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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

0001545961

Stacja pogodowa Eurochron, Od -10°C do
+60° °C
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1. Wprowadzenie
Drogi kliencie,
Dziękujemy za zakup tego produktu.
Ten produkt jest zgodny z wymogami prawnymi, krajowymi i europejskimi.
Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, użytkownik musi przestrzegać instrukcji obsługi!

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do tego produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące
uruchomienia i obsługi. Zwróć na to uwagę, nawet jeśli przekażesz ten produkt stronom trzecim.
Dlatego zachowaj ten podręcznik na przyszłość.
W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt:
Niemcy: www.conrad.de/contact
Austria: www.conrad.at, www.business.conrad.at
Szwajcaria: www.conrad.ch, www.biz-conrad.ch
2. Objaśnienie symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje ważne informacje w instrukcji obsługi, których należy
przestrzegać.

Symbol strzałki można znaleźć, jeśli chcesz otrzymać specjalne wskazówki i wskazówki dotyczące
obsługi.
3. Przeznaczenie produktu
Produkt służy jako przenośna stacja pogodowa, która może mierzyć i wyświetlać wilgotność,
temperaturę, ciśnienie powietrza i wysokość. Ponadto produkt może obliczyć prognozę pogody z
obserwacji historii ciśnienia powietrza z ostatnich 24 godzin.
Produkt nie może być stosowany jako substytut profesjonalnej technologii pomiarowej. Odczyty lub
wskazania produktu nie są odpowiednie do celów komercyjnych lub informacji publicznej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie lub dane pomiarowe oraz
konsekwencje, które mogą wyniknąć.
Użycie innych niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu i inne zagrożenia.
Produkt jest bryzgoszczelny, ale nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani pod wodą! Produkt nie nadaje się
do kąpieli, prysznica, pływania lub nurkowania.
Ze względów bezpieczeństwa i licencjonowania nie wolno modyfikować i / lub zmieniać produktu.
Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu.
Ponadto niewłaściwe użycie może stwarzać zagrożenia, takie jak Przyczyny zwarcia, pożaru itp.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją.
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Produkt należy przekazać stronom trzecim razem z instrukcją obsługi.
Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
4.Zawartość dostawy
- Stacja pogodowa
- Pasek na nadgarstek
- Bateria guzikowaCR2032
- instrukcja obsługi
Aktualna instrukcja obsługi
Pobierz najnowsze instrukcje obsługi za pomocą linku www.conrad.com/downloads lub zeskanuj
wyświetlony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

5. Cechy i funkcje
- Prognoza pogody z 4 symbolami
- Zegar światowy z 60 miastami
- Stoper i wysokościomierz
- Czas (12/24 h)
- Dzień tygodnia (niemiecki lub angielski)
- Regulacja czasu letniego
- Stoper z pamięcią na 10 podzielonych czasów
- 2 indywidualne godziny alarmu
- 30 sekund trwania alarmu
- Pomiar temperatury w ° C / ° F
-Maks./min. Wyświetlanie temperatury, wilgotności, różnicy wysokości, ciśnienia atmosferycznego
-Graficzne przedstawienie wysokości i ciśnienia powietrza z ostatnich 35 godzin
- Różnica wysokości
-Kompas
- Sygnał godzinny i tony przycisków możliwość włączenia / wyłączenia
- Tryb oszczędzania energii
6. Bezpieczeństwo
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a) Ogólne
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Produkt zawiera małe
części, szkło (wyświetlacz) i baterię.
- Nie należy pozostawiać materiału opakowaniowego leżącego na ziemi. Może to stać się
niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Produkt jest bryzgoszczelny, można go używać wewnątrz lub na zewnątrz. Jednak nigdy nie zanurzaj
produktu w wodzie lub pod wodą, nie nadaje się również do kąpieli, prysznica, pływania lub
nurkowania!
Baterię należy wymieniać tylko w suchym miejscu, w przeciwnym razie woda może przedostać się do
produktu co może doprowadzić do zniszczenia.
- Chroń produkt przed silnym upałem, zimnem lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowuj produkt w suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy wycofać produkt tz użycia i zabezpieczyć go przed
przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie jest już gwarantowana, jeśli produkt:
- ma widoczne uszkodzenia,
- już nie działa poprawnie,
- był przechowywany przez długi czas w niekorzystnych warunkach środowiskowych lub
- był narażony na znaczne obciążenia transportowe.
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Jest on uszkodzony przez uderzenie lub upadek z niskiej
wysokości.
- Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące działania,
bezpieczeństwa lub połączenia produktu.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub
specjalistyczny warsztat.
- Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w tym podręczniku, skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym lub innymi ekspertami.
b) Baterie

- Baterie nie mogą znaleźć się w rękach dzieci.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (obserwuj plus / + i
minus / -).
- Nie należy pozostawiać baterii w pobliżu, ponieważ istnieje ryzyko ich połknięcia przez dzieci lub
zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Istnieje
zagrożenie dla twojego życia!
- Przeciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia w kontakcie ze skórą, dlatego
należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Uważaj, aby nie spowodować zwarcia, rozebrania ani wrzucania baterii do ognia. Istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu!
- Zwykłe baterie jednorazowe nie powinny być ładowane. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Wymień rozładowaną baterię na nową tak szybko jak to możliwe lub wyjmij zużytą baterię z
mobilnej stacji pogodowej.
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- Wyładowana bateria może przeciekać i uszkodzić produkt! Utrata gwarancji
- W celu bezpiecznego dla środowiska utylizacji baterii, zapoznaj się z rozdziałem "Utylizacja".
7. Wkładanie / wymiana baterii

- Otwórz komorę baterii (1), obracając pokrywę komory baterii odpowiednią monetą w niewielkiej
ilości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (2), a następnie zdejmij ją (3).
- Wyjmij zużytą baterię (4) i włóż nową baterię (1x CR2032) z prawidłową polaryzacją (5 i 5A). Biegun
plus wskazuje do góry. Upewnij się, że haczyk znajduje się powyżej akumulatora (5B).
- Umieść z powrotem pokrywę komory baterii (6 i 7), upewniając się, że uszczelka jest prawidłowo
osadzona.
- Zablokuj pokrywę komory baterii, lekko ją obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara (8).

Jeśli symbol
pojawi się na stałe w prawym górnym rogu wyświetlacza, bateria stacji
pogodowej jest wyczerpany i należy go wymienić na nowy.
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Ikona baterii może się również pojawić, gdy stacja pogodowa jest używana w bardzo niskich
temperaturach. Może ponownie zgasnąć, jeśli stacja pogodowa zostanie ponownie uruchomiona w
wyższych temperaturach. Tutaj bateria jest nadal wystarczająco naładowana i nie wymaga wymiany.
8. Przyciski sterujące
OPIS
RESET (-)

MODE (tryb)
ALTI/BARO

ST.STP(+) SNZ

FUNKCJA
- W trybie stopera: mierzy czas okrążenia /
dzielenia lub resetuj stoper
- W trybie odliczania resetuje czasomierz
- W trybach ustawień: zmienia wartości
(zmniejsza wartość)
- Wybiera miasto: w trybie zegara światowego
- Wybór funkcji (dzień tygodnia / data, godzina
alarmu, stoper, minutnik, zegar światowy)
- Służy do przełączania między
wysokościomierzem, trybem śledzenia,
barometrem i kompasem
-Do wyjścia z trybu ustawień
- W trybie stopera: włączanie / wyłączanie
stopera
- W trybie odliczania: włączanie / wyłączanie
czasomierza
- W trybach ustawień: zmienia wartości
(zwiększa wartość)
- Wybiera miasto: w trybie zegara światowego

Dokładne funkcje opisano poniżej w odpowiednich rozdziałach.
9. Główne cechy
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji lub trybów:
Godzina / data (wskaźnik TIME) → Godzina alarmu (wskaźnik ALM) → Stoper (wskaźnik CHR) → Zegar
odliczający (wskaźnik TMR) → Zegar światowy (wskaźnik WT)
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ALTI / BARO, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
Wysokościomierz (wskaźnik ALTI) → Śledzenie (wskaźnik TRK) → Barometr (wskaźnik BARO) →
Kompas (wskaźnik COMP)

Wskaźnik powiązany z funkcją pojawia się na środku wyświetlacza.
10. Tryb czasu / daty
a) Ogólne
Tryb czasu / daty jest podstawowym widokiem mobilnej stacji pogodowej. Wyświetlacz LC pokazuje
następujące informacje:
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- Prognoza pogody (obliczana na podstawie historii ciśnienia powietrza z ostatnich 24 godzin)
- Dnia tygodnia i dnia miesiąca (dzień tygodnia jest automatycznie obliczana na podstawie tabeli
wewnętrznej)
- Wilgotność względna (wskaźnik HUMIDITY)
- Temperatura (wskaźnik TEMP)
- Czas (w trybie 12-godzinnym "A" pojawia się w pierwszej połowie dnia po lewej stronie czasu i "P" w
drugiej połowie dnia)
b) Wprowadzenie podstawowych ustawień
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij i przytrzymaj przycisk
MODE przez około 2 sekundy, aż język zacznie migać na wyświetlaczu ("DEU" = niemiecki lub "ENG" =
angielski). Ustawienie to dotycz do oglądania skrótów na dzień powszedni.
- Za pomocą przycisku RESET lub ST./STP. ustawienie można zmienić. Jeśli odpowiedni przycisk
zostanie naciśnięty dłużej, nastąpi szybka zmiana ustawień.
- Krótko naciśnij przycisk MODE, aby przejść do następnego ustawienia. kolejność:
Język → Strefa czasowa → DST wł. / Wył. → Sekundy → Minuty → Godziny → Rok → Miesiąc
(wskaźnik M) → Dzień (wskaźnik D) → format 12/24 godzin → Sygnał włączenia / wyłączenia pełnej
godziny (wskaźnik GONG) → dźwięk przycisków wł. / Wył. (Wskaźnik BEEP) → tryb uśpienia wł. / Wył.
(Wskaźnik SLEEP)
- Zakończ ustawienie, krótko naciskając przycisk ALTI / BARO. Ewentualnie nie naciskaj żadnego
przycisku przez 1 minutę.

Dla strefy czasowej należy ustawić miejsce najbliżej lokalizacji lub kraju (na przykład "BER" dla
"Berlin" w Niemczech).
Format 12/24 godzinny: Tutaj możesz przełączać się między ekranem 12 a 24 godzinnym. Jeśli
wybrano wyświetlanie 12-godzinne, "A" pojawia się w pierwszej połowie dnia po lewej stronie
godziny, a "P" w drugiej połowie dnia.
Sekundy można ustawić, naciskając przycisk RESET lub ST./STP. ustaw na "00".

Jeśli uaktywnisz sygnał dźwiękowy o pełnej godzinie, symbol
pojawi się w prawym górnym rogu
wyświetlacza.
Tryb uśpienia włączony / wyłączony: Jeśli wybierzesz "włączony" j, mobilna stacja pogodowa wyłączy
się po 48 godzinach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
11. Funkcja alarmu
a) Wybór funkcji alarmu
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk
MODE, aż wybrany zostanie tryb czasu alarmu (wskaźnik ALM).
- Naciśnij krótko przycisk ST./STP., Aby przełączać pomiędzy czasem alarmu 1 (wskaźnik AL 1) i
czasem alarmu 2 (wskaźnik AL 2).
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b) Ustawienie czasu alarmu
- W trybie czasu alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy, aż zaczną
pulsować godziny alarmu.
- Krótko naciśnij przycisk MODE, aby przełączać między godzinami i minutami.
- Zmień ustawienie za pomocą przycisków ST./STP. lub RESET. Jeśli ST./STP. lub RESET wciśnięty jest
dłużej, następuje szybka zmiana ustawień.
- Zakończ ustawienia, naciskając krótko przycisk ALTI / BARO lub nie naciskając żadnego przycisku
przez 1 minutę.
c) Włączenie, wyłączenie funkcji alarmu
- Krótkie naciśnięcie przycisku RESET umożliwia włączanie / wyłączanie funkcji alarmu.
- Po włączeniu funkcji alarmu symbol
pojawia się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Po
ustawionym czasie budzenia sygnał budzenia włącza się na ok. 30 sekund.
d) Przerwanie sygnału budzenia (funkcji drzemki)
- Po włączeniu alarmu i naciśnięciu przycisku ST./STP. Alarm zostanie wyciszony na około 8 minut, a
następnie uruchomiony ponownie (funkcja drzemki). Symbol
miga w prawym górnym rogu
wyświetlacza.
- Aby zatrzymać alarm lub wyjść z trybu uśpienia, naciśnij przycisk RESET lub MODE lub ALTI / BARO.
- Sygnał budzenia włączy się ponownie następnego dnia o ustawionej godzinie.
12. Tryb stopera
a) Uruchomienie, zatrzymanie i reset stopera
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk
MODE, aż zostanie wybrany tryb stopera (wskaźnik CHR).
- Stoper można uruchomić lub zatrzymać, naciskając przycisk ST./STP. naciśnij krótko.
- Aby zresetować stoper do "00:00:00", stoper musi najpierw zostać zatrzymany.
- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekundy. Wszystkie czasy okrążeń /
podziału również zostaną usunięte.

Jeśli stoper działa dłużej niż 1 godzinę, ekran pomiaru czasu zmienia się:
<1 godzina: minuty, sekundy, 1/100 sekundy
> 1 godzina: godziny, minuty, sekundy
b) Okrążenia
Czas dla okrążenia / czas podziału
- Aby wykonać pomiar czasu okrążenia / podziału, gdy stoper jest uruchomiony, krótko naciśnij
przycisk RESET. Wyświetlanie czasu zatrzymuje się na 10 sekund, aby ułatwić odczytanie czasu.
Ponadto numer okrążenia (wskaźnik LAP) miga poniżej wyświetlacza czasu. Wewnętrznie stoper
działa.
- Za każdym razem liczba rundy jest zwiększana o 1.
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Wyświetlanie zapisanych czasów okrążeń / podziału
- Jeśli został pobrany co najmniej jeden czas okrążenia / podziału, można go wyświetlić, naciskając
przycisk MODE przez około 2 sekundy.
- Przyciskiem ST./STP. możesz wyświetlić wszystkie czasy okrążeń / podziału (za pomocą przycisku
RESET w odwrotnej kolejności).
- Krótko naciśnij przycisk ALTI / BARO, aby opuścić tryb wyświetlania.
Usuwanie wszystkich czasów orkążeń / podziału
- Krótko naciśnij przycisk ST./STP., Aby zatrzymać stoper.
- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekundy. Stoper zostanie zresetowany
do "00:00:00", a wszystkie czasy okrążeń / podziałów zostaną skasowane.
13. Tryb minutnika
a) Programowanie minutnika
Odliczanie odlicza od ustawionego czasu minutnika do "0:00:00", a następnie emituje sygnał
dźwiękowy.
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk
MODE, aż zostanie wybrany tryb minutnika z odliczaniem (wskaźnik TMR).
- Jeśli przytrzymasz przycisk MODE przez około 2 sekundy, godziny minutnika będą migać na
wyświetlaczu.
- Krótkie naciśnięcie przycisku MODE umożliwia przełączanie między godzinami, minutami i
sekundami.
- Przyciskiem ST./STP. lub RESET migającą wartość można regulować.
- Jeśli przycisk ST./STP. lub RESET jest przytrzymany przez dłuższy czas, można szybko zmieniać
wartości.
- Zakończ ustawienia, krótko naciskając przycisk ALTI / BARO.
b) Włączanie, zatrzymanie i reset minutnika
- Najpierw ustaw czas minutnika zgodnie z powyższym opisem (na przykład 0:01:00 = 1 minuta).
- Licznik czasu można ustawić za pomocą ST./STP. rozpocząć lub zatrzymać.
- Jeśli minutnik się zatrzymał, można go zresetować, naciskając krótko przycisk RESET
- W ciągu ostatnich 10 sekund czasu minutnika emitowany jest co sekundę sygnał dźwiękowy.
- Pod koniec zegara ("0:00:00") rozlegnie się sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, który można
zatrzymać przedwcześnie, naciskając dowolny przycisk.
- Minutnik jest automatycznie resetowany do ustawionego czasu.
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14. Tryb zegara światowego
W trybie zegara światowego mobilna stacja pogodowa może wyświetlać czas w sumie 60 miast na
całym świecie.
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk
MODE, aż zostanie wybrany tryb zegara światowego (wskaźnik WT).
- Naciśnij krótko i kilkakrotnie przycisk ST./STP. lub RESET, aż wyświetli się żądane miasto
Wyświetlacz pokazuje odchylenie od GMT po prawej stronie kodu miasta.
- Ponadto można przełączać między wyświetlaniem czasu letniego i zimowego. Aby przełączyć,
przytrzymaj przycisk ST./STP. lub RESET przez około 2 sekundy. Po włączeniu czasu letniego na
wyświetlaczu powyżej wskazania sekund pojawi się symbol "DST".

Obliczanie czasu zegara światowego odbywa się automatycznie; ustaw poprawnie strefę czasową
(czas dla twojego miasta).
Poniższa tabela pokazuje kod miasta (3 litery) i nazwę miasta w języku angielskim.

15. Tryb wysokościomierza
a) Ogólne
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie zegara / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk ALTI
/ BARO, aż wybrany zostanie tryb wysokościomierza (wskaźnik ALTI).
- Po wybraniu trybu wysokościomierza mobilna stacja pogodowa automatycznie aktualizuje
wyświetlacz.
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- Aktualizacja będzie przeprowadzana co sekundę przez pierwsze 5 minut po wybraniu trybu
wysokościomierza.
- Przez następne 24 godziny aktualizacja będzie wykonywana co 10 sekund, a następnie co minutę.

Obliczenie wysokości opiera się na pomiarze ciśnienia powietrza. Ponieważ ciśnienie powietrza
zmienia się w zależności od warunków pogodowych, zmienia się również wyświetlenie wartości
wysokości.
Przed użyciem trybu wysokościomierza (na przykład dla zmiany wysokości), popraw wyświetlacz ze
znanej wysokości (patrz opis na następnej stronie).
Pomiar wysokości w samolocie z kabiną ciśnieniową nie jest możliwy.
Wyświetlacz pokazuje "HI" na wysokości> 9164 m (30065 stóp) lub "LO" na wysokości <-706 m (-2316
stóp).
b) Przełączanie jednostki wysokości
- Aby przełączyć jednostkę wysokości między "m" (metry) i "ft" (stopy), przytrzymaj przycisk ST./STP.
wciśnięty przez około 2 sekundy.
c) Interpretacja za pomocą wykresu
- Krótko naciśnij przycisk ST./STP., Aby wyświetlić wykres. Wykres pokazuje przebieg ostatnich 35
godzin.
- Naciśnij krótko przycisk ST./STP. Wyświetlacz krótko pokazuje wskaźnik SCAN. Teraz wyświetlacz
graficzny i wyświetlacz numeryczny wyświetlane są naprzemiennie w odstępach 5 sekund.
- Krótko naciśnij ponownie przycisk ST./STP., Aby na stałe wyświetlić wyświetlacz numeryczny.
d) Prawidłowa wysokość
- Ponieważ wysokość jest obliczana na podstawie pomiaru ciśnienia powietrza, zmiana ciśnienia
powietrza powoduje zmianę wysokości.
- Z tego powodu wysokość można łatwo poprawić, np. w oparciu o znaną wysokość na mapie
turystycznej, znak lub podobne.
Wykonaj następujące czynności:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy, a następnie wskaźnik wysokości zacznie
migać.
- Przyciskiem ST./STP. lub RESET można ustawić wysokość.
- Jeśli przycisk ST./STP. lub RESET wciśnięty dłużej, następuje szybka zmiana ustawień.
- Aby przywrócić podstawowe ustawienia (standardowe ciśnienie powietrza na poziomie morza jest
podstawą do obliczeń), krótko naciśnij przycisk MODE.
- Zakończ ustawienia, naciskając krótko przycisk ALTI / BARO (lub jeśli nie naciskasz przycisku przez 1
minutę).
16. Tryb śledzenia
- W trybie śledzenia mobilna stacja pogodowa może wyświetlać maksymalną lub minimalną
wysokość osiągniętą od punktu początkowego.
- W punkcie początkowym wyświetlacz powinien zostać zresetowany do "0". Pod koniec zmiany
położenia można zobaczyć maksymalną i minimalną wysokość (względna wysokość do punktu
początkowego).
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Wybór trybu śledzenia
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk ALTI /
BARO, aż wybrany zostanie tryb śledzenia (wskaźnik TRK).
Zmiana względnej wysokości na "0"
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekundy, aż wyświetlacz zmieni się na "0".
- Względna wysokość trybu śledzenia jest resetowana do "0", ale nie do bezwzględnej wysokości
(patrz Tryb wysokościomierza).
Rozpoczęcie / zatrzymanie pomiaru wysokości dla trybu śledzenia
- Rozpocznij pomiar, naciskając przycisk ST./STP.. Wskaźnik TRK zacznie migać.
- Zakończ proces pomiaru naciskając przycisk ST./STP.
Wskazywanie maksymalnej lub minimalnej wysokości
- Naciśnij krótko przycisk RESET, aby przełączać między wyświetlaniem bieżącej wysokości względnej
(różnica wysokości do punktu początkowego), maksymalną i minimalną wysokością.
- Przełączanie jest możliwe nawet wtedy, gdy działa pomiar wysokości w trybie śledzenia (miga
wskaźnik TRK).
17. Tryb barometru
a) Ogólne
- Jeśli mobilna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk ALTI /
BARO, aż zostanie wybrany tryb barometryczny (wskaźnik BARO).
- Po wybraniu trybu barometru mobilna stacja pogodowa automatycznie aktualizuje wyświetlacz.
- Aktualizacja odbywa się co sekundę przez pierwsze 5 minut po wybraniu trybu barometru.
- Przez następne 24 godziny aktualizacja będzie wykonywana co 10 sekund, a następnie co minutę.
- Zmiany w ciśnieniu powietrza wynikające ze zmiany wysokości są filtrowane, aby pokazać tylko
zmiany ciśnienia powietrza w oparciu o zmiany klimatu.

Wyświetlacz pokazuje symbol "HI" przy ciśnieniu powietrza> 1100 hPa / mbar (32,48 inHg) lub
symbol "LO" przy ciśnieniu powietrza <300 hPa / mb (8,86 inHg).
b) Przełączanie jednostki ciśnienia powietrza
Aby przełączyć jednostkę ciśnienia powietrza, przytrzymaj przycisk ST./STP. każdy naciśnięty przez
około 2 sekundy. Można go przełączać między:
- mb / hPa = millibar / hektopaskal
- inHg = cale rtęci
c) Interpretacja za pomocą wykresu
- Krótko naciśnij przycisk ST./STP., Aby wyświetlić wykres. Wykres pokazuje przebieg ostatnich 35
godzin.
- Naciśnij krótko przycisk ST./STP. Wyświetlacz krótko pokazuje wskaźnik SCAN. Teraz wyświetlacz
graficzny i wyświetlacz numeryczny wyświetlane są naprzemiennie w odstępach 5 sekund.
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- Krótko naciśnij ponownie przycisk ST./STP., Aby na stałe wyświetlić wyświetlacz numeryczny.
d) Kalibracja barometru
Przed kalibracją barometru potrzebna jest aktualna wartość ciśnienia powietrza (bezwzględne
ciśnienie powietrza) w miejscu pracy mobilnej stacji meteorologicznej. Informacje na ten temat
można uzyskać się tego na przykład. w Internecie.
Wykonaj następujące czynności:
- Przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy, a wskaźnik ciśnienia powietrza zacznie migać.
- Przyciskiem ST./STP. lub RESET można ustawić wartość ciśnienia powietrza.
- Jeśli przycisk ST./STP. lub RESET wciśnięty jest dłużej, następuje szybka zmiana ustawień.
- Aby przywrócić ustawienia domyślne, krótko naciśnij przycisk MODE.
- Zakończ ustawienia, krótko naciskając przycisk ALTI / BARO (lub jeśli nie naciskasz przycisku przez 1
minutę).
18. Tryb kompasu
a) Ważne uwagi
- Trzymaj produkt z dala od magnesów lub sprzętu, który może zawierać przedmioty magnetyczne,
takie jak telefony komórkowe, głośniki, silniki itp.
- Podobnie jak większość kompasów magnetycznych, ten kompas wskazuje również na magnetyczny
biegun północny, który odbiega nieco od geograficznego bieguna północnego.
- Regularnie kalibruj kompas, aby zapewnić jego dokładność.
- Aby uzyskać dokładne wyniki, należy unikać zbliżania się do przedmiotów magnetycznych /
metalowych i sprzętu elektrycznego. Należy również unikać pomiarów wewnątrz budynków
wykonanych z betonu zbrojonego i poruszających się pojazdów.
- Zawsze utrzymuj produkt w pozycji poziomej, aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar.
b) Uwagi na temat deklinacji magnetycznej
- Północny biegun magnetyczny nieznacznie odbiega od geograficznego bieguna północnego.
- Ten kompas wskazuje na magnetyczny biegun północny, a mapy są wyrównane do bieguna
północnego.
- Kąt między północnym kierunkiem magnetycznym a geograficznym nazywany jest deklinacją.
- Aby zapewnić dokładną nawigację, kompas powinien zostać odpowiednio dostosowany.

Ponieważ deklinacja magnetyczna zmienia się z czasem, najlepiej sprawdzić aktualne dane dla
twojego miasta w Internecie.
c) Ogólne
- Jeśli przenośna stacja pogodowa znajduje się w trybie czasu / daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk
ALTI / BARO, aż zostanie wybrany tryb kompasu (wskaźnik COMP).
- Kierunek kompasu jest pokazany w górnej części wyświetlacza.
- Poniżej namiar w stopniach jest wyświetlany w prawym obszarze.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 3 minuty, kompas przejdzie w tryb gotowości, a na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik IDLE.
- Naciśnij przycisk ST./STP. lub RESET, aby ponownie aktywować kompas.
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-Jeśli wystąpi usterka, wskaźnik zacznie migać. W takim przypadku kompas musi zostać skalibrowany.
d) Kalibracja
- Skalibruj kompas, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
- Produkt jest używany po raz pierwszy.
- Bateria została zmieniona.
- Wskaźnik zacznie migać (występuje usterka).
- Kompas był używany w innym miejscu.
Kompas można skalibrować na dwa sposoby: kalibrację obrotową i regulację deklinacji magnetycznej.
Zaleca się wykonywanie obu rodzajów kalibracji od czasu do czasu. Niepowodzenie kalibracji
kompasu spowoduje niedokładne wyniki.
Kalibracja rotacji
- W trybie kompasu przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik CALIB, a pod nim miga prostokąt.
- Aby rozpocząć kalibrację obrotów, naciśnij przycisk ST./STP. Prostokąt zacznie migac.
Połóż produkt na poziomej powierzchni i obracaj nim powoli i równomiernie przez co najmniej 2
pełne obroty.
- Naciśnij przycisk ST./STP., MODE lub RESET, aby zakończyć kalibrację po ukończeniu 2 obrotów.
- Naciśnij przycisk ALTI / BARO, aby powrócić do trybu kompasu lub naciśnij przycisk MODE, aby
przejść do trybu ustawień deklinacji magnetycznej.
Ustawienie deklinacji magnetycznej
- W trybie kompasu przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawia się
wskaźnik CALIB, a pod nia miga prostokąt.
- Krótko naciśnij przycisk MODE. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik DECLIN, a wartość poniżej
zacznie migać.
-Przyciskiem ST./STP. lub RESET może być ustawiona deklinacja magnetyczna (patrz tabela).
- Jeśli przycisk ST./STP. lub RESET wciśnięty zostanie dłużej, następuje szybka zmiana wartości.
- Zakończ ustawienia, naciskając krótko przycisk ALTI / BARO (lub jeśli nie naciskasz przycisku przez 1
minutę).
19. Prognoza pogody
Mobilna stacja pogodowa analizuje zmiany ciśnienia atmosferycznego i na tej podstawie tworzy
prognozę pogody.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą prognozę, mobilna stacja pogodowa powinna znajdować się na tej
samej wysokości przez co najmniej 24 godziny.
Prognoza pogody jest reprezentowana przez jeden z następujących 4 symboli:

Słonecznie

Częściowe zachmurzenie

Zachmurzenie

Deszcz
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20. Wyświetlanie temperatury i wilgotności
Temperatura
- Wskaźnik temperatury można przełączać pomiędzy ° C (stopnie Celsjusza) i ° F (stopnie
Fahrenheita). Najpierw aktywuj tryb czasu / daty. Następnie przytrzymaj przycisk ST./STP. wciśnięty
przez około dwie sekundy.
- Temperatura jest mierzona co 10 sekund, a wyświetlacz jest aktualizowany, jeśli to konieczne.
- W temperaturach powyżej + 60 ° C na wyświetlaczu pojawia się symbol "HI", w temperaturach
poniżej -10 ° C na wyświetlaczu pojawia się symbol "LO".

Jeśli temperatura jest zbyt wysoka (> 60 ° C), wyświetlacz LC może z powodu przyczyn technicznych
stać się czarny, dlatego należy chronić urządzenie przed nadmiernym nagrzewaniem lub
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Gdy temperatura spadnie, wyświetlacz LCD powróci do normy.
Względna wilgotność
- Wilgotność względna jest mierzona co minutę, a wyświetlacz jest aktualizowany w razie potrzeby.
- Jeśli wilgotność przekracza 95%, na wyświetlaczu pojawia się symbol "HI", a jeśli wilgotność jest
mniejsza niż 25%, na wyświetlaczu pojawia się symbol "LO".
21. Wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych
W trybach pracy można wyświetlić wartości maksymalne i minimalne temperatury, wilgotności itp.
Przełączanie wyświetlacza (aktualne zmierzone wartości, wartości maksymalne i minimalne)
Krótko naciśnij przycisk RESET, aby przełączać pomiędzy normalnym wyświetlaniem bieżących
odczytów, wyświetlaniem wartości maksymalnych i minimalnych.
Wskaźniki MAX (wartości maksymalne) i MIN (wartości minimalne) pojawiają się w dolnej części
wyświetlacza.
- Tryb czasu / daty
Wyświetlanie maksymalnych / minimalnych wartości temperatury i wilgotności
- Tryb wysokościomierza
Wyświetlanie maksymalnych / minimalnych wartości temperatury, wilgotności i wysokości
- Tryb barometru
Wyświetlanie maksymalnych / minimalnych wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza
Reset wartości maksymalnych / minimalnych
- Krótko naciśnij przycisk RESET, aby wyświetlić wartości maksymalne lub minimalne.
- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekundy, zapamiętane wartości
zostaną zresetowane do aktualnej wartości mierzonej.
22. Tryb oszczędzania energii
Stacja pogodowa ma tryb oszczędzania energii, w którym wyświetlacz wyłącza się; włączenie go
wydłuży żywotność baterii (na przykład, jeśli stacja pogodowa nie będzie potrzebna przez dłuższy
czas).
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Po włączeniu trybu oszczędzania energii zegar będzie emitowany wewnętrznie.
Ręczne włączenie trybu oszczędzania energii
- Najpierw przełącz się do trybu czasu / daty.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALTI / BARO przez co najmniej 5 sekund. Wyświetlacz zgaśnie.
Aktywacja automatycznego trybu oszczędzania energii
- Włącz tryb uśpienia ("ON") w menu ustawień trybu czasu / daty.
- Jeśli przez 48 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz wyłączy się.
Wyłączenie trybu oszczędzania energii
- Naciśnij dowolny przycisk.
- Tryb oszczędzania energii jest wyłączony, a wyświetlacz LC ponownie wyświetla wszystkie
informacje.
23. Czyszczenie i konserwacja
Konserwacja lub naprawa jest dozwolona tylko przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które można naprawić, więc nigdy go nie otwieraj
(wyjątek: wymiana baterii).
Do czyszczenia produktu użyj suchej, wolnej od włókien ściereczki.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, czyszczących alkohol lub innych roztworów
chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub nawet pogorszyć jej
działanie.
Nie zanurzaj produktu w wodzie ani pod wodą.
Nie naciskaj zbyt mocno na wyświetlacz, może to powodować powstawanie rys.
24. Utylizacja
a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie.
b) Akumulatory
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Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na
śmieci po lewej stronie).
Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub
gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz
przyczynić się do ochrony środowiska.
Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii
Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla
zdrowia i środowiska. Możesz zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu
zbiórki.
Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zaniesienia zużytych baterii do
25. Dane techniczne
Zasilanie .......................................................................................................... Bateria guzikowa CR2032
Żywotność baterii ok ...................................................................................................................... 2 lata
Odchylenie.........................................................................................................................- 90 ° do + 90 °
Warunki pracy .............................................................................................- 10 do +60 ° C, max. 90% rh
Warunki przechowywania ..........................................................................- 20 do +70 ° C, max. 95% rh
Wymiary (szer. X wys. X gł.) ........................................................................................ 70 x 103 x 18 mm
Waga ................................................................................................................................................ 76 g

Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie atmosferyczne
Kompas
Wysokościomierz

Zakres pomiarowy
-10 do +60 ° C / +14 do +140 ° F
25 – 95 %
300 – 1100 mb/hPa / 8,86 –
32,48 inHg
0 – 359°
-706 do 9164 m / -2316 do
30065 stóp

Podziałka
0,1 °C / 0,1 °F
1%
0,1 mb/hPa / 0,01 inHg
1°
1 m / 1 stopa

http://www.conrad.pl
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