
CZ 1 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Bezdrátová meteostanice MASTER
Model: RS8736LSPZ

Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití.

Hlavní funkce
1.  Šest funkčních tlačítek: čas, budík, nahoru, dolů, 

kanál, opakované buzení.
2.  Předpověď počasí: slunečno, polojasno, zataženo, 

déšť, bouře.
3.  Digitální zobrazení času: minuty, hodiny, vteřiny.
4.  Nastavení roku možné od 2000 do 2099, zobrazení 

měsíce, data a týdne.
5.  Výběr mezi 12 a 24 hodinovým režimem.
6.  Výběr mezi ˚C a ˚F.
7.  Výběr formátu data mezi Den Měsíc a Měsíc Den.
8.  Opakované buzení po 8 minutách, lze nastavit od 

5 do 30 minut.
9.  Rozmezí vnitřní teploty:  od 0˚C do +50˚C, 

rozlišení: 0,1.
10.  Rozmezí vnitřní vlhkosti: od 20% do 99%.
11.  Rozmezí venkovní teploty: od -20˚C do +60˚C.
12.  Rozmezí venkovní vlhkosti: od 20% do 99%.
13.  Ukazatel vývoje vnitřní/venkovní teploty/vlhkosti.
14.  Měření venkovní teploty/vlhkosti: 3 kanály.
15.  Zobrazení osmi fází měsíce.
16.  LED podsvícení.
17.  Dvojitý budík.
18.  Ukazatel zaznamenaného tlaku.
19.  Ukazatel zátěže.

Zobrazení na displeji při zapnutí nebo restartování
1.  Předpověď počasí podle aktuálního tlaku a změny teploty/vlhkosti.
2.  Automatické vypnutí nastavení: po 8 vteřinách
3.  Dopředu/zpět: 8 kroků/vteřina
4.  Datum: 2009-1-1
5.  Čas: 0:00
6.  Teplota měřena v ˚C, tlak měřen  v hPa
7.  Budík: vypnutý

Zapnutí
1.  Při zapnutí nebo restartu se celý displej na 3 vteřiny rozsvítí. Poté se ozve pípnutí, přístroj se přepne do normál-

ního režimu. Zkontrolujte teplotu, vlhkost a tlak.
2.  Přístroj se na 3 minuty přepne do režimu zaznamenávání dat.
3.  Při připojeném adaptéru je LCD trvale podsvícen. Při provozu na baterie LCD po cca 8 vteřinách nečinnosti zhas-

ne. Pro aktivaci podsvícení stiskněte horní tlačítko LIGHT.

Bezprzewodowa stacja pogodowa MASTER
Model: RS8736LSPCZ

Instrukcja obsługi PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego 
w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy 
zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Funkcje główne
1. Sześć przycisków funkcyjnych: godzina, budzik, w górę,  

w dół, wybór kanału, drzemka.
2. Prognoza pogody: słonecznie, przejaśnienia, pochmurno,  

deszcz, burza.
3. Zegar cyfrowy z automatycznym ustawianiem czasu:  

godziny, minuty, sekundy.
4. Rok można ustawiać w zakresie 2000 do 2099, wyświetlanie  

miesiąca, dnia oaz dnia tygodnia.
5. Możliwość wyboru pomiędzy 12 a 24 godzinnym  

trybem wyświetlania.
6. Wybór pomiędzy ˚C a ˚F.
7. Wybór formatu daty – Dzień Miesiąc lub Miesiąc Dzień.
8. Drzemka - ponowne budzenie standardowo po  

8 minutach, można ustawiać w zakresie od 5 do 30 minut.
9. Zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od 0˚C do +50˚C, 

dokładność: 0,1.
10. Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz: od 20% do 99%.
11. Zakres pomiaru temperatury na zewnątrz: od -20˚C do +60˚C.
12. Zakres pomiaru wilgotności na zewnątrz: od 20% do 99%.
13. Wskaźnik zmian temperatury/wilgotności wewnątrz/na zewnątrz.
14. Pomiar temperatury/wilgotności na zewnątrz: 3 kanały transmisyjne.
15. Ikony ośmiu faz Księżyca.
16. Podświetlany ekran LED.
17. Podwójny budzik.
18. Wyświetlanie wartości zmierzonego ciśnienia atmosferycznego.
19. Prognoza pogody w formie graficznej.

Ustawienia początkowe po załączeniu lub resecie:
1. Prognoza pogody według aktualnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz zmian temperatury/wilgotności.
2. Automatyczne wyłączanie: po 8 sekundach.
3. W przód/Do tyłu 8 kroków/sekundę.
4. Data: 2009-1-1
5. Godzina: 0:00
6. Pomiar temperatury w ˚C
7. Budzik: wyłączony.

Załączanie
1. Po załączeniu lub resecie wszystkie ikony i wskazania będą wyświetlać się na ekranie przez 3 sekundy. Następnie 

urządzenia wyda dźwięk i przełączy się w tryb normalny. Sprawdź temperaturę, wilgotność i wartość ciśnienia 
atmosferycznego.

2. Urządzenie na 3 minuty wejdzie w trym zapisywania danych.
3. Gdy podłączony jest zasilacz, ekran LCD jest podświetlony na stałe. Podczas pracy na zasilaniu z baterii ekran 

LCD podświetlenie zgaśnie po ok. 8 sekundach bezczynności. Aby ponownie podświetlić ekran, należy nacisnąć 
przycisk LIGHT.
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Návod pro ovládání tlačítek

Funkce Čas Budík Nahoru Dolů Opakované 
buzení

Kanál

Normální 
režim

Stisknout Přepínání 
mezi časem 
a rokem

Přepínání 
mezi AL1, 
AL2  a 
časem

Zapnutí/
vypnutí 
budíku

-- Podsvícení 
displeje

Přepínání 
mezi CH1, 
CH2 a CH3

Podržet Vstup do 
nastavení 
kalendáře

Nastavení 
budíku

Vypnutí 
měření 
teploty 
a tlaku

-- Vstup do 
nastavení 
doby opa-
kovaného 
buzení

Vymazání 
aktuálního 
kanálu

Režim 
nastavení

Stisknout Potvrzení 
nastavení 
a vstup do 
dalšího 
nastavení

Potvrzení 
nastavení 
a vstup do 
dalšího 
nastavení

Jeden krok 
dopředu

Jeden krok 
zpět

-- --

Podržet -- -- 8 kroků 
za vteřinu 
dopředu

8 kroků 
za vteřinu 
zpět

Ukončení 
nastavení

--

Provoz

Čas

1.  V normálním režimu stiskněte tlačítko TIME. Pokud nestiskněte žádné tlačítko po dobu 8 vteřin, automaticky 
opustíte toto nastavení.

2. V normálním režimu a při zobrazení roku podržte tlačítko TIME pro vstup do nastavení kalendáře.
3. Pro potvrzení nastavení kalendáře stiskněte tlačítko TIME.

Budík

1.  Stiskněte tlačítko ALM pro přepnutí mezi normálním režimem, budíkem 1 a budíkem 2. Pokud nestisknete 
žádné tlačítko po dobu 8 vteřin, automaticky opustíte toto nastavení.

2.  Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko ALM.

Nahoru

1.  V normálním režimu vypněte budík. Pro vypnutí měření teploty a tlaku držte tlačítko po dobu 3 vteřin.
2.  Vložte baterii a zároveň držte tlačítko UP. Displej se přepne do testovacího režimu, údaj o teplotě bude blikat. 

Tlak je měřen v Hpa.
3.  V režimu nastavení jednou stiskněte tlačítko UP, nastavení pokročí o krok dopředu. Podržte tlačítko po dobu 

3 vteřin a nastavení se posune rychleji.

Dolů

1. Jednou stiskněte tlačítko DOWN a nastavení pokročí o krok dopředu. Podržte tlačítko po dobu 3 vteřin a nasta-
vení se posune rychleji.

Kanál

Pro přepnutí mezi kanály stiskněte tlačítko CHANNEL.

Opakované buzení

1.  V normálním režimu stiskněte tlačítko SNZ/LGT pro podsvícení displeje.
2.  Zvonění budíku zastavíte stiskem tlačítka SNZ/LGT.
3.  Pro nastavení opakovaného buzení stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Interval buzení může být nastaven od 

5 do 30 minut.

Obsługa przycisków
Funkcja Godzina Budzik W górę Na dół Drzemka Kanał

Tryb 
normalny

Tryb 
programo-
wania

Nacisnąć

Przytrzymać

Nacisnąć

Przytrzymać

Przełączanie 
pomiędzy 
godziną  
i rokiem 

Wejście do 
nastawiania 
kalendarza

Potwierdze-
nie ustawień 
i przejście  
do następnej 
opcji

Przełączanie 
pomiędzy 
AL1, AL2 i 
godziną

Nastawianie 
budzika

Potwierdze-
nie ustawień 
i przejście do 
następnej 
opcji

Załączanie/ 
wyłączanie, 
budzika

Wyłączanie 
pomiaru 
temperatury 
i ciśnienia

Krok w 
przód

8 Kroków  
na sekundę  
w przód

Krok do 
tyłu

8 Kroków 
na sekundę 
do tyłu

Podświetle-
nie ekranu

Wejście do 
ustawia-
nia czasu 
drzemki

Zakończenie 
programo-
wania

Przełączanie 
pomiędzy 
CH1, CH2 i 
CH3

Kasowanie 
aktualnego 
kanału

Eksploatacja
Godzina

1. Naciśnij przycisk TIME w trybie normalnym. Jeżeli nie naciśniesz jakiegokolwiek przycisku w ciągu 8 sekund, 
opuścisz automatycznie to menu.

2. Aby wejść w tryb nastawiania kalendarza, naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME w trybie normalnym, gdy wyświetla 
się rok.

3. Aby potwierdzić ustawienia kalendarza naciśnij przycisk TIME.

Budzik

1. Naciskaj przycisk ALM, aby przełączać się pomiędzy trybem normalnym, budzikiem pierwszym i budzikiem 
drugim. Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 8 sekund, automatycznie opuścisz to menu.

2. Aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk ALM.

W górę

1. Wyłącza budzik w trybie normalnym. Aby zatrzymać pomiar temperatury i ciśnienia atmosferycznego naciśnij 
przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy.

2. Włóż baterie przytrzymując jednocześnie przycisk UP. Urządzenie przełączy się w tryb testowania, na ekranie 
będzie migać wartość temperatury. Ciśnienie będzie mierzone w hPa.

3. W trybie wprowadzania ustawień po naciśnięciu przycisku UP wartość zmieni się o jeden poziom wyżej. 
Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy przyspiesza zmianę ustawień.

W dół

1. Po naciśnięciu przycisku DOVN wartość zmieni się o jeden poziom niżej. Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy 
przyspiesza zmianę ustawień.

Kanał

Naciskaj przycisk CHANNEL, aby zmieniać kanały transmisyjne.

Drzemka

1. W trybie normalnym naciśnij przycisk SNZ/LGT, aby podświetlić ekran.
2. Dźwięk budzika wyłaczysz naciskając przycisk SNZ/LGT.
3. Aby uruchomić funkcję drzemki naciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy. Czas, po którym ponownie 

uruchomia się budzik można ustawiać w zakresie od 5 do 30 minut.
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Poznámka:

Stisknete-li všechna tlačítka, uslyšíte pípnutí.
Zvonění budíku zastavíte stiskem tlačítka SNZ/LGT. Stiskem jiného tlačítka vypnete funkci budíku.

Funkce

Funkce času

Pro nastavení času stiskněte tlačítko TIME pod dobu 3 vteřin. Ikona nastavení zabliká. Při nastavení roku je 
zobrazen údaj YR. Při nastavení pásma je zobrazen nápis ZONE a rozmezí je od -12 do +12. Při nastavení hodin se 
zobrazuje údaj Hr. Sled nastavení je: rok ��formát data ��měsíc ��den ��12 nebo 24 hodinový režim ��hodina 
��minuta ��pásmo.

Funkce budíku

Pro nastavení budíku stiskněte tlačítko ALM po dobu 3 vteřin. Zobrazí-li se AL1, stiskněte tlačítko ALM pro nastave-
ní času buzení. Zobrazí-li se AL2, stiskněte tlačítko ALM pro nastavení času buzení. 
V režimu nastavení stiskněte tlačítko ALM pro vstup do dalšího nastavení. Sled nastavení je hodina ��minuta ��
odchod z menu. 
Pro vypnutí nebo zapnutí funkce budíku stiskněte v normálním nastavení tlačítko UP. Sled je AL1 zapnuto ��AL2 
zapnuto ��AL1 & AL2 zapnuto ��AL1 & AL2 vypnuto.

Funkce měření teploty a vlhkosti

Ukazatel vývoje vnitřní/venkovní teploty/vlhkosti/tlaku.
Ukazatel vývoje teploty je založen na rozdílu mezi aktuální a zaznamenanou teplotou. Je-li aktuální teplota 
alespoň o 1˚C vyšší než zaznamenaná, šipka směřuje nahoru a aktuální teplota se stane teplotou zaznamenanou. 
Je-li aktuální teplota alespoň o 1˚C nižší než zaznamenaná, šipka směřuje dolů a aktuální teplota se stane teplotou 
zaznamenanou. V ostatních případech bude šipka rovná. 
Ukazatel vývoje vlhkosti je založen na rozdílu mezi aktuální a zaznamenanou vlhkostí. Je-li aktuální vlhkost 
alespoň o 3% vyšší než zaznamenaná, šipka směřuje nahoru a aktuální vlhkost se stane vlhkostí zaznamenanou. 
Je-li aktuální vlhkost alespoň o 3% nižší než zaznamenaná, šipka směřuje dolů a aktuální vlhkost se stane vlhkostí 
zaznamenanou. V ostatních případech bude šipka rovná.
Ukazatel vývoje tlaku je založen na rozdílu mezi aktuálním a zaznamenaným tlakem. Je-li aktuální tlak alespoň 
o 2 mb vyšší než zaznamenaný, šipka směřuje nahoru a aktuální tlak se stane tlakem zaznamenaným. Je-li aktuální 
tlak alespoň o 2 mb nižší než zaznamenaný, šipka směřuje dolů a aktuální tlak se stane tlakem zaznamenaným. 
V ostatních případech bude šipka rovná.

  
stoupající stejná klesající

Ukazatel zátěže

   
sucho mokro  příjemně bez ikony
teplota. 0~50˚C teplota. 0~50˚C teplota: 20~28˚C teplota <20 nebo >28 ˚C 
vlhkost: <40% vlhkost: >70% vlhkost: 40~70% vlhkost: 40~70%

Funkce přijímání

1.  Po vložení baterie a kontrole vlhkosti a teploty, přístroj automaticky vstoupí na 3 minuty do režimu přijímání dat.
2.  Po dobu 3 vteřin podržte tlačítko CHANNEL pro vymazání dat z kanálu.
3.  Pokud přístroj po dobu jedné hodiny neobdrží žádný vhodný signál, údaj týkající se teploty bude  “---“. Data se 

znovu objeví poté, co přístroj obdrží vhodný signál.

Wskazówka:
Po naciśnięciu wszystkich przycisków, urządzenie wyda dźwięk.
Dźwięk budzika wyłączysz naciskając przycisk SNZ/LGT. Naciskając inny przycisk, wyłączasz funkcję budzika.

Funkcje
Zegar
Po włączeniu lub ponownym uruchomiemiu stacji pogodowej, urządzenie synchronizuje czas z bazą (DCF). Podczas 
wyszukiwania na wyświetlaczu miga kontrolka. Wyszukiwanie trwa około 15 minut. W tym czasie pobiera się aktualny 
czas i czas symbol synchronizacji świeci się. Jeśli po 15 minutach czas synchronizacja nie zakończy się, ustaw czas 
ręcznie. Podczas wyszukiwania należy pamiętać aby nie zmieniać położenia stacji pogodowej.

Ręczne ustawienie zegara

Aby nastawić zegar naciśnij przycisk TIME i przytrzymaj przez 3 sekundy. Ikona ustawień będzie migać. Podczas ustawiania 
roku wyświetlany jest napis YR. Podczas ustawiania strefy czasowej wyświetla się napis ZONE, wartości mogą być ustawiane 
w zakresie -12 do +12. Podczas ustawiania aktualnej godziny na ekranie wyświetla się napis HR. Ścieżka zmiany ustawień 
wygląda następująco: rok – format daty – miesiąc – dzień – tryb 12 lub 24 godzinny – godzina – minuta – strefa czasowa.

Budzik

Aby ustawić godzinę budzenia naciśnij przycisk ALM i przytrzymaj przez 3 sekundy. Po pojawieniu się napisu AL1 
naciskając przycisk ALM można ustawić godzinę budzenia. Po pojawieniu się napisu AL2 naciskając przycisk ALM 
można ustawić godzinę budzenia. Znajdując się w trybie wprowadzania ustawień naciskaj przycisk ALM, aby przejść 
do kolejnych opcji. Ścieżka zmiany ustawień wygląda następująco: godzina – minuta – wyjście z menu.

Aby wyłączyć lub załączyć budzik naciskaj przycisk UB w trybie normalnym. Ścieżka wyboru wygląda następująco: 
AL1 załączony - AL2 załączony - AL1 & AL2 załączone - AL1 & AL2 wyłączone.

Pomiar temperatury i wilgotności

Wskaźnik zmian temperatury/wilgotności/ciśnienia atmosferycznego wewnątrz/na zewnątrz.
Wskazania zmian temperatury opierają się na wyznaczaniu różnicy pomiędzy wartością aktualną i wcześniej zapa-
miętaną. Jeżeli aktualna temperatura jest większa od zapamiętanej o co najmniej 1˚C, strzałka będzie skierowana w 
górę, a aktualna temperatura zostanie zapamiętana. Jeżeli aktualna temperatura jest mniejsza od zapamiętanej o co 
najmniej 1˚C, strzałka będzie skierowana w dół, a aktualna temperatura zostanie zapamiętana. W innych przypadkach 
strzałka będzie ustawiona płasko. Wskazania zmian wilgotności opierają się na wyznaczaniu różnicy pomiędzy war-
tością aktualną i wcześniej zapamiętaną. Jeżeli aktualna wilgotność jest większa od zapamiętanej o co najmniej 3%, 
strzałka będzie skierowana w górę, a aktualna temperatura zostanie zapamiętana.
Jeżeli aktualna wilgotność jest mniejsza od zapamiętanej o co najmniej 3%, strzałka będzie skierowana w dół, a aktu-
alna wilgotność zostanie zapamiętana. W innych przypadkach strzałka będzie ustawiona płasko.

rosnąca stała malejąca

Warunki atmosferyczne

sucho 
temperatura: 0~50˚C
wilgotność: <40%

wilgotno
temperatura: 0~50˚C
wilgotność: >70%

przyjemnie
temperatura: 20~28˚C
wilgotność: 40~70%

brak ikony
temperatura: <20 lub >28 ˚C
wilgotność: 40~70%

Wskazania zmian ciśnienia atmosferycznego opierają się na wyznaczaniu różnicy pomiędzy wartością aktualną 
i wcześniej zapamiętaną. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia atmosferycznego jest większa od zapamiętanej o co 
najmniej 2 mb, strzałka będzie skierowana w górę, a pomiar zostanie zapamiętany. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia 
atmosferycznego jest mniejsza od zapamiętanej o co najmniej 2 mb, strzałka będzie skierowana w dół, a pomiar 
zostanie zapamiętany. W innych przypadkach strzałka będzie ustawiona płasko.
Transmisja danych
1. Po włożeniu baterii i sprawdzeniu wilgotności i temperatury, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb odbioru danych.
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Funkce měření tlaku

Rozmezí hodnot tlaku je od 800 mb do 1100 mb.
Po zapnutí stiskněte tlačítko UP po dobu 3 vteřin pro vstup do testovacího režimu. Je zbytečné mačkat jiná tlačít-
ka. Pro navrácení do normálního režimu musíte přístroj restartovat. Jednotkou pro měření tlaku je hPa/mb.
Pro přepnutí mezi jednotkami podržte tlačítko UP po dobu 3 vteřin.
Přístroj zaznamenává tlak po dobu 12 hodin.
Veškeré zobrazované hodnoty přístroje jsou orientační a nelze jím nahrazovat laboratorní normované přístro-
je.

8. Technické specifi kace

Přenosová frekvence pro čidlo 433 MHz

Rozmezí relativní vnitřní/vnější 
vlhkosti

20% - 90%

Rozmezí teplot Vnitřní 0˚C ~+50˚C

Vnější -20 ˚C~+60˚C

Baterie Přístroj  3 x 1.5V AAA

Snímač  2 x 1.5V AAA

Adaptér Vstup 220-240V / 50Hz Výstup 4,5V / 200mA

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

2. Naciśnij przycisk CHANNEL i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymazać dane wcześniej otrzymane z danego kanału.
3. Jeżeli urządzenie w ciągu godziny nie otrzyma danych z czujnika, w pozycji temperatury na ekranie pojawi się „---”. 

Wartość pojawi się po otrzymaniu prawidłowych danych z czujnika.
Funkcja pomiaru ciśnienia co 12 godzin

Ciśnienie atmosferyczne mierzone jest w zakresie od 800 mb do 1100 mb.
Po załączeniu urządzenia naciśnij przycisk UP i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść w trym testowania. Nie 
ma potrzeby naciskania innych przycisków. Aby wejść w trym normalny, należy restartować urządzenie. Ciśnienie 
atmosferyczne może jest mierzone w hPa/mb. Aby przełączać się pomiędzy tymi jednostkami, należy nacisnąć 
przycisk UP i przytrzymać przez 3 sekundy. Urządzenie zapisuje wartości ciśnienia atmosferycznego z ostatnich  
12 godzin. Wszystkie wyświetlane przez urządzenie wartości powinny być traktowane jako orientacyjne i nie można 
na ich podstawie podważać pomiarów wykonanych przez urządzenia kalibrowane laboratoryjnie.

8. Dane techniczne
Częstotliwość transmisyjna czujnika

Zakres wilgotności względnej 
wewnątrz/na zewnątrz

Zakres temperatur

Baterie
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Wewnątrz

Na zewnątrz

Urządzenie

Czujnik

Wejście 220-240V / 50Hz Wyjście 4,5V / 200mA
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Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
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