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WIELOFUNKCYJNA STACJA POGODY „TOLEDO” 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
FUNKCJE 

 Zakres pomiarowy temperatury 0 - 50°C (32 F – 122 F)  

 Zakres pomiarowy wilgotności 20% ~ 99%   

 Dokładność : 1°C 
 
WYŚWIETLANIE 

 Max/Min zarejestrowanych wartości temperatury i wilgotności 

 Kalendarz 2001 – 2099 rok 
 

ZASILANIE  

 2 x bateria AAA 
 
OBSŁUGA 
Naciśnij przycisk MODE jeden raz aby wyświetlić aktualną datę; 
Naciśnij przycisk MODE kolejny raz aby wyświetlić ustawioną 
godzinę alarmu. 

 
USTAWIANIE CZASU 

Aby ustawić aktualną godzinę, należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk MODE przez 
3 sekundy, co spowoduje pulsowanie pozycji godziny, którą możemy ustawić przyciskami UP 
lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE będą pulsowały minuty, które możemy 
ustawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po ustawieniu aktualnego czasu wcisnąć 
przycisk MODE w celu zaakceptowania wprowadzonych ustawień. 

 
USTAWIANIE ALARMU (BUDZIKA) 

Aby ustawić godzinę alarmu, należy wcisnąć dwukrotnie przycisk MODE. Gdy wyświetli się 
godzina alarmu (sygnalizowana ikonką dzwonka) należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty 
przycisk MODE przez 3 sekundy, co spowoduje pulsowanie pozycji godziny alarmu, którą 
możemy ustawić przyciskami UP lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE będą 
pulsowały minuty alarmu, które możemy ustawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po 
ustawieniu żądanego czasu włączenia alarmu wcisnąć przycisk MODE w celu zaakceptowania 
wprowadzonych ustawień. 

 
USTAWIANIE DATY (KALENDARZA) 

Aby ustawić aktualną datę, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk MODE. Powtórne wciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku MODE przez 3 sekundy spowoduje pulsowanie pozycji „rok”, którą 
możemy ustawić przyciskami UP lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE 
będzie pulsowała pozycja „miesiąc”, którą możemy ustawić przy pomocy przycisków UP lub 
DOWN. Ponowne naciśnięcie przycisku MODE spowoduje pulsowanie pozycji „dzień”, którą 
ustawiamy również przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po ustawieniu aktualnej daty 
wcisnąć przycisk MODE w celu zaakceptowania wprowadzonych ustawień. 

 
 
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ALARMU 

Aby włączyć lub wyłączyć alarm należy nacisnąć przycisk UP. Włączenie alarmu sygnalizowane 
jest ikonką dzwonka, która pojawi się w górnej części wyświetlacza. 
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WYŚWIETLANIE MAKSYMALNYCH I MINIMALNYCH ZAREJESTROWANYCH WARTOŚCI 
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 

Aby wyświetlić maksymalną zarejestrowaną przez urządzenie wartość temperatury 
i wilgotności, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk MAX/MIN.  
Po ponownym naciśnięciu przycisku MAX/MIN zostaną wyświetlone zarejestrowaną przez 
urządzenie minimalne wartości temperatury i wilgotności. 

 
USTAWIANIE FORMATU GODZINY (12 / 24) 

Aby zmienić format wyświetlanej godziny (12 lub 24 H) należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 
UP przez 3 sekundy. 

 
USTAWIANIE JEDNOSTEK TEMPERATURY (°C / F) 

Aby zmienić jednostki temperatury (°C lub F) należy wcisnąć przycisk DOWN. 

 
SNOOZE (DRZEMKA) 

Podczas alarmu przyciśnięcie  przycisku SNZ spowoduje włączenie  tzw. „drzemki”. Alarm 
uruchomi się ponownie samoczynnie po upływie ok. 8 minut. 

 
PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA 

Aby podświetlić wyświetlacz urządzenia należy wcisnąć przycisk LIGHT. 
 


