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Nazwa produktu :  Bezprzewodowa Stacja Pogody 
Zegar barometr Termometr Datownik O153
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Opis przycisków wg instrukcji : 

1. Temperatura na zewnątrz.

2. Czujnik włączający podświetlenie / wyłączenie budzika.

3. Prognoza pogody.

4. Temperatura wewnątrz.

5. Wilgotność wewnątrz.

6. Fazy księżyca.

7. Zegar / kalendarz.

8. Wilgotność na zewnątrz.

9. Temperatura na zewnątrz.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA I ZASADY  ŁADOWANIA

Włączenie urządzenia- Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu Stacji pogody zaświecą 
się na krótko przez 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy oraz wykryjesz temperaturę i wilgotność w
pomieszczeniu.

Stacja pogodowa zacznie teraz nawiązywać połączenie z zewnętrznym czujnikiem zdalnym. Ta 
operacja trwa około 3 minut i jest wyświetlana za pomocą migającego symbolu anteny RF w obszarze
wyświetlania „OUTDOOR” na odbiorniku.

Teraz zamień pokrywę komory baterii czujnika zewnętrznego, otwórz pokrywę komory baterii stacji 
pogodowej, włóż 2 x baterie AA, zwracając uwagę na polaryzację.

USTAWIENIA FUNKCJI:
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Ustawienie czasu:

Ustawienie Alarmu:

Stator Piotr Wojtasik , ul.Gliwicka 211 , 44-207 Rybnik    tel. 32 3072343    www.elektrostator.pl  

http://www.elektrostator.pl/
http://www.elektrostator.pl/


Instrukcja Obsługi  www.elektrostator.pl          

Ustawienia temperatury na zewnątrz i alarmu temperaturowy

          

Produkt zasilany jest przy użyciu przewodu zasilającego stacja podświetlana jest cały czas, jednak gdy
korzystamy z baterii podświetlenie działa przez 15 sekund i przechodzi w tryb uśpienia, dzięki temu 
zużycie baterii jest mniejsze. Podświetlenie włącza się na dotyk – wystarczy przyłożyć palec na górną 
część stacji. 
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DANE TECHNICZNE                                                                                                                                         .      

Model urządzenia: S8119 

•Częstotliwość: 433,92 MHz 

•Napięcie: 5 V 

•Wyświetlacz: LCD 

•Zasięg czujnika: 60 m 

•Funkcja budzika: tak 

•Pomiar temperatury wewnątrz i zewnątrz: tak 

•Pomiar wilgotności wewnątrz i zewnątrz: tak 

•Pomiar ciśnienia powietrza: tak 

•Zakres pomiaru temperatur wewnątrz: -9.9  ℃  ～ 50  ℃（15  ℉  ～ 122 ℉ 

•Zakres pomiaru temperatur na zewnątrz: - 20  ℃  ～ + 60  ℃（-4  ℉  ～ 140 )℉  

•Zakres pomiaru wilgotności (wewnętrzny i zewnętrzny): 20% RH ~ 95% RH 

•Margines błędu pomiaru wilgotności: ± 5% 

•Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 600hPa / mb  ～ 1100hPa / mb (17,72 inHg ～

32,48inHg) 

•Margines błędu pomiaru ciśnienia: ± 5hPa 

•Dokładność pomiaru: ± 1 ℃ 

•Wskaźnik faz księżyca: tak 

•Zegar: tak 

•Datownik: tak 

•wskaźnik tendencji zmian pogodowych: tak 

•Uchwyt: ścienny lub stołowy 

•Długość kabla: 150 cm 

•Zasilanie stacji: 2x AA (brak w zestawie) 

•Zasilanie czujnika: 2x AA (brak w zestawie) 

•Waga stacji: 260 g 

•Waga z opakowaniem: 424 g 

•Wymiary stacji: 17,5 x 17x 13 cm 

•Wymiary czujnika: 9,5 x 5 x 2,5 cm 

•Wymiary opakowania:18 x 13,7 x 7 cm
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