Weather Station
EM3355
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Prognoza pogody
Temperatura wewnętrzna w formacie °C/°F
Ikona RF
Temperatura zewnętrzna w formacie °C/°F
Wartość wilgotności wewnętrznej
Ikona zadowolenia
Data
Dzień tygodnia
Ikona Drzemki
Ikona RCC
Czas
Ikona Alarmu
Format godziny 12/24
Strefa czasowa
Czas letni

Przycisk ustawienie
Przycisk ALARMU
Przycisk DRZEMKI/PODŚWIETLENIA
Przycisk W GÓRĘ
Przycisk W DÓŁ
Przycisk FAL

Wstępne operacje:
 Przeszkody mogą znacznie obniżyć zasięg przekazu.
 Chroń nadajnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
 Otwórz komorę baterii w tylnej części czujnika zewnętrznego i włóż baterie. Zwróć uwagę na
zachowanie poprawnych biegunów. Zamknij komorę baterii.
 Otwórz komorę baterii w tylnej części odbiornika i włóż baterie. Zwróć uwagę na zachowanie
poprawnych biegunów. Zamknij komorę baterii.
 Po włożeniu baterii, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD podświetlą się na 3 sekundy, następnie
usłyszysz sygnał dźwiękowy i wykryta zostanie temperatura wewnętrzna oraz wilgotność.
 Odbiornik zacznie łączyć się z zewnętrznym czujnikiem. Ta operacja potrwa ok. 3 minut i zostanie
wyświetlona przez migający symbol odbioru anteny RF (częstotliwości radiowej) w części
"OUTDOOR" (NA ZEWNĄTRZ) wyświetlacza odbiornika.
 Po nawiązaniu połączenia z czujnikiem zewnętrznym, odbiornik przełączy się na tryb zegara.
Ręczne ustawienie czasu:
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk “SET” przez 2 sekundy, zacznie migać oznaczenie roku 2012. Użyj
przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia bieżącego roku.
 Naciśnij SET, żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie miesiąca. Użyj
przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia bieżącego miesiąca.
 Naciśnij "SET", żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie dnia. Użyj
przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia bieżącego dnia.
 Naciśnij “SET”, żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać wybór języka dla dni tygodnia..
Użyj przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia języka. Angielski, niemiecki, włoski, francuski,
hiszpański, holenderski i duński
 Naciśnij “SET”, żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie stref czasowych.
Użyj przycisków” ▲” i “▼” w celu ustawienia odpowiedniej strefy czasowej (od -12 do +12).
 Naciśnij "SET", żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie trybu godzinowego
12/24. Użyj przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia odpowiedniego trybu godzinowego 12/24.
 Naciśnij "SET", żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie godziny. Użyj
przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia bieżącej godziny.
 Naciśnij "SET", żeby potwierdzić swoje ustawienia, zacznie migać oznaczenie minut. Użyj
przycisków “▲” i “▼” w celu ustawienia minut.
 Naciśnij “SET”, żeby potwierdzić swoje ustawienia i zakończyć proces ustawień, włącz tryb zegara.
Uwaga:
 Po 7 sekundach bez naciśnięcia któregokolwiek z przycisków, zegar automatycznie przełączy się
z Trybu ustawień na Tryb czasu.
Automatyczne ustawienie czasu: Zegar sterowany radiem (RCC)
 Po włączeniu, jednostka automatycznie odbierze sygnał RCC przez maks. 7 minut, a ikona RCC
będzie mrugać z częstotliwością 1Hz.
 O godzinie 1:00/2:00/3:00, odbiór RCC zostanie włączony automatycznie i zegar zostanie
zsynchronizowany po pomyślnym odbiorze. Jeśli odbiór nie powiedzie się (ikona masztu
radiowego zniknie z wyświetlacza), system automatycznie powtórzy synchronizację po pełnej
godzinie. Ten proces powtarza się automatycznie do 5 razy dziennie.
 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku “WAVE“ włącza i wyłącza odbiór RCC. Jeśli sygnał nie
zostanie odebrany w ciągu 7 minut, wyszukiwanie wygnału DCF zatrzyma się (zniknie ikona
masztu radiowego) i zostanie wznowione po pełnej godzinie.
Uwaga:
 Migająca ikona masztu radiowego oznacza odbiór sygnału RCC przez jednostkę.
 Ciągłe wyświetlanie ikony masztu radiowego oznacza prawidłowy odbiór sygnału DCF, ikona
masztu radiowego zniknie, jeśli odbiór nie powiedzie się.
 Zalecany jest minimalny dystans 2,5 metra od źródeł zakłóceń, takich jak telewizor czy monitor
komputerowy.
 Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) i w
biurach. W takich skrajnych warunkach, umieść jednostkę w pobliżu okna.
Ustawianie alarmu:
 W trybie zegara, naciśnij raz przycisk ALARM, LCD wyświetli ikonę “”.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez 2 sekundy, aż wyświetli się migająca ikona Czasu
alarmu. Użyj przycisków “▲” i “▼“, w celu ustawienia żądanego czasu alarmu i naciśnij krótko
przycisk ALARM, żeby ustawić ten czas..
 Oznaczenie godziny alarmu zacznie migać. Użyj przycisków “▲” i “▼“ w celu ustawienia godziny.
Naciśnij przycisk ALARM, żeby potwierdzić swoje ustawienia.
 Oznaczenie minut alarmu zacznie migać. Użyj przycisków “▲” i “▼“ w celu ustawienia minut.
Naciśnij przycisk ALARM, żeby potwierdzić swoje ustawienia i zakończyć proces ustawień.
 Aby aktywować lub dezaktywować codzienne alarmy, naciśnij krótko przycisk “ALARM”.
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 Aby włączyć funkcję automatycznej drzemki: Podczas gdy rozlega się alarm, naciśnij przycisk
“SNOOZE/LIGHT”, żeby aktywować funkcję drzemki. Kiedy funkcja drzemki jest aktywna, symbol
“Zz” pojawia się na wyświetlaczu.
 Ta operacja przesuwa alarm o 5 minut.
Uwaga:
 Po 7 sekundach bez naciśnięcia któregokolwiek z przycisków, zegar automatycznie przełączy się
z Trybu ustawień na Tryb czasu.
 Alarm będzie rozlegał się przez 1 minutę, jeśli nie wyłączysz go poprzez naciśnięcie
któregokolwiek przycisku. W tym wypadku alarm automatycznie powtórzy się po 24 godzinach.
 Rosnący dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 1 minuta) zmienia głośność 4-krotnie w trakcie
trwania alarmu.
Wyświetlanie temperatury °C/°F:
 Temperatura wyświetlana jest w jednostce °C lub °F. Krótkie naciskanie przycisku “▼“ powoduje
zmianę jednostki.
Podświetlenie
 Krótko naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT w celu aktywowania podświetlenia wyświetlacza przez 5
sekund.
Prognoza pogody
 Baza pogodowa wykorzystuje dane ciśnienia atmosferycznego dla prognozy pogody. Przy
prognozowaniu pogody, stacja posiada 4 ikony: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurno i
deszczowo.
słonecznie

lekkie zachmurzenie

pochmurno



deszczowo

Dane techniczne:
 Termometr: Zakres pomiaru wewnętrznego: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Zakres pomiaru zewnętrznego: -19,9°C (-3,8°F) ~ 59,9°C (139,8°F)
 Wilgotnościomierz: zakres pomiaru: 20% ~ 95% RH. Oddzielny wyświetlacz użytku wewnętrznego.
 Częstotliwość nadajnika: 433,92 MHz
 Zasięg przekazu osiąga 60m (200 stóp)
 Bateria: 2 x AA /LR6 + 2 x AAA/LR3 (nie są załączone).
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Symbol „przekreślonego kosza” oznacza, że ani produkt ani baterie
nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych. Podlegają
one zbiórce selektywnej. Zużyte baterie i urządzenie elektroniczne
powinny być pozostawione w autoryzowanym punkcie zbiórki w
celu poddania ich recyklingowi. Zapewnia to ochronę środowiska
naturalnego oraz zdrowia użytkownika.

Niniejszym OXYLANE oświadcza, że urządzenie Weather Station WS3355 jest zgodne z
podstawowymi wymaganaiami i innymi zaleceniami zawartymi w dyrektywie 99/5/WE.
Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie internetowej:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
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