
Stacja pogodowa WS 6750

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z funkcjami i trybami pracy 
przed użyciem urządzenia.

Dane techniczne

• Sześć klawiszy: MODE, +, - , HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/ LIGHT.
• Zegar sterowany radiowo
• Automatyczny odbiór sygnału czasu DCF77
• Czas wyświetlany w formacie 12/24
• Regulowane strefy czasowe
• Wyświetlanie daty
• Dzień tygodnia dostępny w 7 językach:  niemiecki, angielski, włoski, francuski, niderlandzki 
hiszpański, duński.
• Podwójny alarm z funkcją drzemki 
• 5 prognoz pogody: słonecznie, częściowe zachmurzenie, deszczowo, burza. Symbole 
pogody można wybrać ręcznie.
• Wewnętrzna / zewnętrzna temperatura i wilgotność z trendem
• Max. / Min. temperatury i wilgotności
• Zakres pomiarowy termometru wewnątrz: 0 ° C do + 50 ° C, na zewnątrz -20 ° C ~ 60 ° C
• Do wyboru wyświetlanie temperatury w ° C lub ° F
• Fazy Księżyca
• Niski wskaźnik baterii
• Podświetlenie LED (niebieskie)
• Bateria: 2 xAA, LR6, 1.5V

Czujnik temperatury zewnętrznej:

• Częstotliwość: 433 MHz
• Bateria: 2 x AAA, LR3, 1.5V
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1. 12- godzinna historia ciśnienia
2. Dane dotyczące ciśnienia powietrza
3. Zamrożenie
4. Pogoda
5. Bar ciśnienia powietrza
6. Trend zmian ciśnienia powietrza
7. Słaba bateria wewnątrz
8. Słaba bateria na zewnątrz
9. Kanał
10. Symbol  RF
11. Alarm temperatury
12. Trend temperatury
13. Trend temperatury wewnętrznej
14. Trend wilgotności zewnętrznej
15. Zadowolenie wskaźnika
16. Trend wilgotności wewnętrznej
17. Tydzień
18. Dzień tygodnia
19. Alarm
20. Miesiąc
21. Czas
22. Czas letni
23. Data
24. Ustawienia księżyca
25. Wschód Księżyca
26. Fazy Księżyca
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27. Miasta
28. Zachód Słońca
29. Wschód Słońca

A. MODE 
B. UP 
C. DOWN 
D. HISTORY 
E. CHANNEL 
F. SNOOZE/LIGHT 
G. RESET

Uruchomienie

• Otwórz komorę baterii znajdującą się na tylnej stronie urządzenia. Umieść baterie w 
komorze baterii. Sprawdź polaryzację.
• Gdy miga wysokość, należy użyć "+", "-", aby ustawić wysokość swojej pozycji, a następnie
nacisnąć przycisk "HISTORY", symbol pogody miga, użyj "+", "-", aby wybrać pogodę.
• Teraz stacja będzie podłączać się do czujnika zewnętrznego. Proces ten trwa około 3 
minuty.
Następnie na wyświetlaczu pojawi się temperatura na zewnątrz i wilgotność, w przypadku 
awarii odbioru, naciśnij "CHANNEL" na dłużej niż 3 sekundy, aby ponownie zacząć proces 
podłączania.
• Automatyczny odbiór sygnału radiowego DCF rozpocznie się po 3 minutach od podłączenia
czujnika zewnętrznego.
• Podczas procesu odbioru RCC miga symbol "wieży radiowej".
• Po zakończeniu sukcesem odbioru sygnału radiowego na wyświetlaczu pojawi się symbol 
"wieży radiowej" w sposób ciągły. 

Jeśli, ze względu na zły odbiór, lub brak sygnału RCC odbieranie czasu się nie powiedzie 
wykonaj następujące czynności ręcznie.
Odbiór sygnału radiowego 
• Wyszukiwanie sygnału radiowego DCF rozpoczyna się automatycznie około 3 minuty po 
wymianie baterii. Sygnał "wieży radiowej" miga.
• Naciśnij przycisk "+", "-" przez ponad 3 sekundy, aby wejść lub wyjść z ustawień odbiór 
sygnału radiowego.
• Zegar synchronizuje się z sygnałem radiowym DCF automatycznie i codziennie (co 
godzinę) od 01:00 do 3:00 rano aby wyeliminować potencjalne odchylenia czasu. Jeśli 
synchronizacja nie powiedzie się (symbol "wieży radiowej" znika), urządzenie przeprowadza 
dalsze próby synchronizacji od 4:00 do 05:00, aż do skutku. Proces ten jest powtarzany aż 
do 05:00. Jeśli nadal nie powiedzie się to dzienna synchronizacja zostanie wyłączona.

Informacja

• Miga symbol "wieży radiowej" -odbiór sygnału radiowego DCF rozpoczął się.
• Ciągły symbol "wieży radiowej" - odbiór sygnału radiowego DCF został zakończony 
pomyślnie.
• Należy przestrzegać minimalnej odległości 2,5 m od źródeł zakłóceń, takich jak telewizory i 
ekrany komputerów.
• Odbiór sygnału radiowego jest słabszy w pokojach z betonowych ścian (np. w piwnicy) oraz
w budynkach biurowych. W skrajnych przypadkach należy umieścić zegar w pobliżu okna.
• Mniejsze zakłócenia atmosferyczne są w nocy. Odbiór sygnału radiowego jest zwykle 
możliwy w tym czasie. 
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Ręczne ustawienie czasu (najważniejsze jest, aby zakończyć odbiór sygnału trzymając 
razem "+" i "-" przez 3 sekundy w przypadku gdy symbol "wieży radiowej" migał przed 
konfiguracją).

• Wciśnij i przytrzymaj klawisz "MODE" przez 3 sekundy.
• Cyfry roku migają. Użyj "+" i "-", aby wybrać rok.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz miesiąca miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać miesiąc.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz daty miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać datę.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz dla strefy czasowej miga. Użyj "+"i "-", aby wybrać strefę czasową
(-12 do 12).
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wybór języka na wyświetlaczu miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać język.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• 12/24 godzina miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz godziny miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać godzinę.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz minut miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać minuty.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Miga kraj / miasto. Użyj "+" i "-", aby wybrać miasto wschód /zachód Słońca i  wschód 
/zachód Księżyca.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.

Zegar automatycznie zmienia się z trybu konfiguracji do trybu wyświetlania czasu, gdy nie 
zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 20 sekund.

Budzik 

• Naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć z trybu wyświetlania czasu na  A1
• Naciśnij i przytrzymaj klawisz "MODE" przez 3 sekundy, pokaże się czas alarmu
• Godzina alarmu miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać godzinę.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Wyświetlacz minut alarmu miga. Użyj "+" i "-", aby wybrać minuty.
• Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić.
• Następnie naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć z trybu wyświetlania A1 na A2
•Postępuj tak samo jak dla A1.

Włączenie/wyłączenia budzika

• Gdy jest wyświetlany czas alarmu A1 naciśnij "-", aby włączyć alarm 1.
• Naciśnij przycisk "MODE", anulować alarm.
• Gdy jest wyświetlany czas alarmu A2, naciśnij "-", aby włączyć alarm 2.
• Naciśnij przycisk "MODE", anulować alarm
• A1- alarm od poniedziałku do piątku, A2- alarm od soboty do niedzielę.

Funkcja drzemki

Aby aktywować funkcję drzemki, wykonaj następujące czynności:
• Gdy budzik zadzwoni naciśnij przycisk "SNOOZE / LIGHT" aby włączyć funkcję drzemki.
• Jeśli funkcja drzemki jest włączona, symbol alarmu miga.
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• Alarm jest powtarzany co 5 minut.
• Funkcja drzemki może zostać zatrzymany przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Ustawienie alarmu temperatury

• Naciśnij przycisk "CHANNEL", aby wybrać kanał (CH1, CH2, CH3), jeśli więcej niż jeden 
czujnik zewnętrzny jest w zasięgu ręki.
• Naciśnij i przytrzymaj klawisz "-" w dowolnym miejscu na zewnątrz, wybierz ON / OF.
• Naciśnij przycisk "MODE", górna granica temperatury miga, za pomocą "+", "-" ustaw 
maksymalną temperaturę alarmową.
• Naciśnij przycisk "MODE", dolna granica temperatury miga, za pomocą "+", "-" ustaw 
minimalną temperaturę alarmową.
• Gdy alarm jest włączony, pojawi się symbol ostrzegawczy.

Włączenie/wyłączenie alarmu temperatury

Wciśnij i przytrzymaj klawisz "-", aby włączyć lub wyłączyć alarm.
• Alarm włączony: Symbol alarmu temperatur wyświetlony na wyświetlaczu.
• Alarm wyłączony: Symbol alarmu temperatur zgaśnie.

Informacja

• Alarm temperatury może być ustawiony dla każdego kanału.
• Proces konfiguracji nie może być zakończony, jeżeli maksymalna temperatura wybrana jest
niższa od wybranej minimalnej temperatury.
• Minimalna temperatura wybrana, musi być co najmniej o 1 ° C poniżej wybranej 
maksymalnej temperatury.

Fazy Księżyca

1: Księżyc w nowiu
2: Zwiększenie półksiężyca
3: Zwiększenie 1/3
4: Pierwsza połowa
5: Zwiększenie 2/3
6. Zwiększenie 5/6
7: Księżyc w pełni
8: Zmniejszenie 5/6
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9: Zmniejszenie 2/3
10: Ostatnia połowa
11: Zmniejszenie półksiężyca
12: Zmniejszenie półksiężyca

Wilgotność

Stacja pogodowa używa zapisanych danych w celu określenia wilgotności w 
pomieszczeniach mieszkalnych i pokazuje odpowiednie symbole.

Niski stan baterii

Stacja pogody wyświetla symbol rozładowanej baterii w stacji meteorologicznej lub w 
czujniku zewnętrznym. Baterie należy wymienić.
• Wyświetlana słaba bateria w stacji meteorologicznej: na wyświetlaczu
• Wyświetlana słaba bateria w czujniku zewnętrznym: na zewnątrz obszaru wyświetlacza.

Bezprzewodowe połączenie z czujnikiem zewnętrznym

• Naciśnij przycisk "CHANNEL", aby wybrać kanał. Możesz odczytywać dane z maksymalnie 
3 czujników na jednej stacji meteorologicznej.
• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz "CHANNEL" aby wyszukać czujnik 
zewnętrzny.

 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Uwaga! Ryzyko utraty zdrowia!

 Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w celach opisanych powyżej, w 
paragrafie dotyczącym jego przeznaczenia.

 Nieautoryzowane naprawy i inne modyfikacje urządzenia są zabronione.
 Chroń instrument i baterie przed dziećmi.
 Nie umieszczaj urządzenia i baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, 

nie wrzucaj do ognia, nie powoduj zwarć.
 Chroń urządzenie i baterie przed wilgocią, nie wrzucaj do wody – grozi porażeniem 

elektrycznym!
 Chroń baterie i urządzenie przed silnymi wibracjami i przepięciami, nie ładuj baterii – 

uwaga ryzyko eksplozji!
 Połknięcie baterii grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Jeśli 

bateria zostanie połknięta natychmiast skonsultuj się z lekarzem pierwszego 
kontaktu.

 Uwaga! Baterie zawierają niebezpieczny kwas! Słabe baterie powinny być 
wymienione tak szybko, jak to tylko możliwe, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi 
kwasu i uszkodzeniom urządzenia.
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 Nigdy nie stosuj kombinacji starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. W 
przypadku, gdy z baterii wycieknie kwas załóż rękawice ochronne i okulary odporne 
na substancje chemiczne.

 Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego (komputery, telewizory, itp.) i dużych obiektów metalowych 
(ramy okienne, futryny drzwi, kraty, itp.).

 Unikaj umieszczania urządzenia (także czujników zewnętrznych) w miejscach 
eksponowanych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Stała ekspozycja na 
promieniowanie słoneczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ostrzeżenie:
1. Proszę przeczytać dokładnie instrukcję przed użyciem.
2. Zainstaluj baterie prawidłowo dopasowując bieguny (+/-).
3. Należy zawsze wymieniać komplet baterii.
4. Nigdy nie należy mieszać używanych i nowych baterii.
5. Wyjmij natychmiast zużyte baterie.
6. Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest używane.
7. Nie należy ładować i nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
8. Upewnij się, baterie są przechowywane z dala od obiektów metalowych, jak kontakt 
ponieważ mogą spowodować zwarcie.
9. Należy unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci lub 
bezpośredniego działania promieni słonecznych.
10. Trzymaj baterie z dala od dzieci!
11. Prosimy o zachowanie opakowania.

USUWANIE ODPADÓW:
Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako 
konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.
Następujące symbole metali ciężki oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.
Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadków 
elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument 
możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w celu ochrony środowiska. 
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