

Następnie można skorzystać z poniższych poleceń wejściowych:
FUNKCJE PRZYCISKÓW
„▲“ lub „▼“ Wybór litery
SET (Ustawienia)  <1>Potwierdzenie wybranej litery i przejście do następnej 

pozycji.
 LUB
  <2> Jeśli nie wprowadziłeś żadnej litery (innymi słowy 

jeśli kursor pulsuje na ostatniej pozycji), potwierdź za 
pomocą tego przycisku wprowadzone dane, a Twoja 
miejscowość zostanie natychmiast zapisana w pamięci.

TEST Jedna pozycja wstecz w procesie wprowadzania danych

**Wybrane miejsce do wprowadzenia Twojego własnego opisu będzie wciąż 
dostępne pod Twoją własną nazwą.
Wciśnij przycisk [SET], aby potwierdzić i zakończyć.
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USTAWIENIA PASMA CZASOWEGO I JĘZYKÓW 

• Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [SET] - w oknie 
informacyjnym pojawi się . 

• Wciśnij ponownie przycisk [SET] - w oknie informacyjnym pojawi się 

; wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać 
strefę czasową.

• Wciśnij ponownie przycisk [SET] - w oknie informacyjnym pojawi 
się LANGUAGE (Język), wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać 
odpowiedni język. Do dyspozycji jest ogółem 7 języków: German 
(niemiecki), English (angielski), Spanish (hiszpański), French (francuski), 
Italiano (włoski), Dutch (niderlandzki), Swedish (szwedzki).

• Wciśnij po raz ostatni przycisk [SET] - w oknie informacyjnym pojawi się 
. Po 4 sekundach  tryb zmieni się na miasto-data-czas.

UWAGA: 
Jeśli w trybie ustawień nie dokonasz w ciągu 30 sekund żadnego wyboru, 
tryb ten zostanie automatycznie zakończony. W oknie informacyjnym 
pokaże się miasto/data i budzik

PRZEŁĄCZANIE INFORMACJI O POGODZIE W CIĄGU DNIA  I W NOCY
Urządzenie potrafi  automatycznie przełączać się na pokazywanie pogody 
w ciągu dnia (DAY-WEATHER) i w nocy (NIGHT-WEATHER). Użytkownik 
może poprzez wciśnięcie przycisku [DAY/NIGHT] wywołać informacje 
o pogodzie w ciągu dnia (DAY-WEATHER) (na 10 sekund), jeśli aktualnie 
jest pokazywana pogoda w nocy (NIGHT-WEATHER) i na odwrót.
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DAY/NIGHT 
(Dzień/Noc)

INFORMACJE O KRYTYCZNEJ POGODZIE

Sygnał informacji o pogodzie Meteotime zawiera informacje o krytycznej 
pogodzie, takiej jak np. porywisty wiatr, marznący deszcz, gęste opady 
śniegu, burza, silne promieniowanie UV, gęsta mgła, suchy północny wiatr 
(bryza), mistral itp. na aktualny dzień i kolejne 3 dni. Sygnał ostrzegawczy 
dotyczący krytycznej pogody  pokaże się, jeśli w danym dniu jest 
oczekiwana krytyczna pogoda, o której użytkownik powinien wiedzieć.
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Czasami w ciągu 2 dni pojawia się więcej niż jedna informacja o krytycznej 
pogodzie. Wciśnij przycisk [DAY/NIGHT], aby stopniowo odczytać 
informacje o krytycznej pogodzie. Podczas pokazywania tych informacji 
będzie pulsować specjalna ikona dla danego dnia. 
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Stan pogody 
na
DZIEŃ – NOC

POGODA

POGODA

POGODA

• Wciśnij przycisk [SET], aby powrócić do edycji MIASTA  DATY 
i BUDZIKA DLA DNI ROBOCZYCH  JEDNORAZOWEGO BUDZIKA 
 ALARMU BUDZIKA. Jeśli chcesz przeczytać w oknie informacyjnym 
wiadomości o pogodzie, wciśnij przycisk [DAY/NIGHT], aby wyświetlić 
informacje o pogodzie w ciągu Dnia i w Nocy oraz informacje 
o krytycznej pogodzie.
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Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku, na wyświetlaczu będą się 
pokazywać różne informacje o krytycznej pogodzie tak, abyś był 
poinformowany o szczegółach dotyczących krytycznej pogody.

EDYCJA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
• Symbol fali sygnalizuje, że odbiór sygnału z jednostki peryferyjnej 

odbywa się poprawnie.
• Jeżeli w ciągu 2 minut z jednostki zdalnej nie zostaną odebrane 

żadne dane, to nie będzie wyświetlana żadna wartość i pole to będzie 
świecić aż do poprawnego odebrania następnych wartości. Sprawdź, 
czy jednostka peryferyjna nie jest uszkodzona. Możesz przez chwilę 
poczekać lub uruchomić natychmiastowe wyszukiwanie poprzez 
przytrzymanie przycisku DOWN (▼) na 2 sekundy.

• Wyświetlacz z poruszającą się falą sygnalizuje odbiór sygnału przez 
jednostkę centralną. Istnieją trzy tryby stanu:

Ikona Stan

Wyszukiwanie sygnału ze zdalnego czujnika

Sygnał danego zdalnego czujnika został pomyślnie odebrany

Brak sygnałów

WYŚWIETLANIE ZDALNEJ TEMPERATURY (DLA KANAŁU) 
Obraz statyczny:
• Wciśnij przyciski [CHANNEL], aby wybrać zmierzone wartości z różnych 

zdalnych czujników - każdy tryb jest odrębny dla kanału 1, 2, 3 lub 
temperatury wewnętrznej (IN).
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Automatyczne wyszukiwanie i pokazywanie kanałów:
• Aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie wszystkich kanałów, wciśnij 

przycisk CHANNEL i przytrzymaj go, dopóki nie zostanie pokazana 

ikona . Zmierzone wartości z poszczególnych zdalnych kanałów 
będą pokazywane na przemian z odstępem 5 sekund.

UWAGA: 
Funkcję automatycznego wyszukiwania kanałów można uruchomić tylko 
wówczas, jeśli pracuje więcej niż jeden zdalny czujnik i jeśli czujniki te 
są przyporządkowane do odrębnych kanałów. 
Dostarczony czujnik ma tylko jeden kanał i jest to kanał nr 1.

TEMPERATURA MAKSYMALNA I MINIMALNA
• Maksymalna i minimalna zapisywana temperatura wewnętrzna 

i zewnętrzna oraz wilgotność są automatycznie zapisywane w pamięci 
jednostki centralnej. Wciśnij przycisk [MEM] - zostaną pokazane 
odpowiednie wskaźniki [MAX] lub [MIN] .

• Aby usunąć dane z pamięci, przytrzymaj wciśnięty przycisk [MEM] przez 
3 sekundy. Wartości maksymalne i minimalne zostaną usunięte.

FUNKCJE BUDZIKA

Na jednostce głównej są do dyspozycji trzy budziki:
Budzik dla dni roboczych 
• Jeżeli ten budzik będzie włączony i dojdzie do czasu budzenia, budzik 

zacznie dzwonić i zacznie pulsować ikona - obowiązuje od poniedziałku 
do piątku. 

Budzik jednorazowy 
• Jeżeli ten budzik będzie włączony i dojdzie do czasu budzenia, budzik 

zacznie dzwonić i zacznie pulsować ikona. Po zakończeniu budzik 
automatycznie się wyłączy.

Alarm budzika 
• Alarm budzika zacznie dzwonić i ikona zacznie pulsować, jeśli 

temperatura na kanale 1 spadnie na poziom +0 °C lub niższy.
• Ten tryb budzika można zaprogramować o 15, 30, 45, 60 lub 90 minut 

wcześniej niż budzik dla dni roboczych lub budzik jednorazowy. 



PL - 18

USTAWIENIA BUDZIKA
• Wciśnij przycisk [SET], aby przełączyć się pomiędzy budzikiem dla dni 

roboczych, budzikiem jednorazowym lub alarmem budzika.
 Jeżeli budzik jest wyłączony, czas pojawi się w postaci „OFF W-ALM“ 

(Wyłączone).
• Przytrzymaj przez 3 sekundy wciśnięty przycisk [SET] - zaczną pulsować 

cyfry godziny.
• Za pomocą przycisku W GÓRĘ [▲] lub W DÓŁ [▼] wprowadź godzinę.
• Wprowadź przycisk [SET], aby potwierdzić - zaczną pulsować cyfry 

minut.
• Za pomocą przycisku W GÓRĘ [▲] lub W DÓŁ [▼] wprowadź godzinę.
• Wciśnij przycisk [SET], aby zakończyć - zostaną uruchomione 

odpowiednie ikony budzika [ ], [ ] i [ ].

FUNKCJA PONOWNEGO BUDZENIA
• Kiedy budzik zadzwoni, machnij ręką nad ruchomym czujnikiem - budzik 

zatrzyma się na pewien czas, a ikona budzika zacznie pulsować. Budzik 
uruchomi się ponownie po upłynięciu 4 minut.

JAK WYŁĄCZYĆ BUDZIK

• Kiedy budzik dzwoni, pulsują odpowiednie ikony [ ] i [ ]. Wciśnij 
przycisk W GÓRĘ [▲] lub W DÓŁ [▼], aby natychmiast wyłączyć 
budzik.

• W celu wyłączenia budzika wciśnij przycisk W GÓRĘ [▲] lub W DÓŁ 
[▼], aby zmienić edycję czasu budzika tak, by został pokazany 
komunikat „OFF W-ALM“ (Wyłączone).

• Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku, budzik będzie dzwonić przez 
2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.
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Znaczenie Dzień Noc

Słonecznie 
(nocy niebo jasne)

Pochmurno

Przewaga zachmurzenia

Zachmurzenie pełne

Warstwa chmur

Mgła

Opady przelotne

Słaby deszcz

Ulewny deszcz

Silne burze
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Burze na skutek 
wysokich temperatur

Przelotny deszcz ze 
śniegiem

Przelotne opady śniegu

Deszcz ze śniegiem

Śnieg
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DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE POMIARÓW 
TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ/
ZEWNĘTRZNEJ I WILGOTNOŚCI

Zakres wyświetlanej temperatury: -20 ºC do +60 ºC
Rozdzielczość temperatury: 0,1 ºC
Dokładność pomiarów temperatury:  +/-1 ºC 

(w zakresie +5 ºC do +40 ºC)
Częstotliwość transmisji VF: 433 MHz
Maksymalna liczba jednostek peryferyjnych: 3

Zakres transmisji VF:  maksymalnie 30 metrów 
(w przestrzeni 
otwartej, bez zakłóceń 
elektromagnetycznych)

Wilgotność względna:  30 % do 80 % wilgotności 
względnej

Rozdzielczość wilgotności: +1 % WW
Dokładność pomiarów wilgotności: +/- 7 WW przy 25°C

Jednostka główna jest zasilana za pomocą akumulatorka litowo-jonowego 
300 mAh. W skład zestawu wchodzi zasilacz sieciowy AC 230,50Hz /DC 5V, 
150 mA
Zewnętrzny czujnik temperatury jest zasilany za pomocą baterii 2 x 1,5V typ 
AAA.
Wymiary stacji pogodowej: 158*20*110 mm
Ciężar: 230 g
Wymiary czujnika: 38*20*105 mm
Ciężar: 43 g

Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 105 jest zgodne z wymaganiami 
podstawowymi i innymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 
1999/5/ES.  Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji 
w krajach UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo 
znaleźć ją można na stronach internetowych www.sencor.eu.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE 
GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji 
przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do 
wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach 
państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich 
można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie 
ekwiwalentnego nowego produktu.
Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować 
cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział 
w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone 
w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. 
Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub 
najbliższe zakłady utylizacji.
Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być 
udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.
Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od 
sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo 
zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

© Copyright 2016, FAST ČR, a. s. Revision 03/2016



PL - 23

PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 

domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 

w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 

usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 

jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 

standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 

serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 

pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 

stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 

zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 

certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 

zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 

internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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