
Instrukcja obsługi
stacji pogodowej P3
Dziękujemy za zakup naszego lustra. 

Wszystkie nasze produkty wykonujemy 

z największą dbałością o szczegóły. 

Jesteśmy jedną z czołowych marek 

produkujących lustra w Europie.

Dzięki temu masz pewność, że 

dostajesz produkt najwyższej jakości.

Lustro z podświetleniem LED należy 

użytkować zgodnie z jego 

przeznaczeniem bezwzględnie

stosując się do opisów, warunków, 

informacji podanych 

w niniejszej instrukcji.



Budzik 1/2

Kolorowe ikony
prognozy pogody

Wilgotność
wewnętrzna

Temperatura 
w pomieszczeniu

Wyświetlenie pamięci
ciśnienia 
atmosferycznego

Dzień / miesiąc

Reset

Podłącz złącze
adaptera sieciowego

°C / °F / W DÓŁ / WAVE

Włączenie /
wyłączenie budzika

W GÓRĘ / CHANNEL

Ponowne budzenie / 
wyciszenie

Ustawienia /
Ustawienia budzika

Tył

Przód

Czas

Wskaźnik trendu
pogody

Temperatura 
zewnętrzna

Wilgotność 
zewnętrzna

Kanał nadajnika
zewnętrznego

Drzwiczki baterii



Właściwości

• Automatyczne ustawienia czasu / daty za pomocą sygnału radiowego DCF;

• Budzik 1 i Budzik 2;

• Zaprogramowane ponowne budzenie po drzemce (Snooze);

• Regulacja jasności widoku nocnego;

• Prognoza pogody na kolorowym wyświetlaczu: Słonecznie, częściowe

zachmurzenie, pełne zachmurzenie, deszcz, burza, oblodzenie;

• 12-godzinna prognoza oparta na zmianach ciśnienia powietrza;

• Kontrolka trendu prognozy pogody;

• Wewnętrzna i zewnętrzna temperatura i wilgotność (RH%);

• Zapis min. i max. wartości temperatury i wilgotności;

• Kalendarz miesiąc / dzień z przełączaniem na pokazywanie ciśnienia

powietrza (inHg);

• Pokazywanie w stopniach °C / °F;

• Format czasu 12 lub 24 godziny;

• 433MHz bezprzewodowy nadajnik zewnętrzny (jeden nadajnik wchodzi

w skład wyposażenia);

• Transmisja danych o zewnętrznej temperaturze i wilgotności na odległość

do 60m (200ft);

• Automatyczne pokazywanie zewnętrznej temperatury i wilgotności

z różnych nadajników;

• Kontrolka wyładowanej baterii zewnętrznego nadajnika.

Wpływ otoczenia
na odbiór sygnału

Twoja stacja posiada zegar z czasem atomowym uzyskanym
za pomocą technologii bezprzewodowej. Podobnie jak
w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, możliwość
odbioru sygnału może być uwarunkowana poniższymi
okolicznościami:



• Długa odległość transmisyjna;
• Bliskość gór i dolin;
• Bliskość wysokich zabudowań;
• Bliskość przejazdów kolejowych. Przewodów wysokiego napięcia itp.;
• Bliskość autostrad, lotnisk itd.;
• Bliskość placów budowy;
• Lokalizacja wewnątrz budynków betonowych;
• Bliskość urządzeń elektrycznych;
• Bliskość komputerów i telewizorów;
• Lokalizacja wewnątrz poruszających się pojazdów;
• Bliskość konstrukcji metalowych.

Umieść urządzenie w miejscu z optymalnym sygnałem, tj. w pobliżu 
okna i w dostatecznej odległości od powierzchni metalowych lub urządzeń 
elektrycznych.

Szybkie
ustawianie

Krok 1: Upewnij się, że lustro jest podłączone do sieci energetycznej tak, aby
stacja miała dopływ prądu.

Krok 2: Umieść w nadajniku 2 baterie alkaliczne typu AAA. Zadbaj, aby
przełącznik kanałów był ustawiony na pozycję 1. Zakryj pokrywę baterii.

Upewnij się, czy pod temperaturą i wilgotnością zewnętrzną pokazana jest
„1” (Kanał 1). Kanał 1 można wybrać poprzez wciśnięcie przycisków
▲/CHANNEL. Stacja meteorologiczna zacznie w ciągu kilku sekund odbierać
sygnał z nadajnika zewnętrznego. Następnie umieść nadajnik w miejscu
docelowym.

Uwaga. Nadajnik zewnętrzny obsługuje transmisje w przestrzeni otwartej bez
przeszkód na odległość do 60 m. Rzeczywisty zasięg transmisji będzie się
różnić w zależności od drogi sygnału. Każda przeszkoda (dach, ściany,
podłogi, sufity, wysokie drzewa itp.) zmniejsza zasięg transmisji sygnału o
połowę.

Przymocuj uchwyt do dolnej części nadajnika zewnętrznego,
aby postawić go na stole lub przymocuj go do tylnej części nadajnika,
aby zamontować go na ścianie.



Odbiór i wskazywanie
sygnału radiowego DCF

Kiedy urządzenie otrzyma dane o temperaturze i wilgotności zewnętrznej,
rozpocznie odbiór sygnału czasowego DCF, a poniższa Ikona zacznie
pulsować.

Odbiór sygnału DCV
ikona pulsuje

Pomyślny odbiór
ikona zapalona na stałe

Niepomyślny odbiór
ikona gaśnie

Uwaga: W momencie odbierania przez zegar sygnału czasowego
sterowanego radiowo, wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku ponownego
budzenia / podświetlenia są nieaktywne.

Odbiór sygnału czasowego DCF

Stacja pobiera czas automatycznie codziennie w nocy, o godzinie 1, 2 i 3.
Jeśli do godz. 3 nie uda się odebrać sygnału, to spróbuje ponownie o 4 i 5.
Następnie urządzenie wstrzyma odbiór aż do godz. 1 następnego dnia.

Aby uruchomić ręcznie odbiór sygnału DCF, wciśnij przycisk WAVE/▼ (°C/°F)
i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Aby zatrzymać ręcznie odbiór sygnału DCF,
również wciśnij przycisk WAVE/▼ (°C/°F) i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Ręczne ustawienia
urządzenia

Ustawienia twojego urządzenia są dokonywane w następującej kolejności:
Ustawienia pasma czasowego, formatu 12/24 godzin, godziny, minut, roku,
miesiąca, dnia, pokazywana miesiąc-dzień / dzień-miesiąc
i trwania ponownego budzenia (snooze).



1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy – wskazania
czasu zmienią się na „00”. Wciśnij przycisk ▲/▼ , aby ustawić strefę
czasową.

2. Następnie wciśnij ponownie przycisk - wskazania czasu zmienią
się na „24Hr” (24 godziny) i zaczną pulsować. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby
wybrać format czasu „12Hr” (12 godzin).

3. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować cyfry
godziny „0”. Wciśnij przycisk▲/▼, aby ustawić godzinę.

4. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować cyfry
minut „00”. Wciśnij przycisk▲/▼, aby ustawić minuty.

5. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować
wskazania „Yr” (rok) i „2013”. Wciśnij przycisk▲/▼, aby ustawić rok.

6. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować
wskazania miesiąca. Wciśnij przycisk▲/▼, aby ustawić miesiąc.

7. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować
wskazania dnia. Wciśnij przycisk▲/▼, aby ustawić dzień.

8. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk - zaczną pulsować
wskazania miesiąc-dzień „m”, „d”. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać
pokazywanie kalendarza miesiąc-dzień „m” „d” lub dzień-miesiąc „d” „m”.

9. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk , „SN” i „05”. Wciśnij przycisk
▲/▼, aby ustawić czas trwania ponownego budzenia (drzemki) w zakresie 5-
60 min.

10. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk , aby powrócić do
normalnego trybu. Normalny tryb przywróci się również automatycznie, jeśli
po 10 sekundach nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.

Wciśnij przycisk WAVE/▼ (°C/°F), aby pokazać temperaturę w jednostkach
°C lub °F.

Zmiana jednostki temperatury



Ustawienia
alarmu/budzika

1. Wciśnij jednokrotnie przycisk .Wskazania czasu zmienią się
na wskazania budzika „6:00” i „A1”. Następnie wciśnij ponownie
przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby uruchomić pulsowanie
wskazań godziny budzika. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby ustawić godzinę
czasu budzika.

2. Następnie wciśnij jeszcze raz przycisk . Wskazania minut
budzika zaczną pulsować. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby ustawić minuty
budzika.

3. Wciśnij jednokrotnie przycisk . Wskazania czasu zmienią się
na wskazania budzika „6:00” i pokaże się „A2”. Następnie powtórz
powyższe kroki, aby ustawić Budzik1.

4. Do powrotu do normalnego trybu dojdzie automatycznie, jeśli po 10
sekundach nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.

Wciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć Budzik 1 / Budzik 2.
Kiedy jest włączony Budzik 1, pokaże się . Kiedy jest włączony Budzik 2, 
pokaże się .

W momencie, kiedy nastanie czas ustawiony na budziku, stacja pogodowa 
wyda sygnał budzenia. Zacznie pulsować odpowiednia kontrolka lub .

1. Wciśnij jednokrotnie przycisk , aby zatrzymać budzik – odpowiednia 
kontrolka z nr budzika nie przestanie pulsować. Sygnał dźwiękowy budzika 
zabrzmi ponownie po upłynięciu ustawionego czasu ponownego budzenia 
(drzemka).
2. Kiedy zabrzmi budzik, wciśnij jednokrotnie przycisk , aby wyłączyć 
sygnał budzika. Czas dzwonienia budzika: 2 minuty.

Regulacja jasności

Wciśnij jednokrotnie przycisk  
aby ustawić jasność 
wyświetlacza dla 
widoku nocnego.

Włączanie lub wyłączanie budzika dziennego

Tryb ponownego budzenia (Snooze)



Prognoza
pogody

Twoja stacja pogodowa ma zintegrowany
czujnik barometryczny, dokonujący
pomiarów zmiany ciśnienia powietrza w
czasie. Przez około 12 godzin stacja
pogodowa gromadzi i uśrednia wartości
ciśnienia powietrza i za ich pomocą
tworzy prognozę pogody na
następne 12 godzin.

Kontrolki zmiany ciśnienia powietrza

Kiedy pojawi się strzałka , oznacza to, że ciśnienie powietrza
rośnie i można oczekiwać polepszenia pogody.
Kiedy pojawi się strzałka , oznacza to, że ciśnienie powietrza
spada i można oczekiwać pogorszenia pogody.
Kiedy pojawi się strzałka , oznacza to, że ciśnienie powietrza
jest stabilne.

Nasza stacja pogodowa dostarcza prognozy pogody z 12-godzinnym
wyprzedzeniem, Prognoza pogody nie musi być zgodna z aktualną
pogodą na zewnątrz. Są to tylko dane przewidywane.

Słonecznie Zachmurzenie
umiarkowane Deszczowo

Zachmurzenie Burza Ostrzeżenie
przed oblodzeniem



Pokazywanie wartości
ciśnienia powietrza

Wciśnij przycisk MEM/inHg i przytrzymaj go, dopóki zamiast widoku
kalendarza nie pokaże się wartość ciśnienia powietrza w hPa. Wciśnij
ponownie i przytrzymaj przycisk, aby powrócić do widoku kalendarza.

Pokazywanie maksymalnych i minimalnych wartości temperatury +
wilgotności zewnętrznej/wewnętrznej

Wciśnij przycisk MEM/inHg, aby pokazać maksymalne wartości temperatury,
wilgotności wewnętrznej oraz zewnętrznej z ikonami „MAX” pokazanymi na
wyświetlaczu. Wciśnij jeszcze raz ten sam przycisk, aby pokazać minimalne
wartości temperatury, wilgotności wewnętrznej oraz zewnętrznej z ikonami
„MIN” pokazanymi na wyświetlaczu. Przy wyświetlonych wartościach
maksymalnych lub minimalnych wciśnij i przytrzymaj przycisk MEM/inHg,
aby zresetować obie dane i uruchomić nowy zapis wartości maksymalnych i
minimalnych.

Jeśli wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej znikają

Jeśli zamiast cyfr wskazujących temperaturę i wilgotność zewnętrzną
pojawia się symbol „–”, doszło do przerwy lub zakończenia transmisji
sygnału. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ▲/CHANNEL, aby uruchomić
wyszukiwanie sygnału z nadajnika zewnętrznego. Ikona zacznie
pulsować. Jeśli nadal nie są pokazywane wartości temperatury i wilgotności
zewnętrznej, do czego może dojść przy wyjątkowo chłodnej pogodzie,
spróbuj przesunąć nadajnik w inne miejsce. Próbuj do momentu zapewnienia
płynnej transmisji danych dotyczących temperatury i wilgotności.

Synchronizacja stacji pogodowej 
z innym nadajnikiem zewnętrznym

1. Wciśnij przycisk ▲/CHANNEL znajdujący się w tylnej części stacji 
pogodowej – ikona „2” pokaże się pod wartościami temperatury i 
wilgotności zewnętrznej. 



2. Wciśnij przycisk▲/CHANNEL i przytrzymaj go do momentu, kiedy zacznie
pulsować ikona sygnalizująca, że stacja pogodowa wyszukuje sygnał
innego nadajnika zewnętrznego na Kanale 2.

3. Otwórz drzwiczki baterii drugiego nadajnika poprzez ich przesunięcie,
ustaw przełącznik na pozycję środkową oznaczoną symbolem 2, a następnie
włóż dwie baterie AAA do zasobnika. Pamiętaj o prawidłowej biegunowości
+/-. Umieść na miejscu pokrywę baterii.

4. Wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej z drugiego nadajnika
pojawią się w ciągu kilku sekund na wyświetlaczu LCD wraz z ikoną „2”. Jeśli
nie dojdzie do pojawienia się tych wartości, wciśnij jednokrotnie przycisk
RESET znajdujący się w przedniej części drugiego nadajnika.

5. Aby zsynchronizować stację pogodową z trzecim czujnikiem
zewnętrznym, powtórz te same kroki, wybierając „3” na stacji pogodowej oraz
symbol 3 na trzecim nadajniku

Kontrolka wyładowanej baterii
zewnętrznego nadajnika

Pojawi się ikona wskazująca, że poziom naładowania baterii nadajnika
zewnętrznego zaczyna być niski. Trzeba będzie prawdopodobnie wymienić
baterie w nadajniku zewnętrznym na nowe. Niskie napięcie baterii może być
również spowodowane wyjątkowo chłodną pogodą (np. temperatury poniżej
-10 °C). Nie używaj akumulatorków, ponieważ nie mają one zalecanego
napięcia 1,5 V.

Czyszczenie i konserwacja

1. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, wody
lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.
2. Należy unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
3. Urządzenia nie należy narażać na działanie nadmiernej siły, zapylenia lub
wilgoci.
4. Nie należy otwierać wewnętrznej pokrywy i ingerować w części
urządzenia.
5. Nie należy podłączać urządzenia do żadnych innych zasilaczy sieciowych
z nieprawidłową specyfikacją lub nieodpowiednim napięciem.



Rozwiązywanie
problemów

Jeśli stacja pogodowa pokazuje
nieprawidłowe dane lub cyfry, może to
być spowodowane wyładowaniami
elektrostatycznymi lub zakłóceniami z
innych urządzeń. Za pomocą ostrego
przedmiotu wciśnij przycisk RESET.
Urządzenie zresetuje się do ustawień
wyjściowych i trzeba będzie ponownie
nastawić czas, kalendarz i czas budzika.

Wyświetlacz LCD
jest pusty

Nie pokazują się 
wartości
temperatury ani 
wilgotności
zewnętrznej.

Wartości temperatury, 
wilgotności
lub ciśnienia powietrza 
nie są
prawidłowe.

1. Wciśnij przycisk RESET na jednostce głównej.
2. Włóż do stacji pogodowej nowe baterie.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MEM/inHg na
stacji pogodowej.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MEM/inHg, a
następnie wciśnij przycisk RESET na nadajniku
zewnętrznym.
3. Zadbaj o to, aby na stacji pogodowej został
wybrany odpowiedni kanał (wyjściowe ustawienia
to kanał „1”).
4. Sprawdź, czy na lewo do wartości temperatury
zewnętrznej nie pokazuje się ikona rozładowanej
baterii. Jeśli tak, wymień baterie w czujniku
zewnętrznym na nowe baterie alkaliczne.
5. Na drodze sygnału z czujnika zewnętrznego nie
powinno być żadnych źródeł zakłóceń (na
przykład monitorów komputerowych, telewizorów,
słuchawek czy głośników). Sygnał jest
przenoszony liniowo i dlatego źródło elektroniczne
znajdujące się w pobliżu tej „linii” może
spowodować zakłócenia.

1. Wciśnij przycisk RESET na jednostce głównej.
2. Zadbaj o to, aby jednostka główna i nadajnik
zewnętrzny znajdowały się z dala od źródeł
ciepła/chłodu oraz by nie były narażone na
oddziaływanie bezpośredniego światła
słonecznego.



Dane techniczne

Zakres temperatury
Wewnętrzna 0°C do +50°C (+32°F do +122°F) 
Zewnętrzna -50°C do +70°C (-58°F do +158°F)

HH.H – została przekroczona górna granica zakresu temperatur
LL.L – została przekroczona dolna granica zakresu temperatur
Dokładność pomiarów temperatury +/- 1°C 

Zakres wilgotności
Wewnątrz, zewnątrz 20% - 95%

Rozdzielczość pomiarów 
temperatury 0,1°C / 0,2 °F

RozPrecyzja 1,00%

Rozdzielczość wilgotności 1% RV

Temperatura i wilgotność Pomiar co 30 sekund

Zakres pomiaru ciśnienia 
powietrza 850 hPa do 1 050 hPa

Czas trwania alarmu budzika 2 minuty

Czas ponownego  budzenia 5 min (do ustawienia w opcjach)

Częstotliwość radiowa 433 MHz

Zasięg nadajnika Do 60m w przestrzeni otwartej i bez 
zakłóceń elektromagnetycznych

Zasilanie Zintegrowane z zasilaniem lustra

Ciężar stacji pogodowej 220g (bez baterii)

Ciężar nadajnika 45g (bez baterii)

Zasilanie nadajnika Baterie 2x 1,5V typ AAA


