
DENVER WS-520 — stacja pogodowa z     ekranem dotykowym 433     MHz      
Główne funkcje i dane techniczne
1. Urządzenie główne
Wyświetlacz LCD z trzema przyciskami dotykowymi: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Służy do wyświetlania bieżącej godziny, formatu zegara 12/24-godzinnego oraz wybranej 
jednostki temperatury °C/°F.
Służy do wyświetlania temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia.
Służy do wyświetlania temperatury i wilgotności na zewnątrz pomieszczenia.
Zakres temperatury wewnątrz pomieszczenia: 0–50°C, zakres wilgotności wewnątrz 
pomieszczenia: 20–90%
Wartości maksymalnej/minimalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz
Można podłączyć do trzech czujników zewnętrznych (kanały 1–3 wybierane na urządzeniu głównym).
Wskaźnik wilgotności na wyświetlaczu (symbol wiadra na ekranie)
Wskazanie bieżącej temperatury pomieszczenia
Można ustawić na stole, używając wbudowanego stojaka, lub powiesić na ścianie, używając 
otworów montażowych.
Baterie: 2 x AAA (urządzenie główne) + 2 x AA (czujnik zewnętrzny). Brak baterii w zestawie.

2. Czujnik zdalny
Wyświetlacz temperatury i wilgotności na zewnątrz pomieszczenia
Komora na baterie
Przełącznik CH — wybór kanału (1–3)
Wieszak do montażu na ścianie — ten otwór umożliwia montaż zdalnego czujnika na ścianie.
Przycisk °C/°F — przycisk umożliwia przełączanie między stopniami Celsjusza (°C) 
i Fahrenheita (°F).

Włączanie i resetowanie
1) Na początku  włożyć  baterie  do urządzenia głównego,  a potem do czujnika zewnętrznego.  Po około 

trzech sekundach włączy się wyświetlacz.
2) Po trzech minutach na urządzeniu głównym zostanie wyświetlona temperatura i wilgotność zarówno 

wewnątrz pomieszczenia, jak na zewnątrz.
3) Po  tych  trzech  minutach  na  urządzeniu  głównym  zostanie  zatrzymane  wyszukiwanie  radiowe.  Aby 

podłączyć dodatkowe czujniki, trzeba od nowa uruchomić wyszukiwanie radiowe.
4) Domyślnie jednostka temperatury jest ustawiona na stopnie Celsjusza, a zegar na format 24-godzinny.

Obsługa za pomocą przycisków i wyświetlacz
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Obsługa za pomocą przycisków
1. PRZYCISK °C/°F/SET
1) Tryb standardowy  

a) Kliknięcie — przełączanie °C/°F
b) Przytrzymanie — uruchamianie trybu ustawiania zegara

2) Tryb ustawiania zegara  
c) Przytrzymać przycisk „°C/°F/SET”, aby uruchomić tryb ustawiania zegara. Segment godziny lub minut 

będzie  migać  co  jedną  sekundę.  Kliknąć  przycisk  „CH/▲”  lub  „MEM/▼”,  aby  odpowiednio 
zwiększyć/zmniejszyć wartość, a następnie kliknąć przycisk „°C/°F/SET”, aby potwierdzić i przejść do 
następnego ustawienia.

d) Sekwencja ustawień: Godzina → minuty → format 12/24-godzinny → WŁ./WYŁ. → zakończenie
e) WŁ./WYŁ.:  Wybrane  ustawienie  „Wł.”:  dzienne  wartości  maksymalne/minimalne  są  kasowane 

o godzinie 00:00; wybrane ustawienie „Wył.”: wartości maksymalne/minimalne są zachowywane do 
czasu ich ręcznego skasowania. 

f) Urządzenie  wykona zapis  automatyczny,  jeżeli  w ciągu 20 sekund nie  zostanie  naciśnięty  żaden 
przycisk.

2. PRZYCISK CH/▲
1) Tryby standardowe  

a) Kliknięcie — przełączanie kanału radiowego. CH1 → CH2 →CH3 → przełączanie wyświetlacza (co 
10 sekund)

b) Przytrzymanie — dłużej niż trzy sekundy w celu uruchomienia wyszukiwania radiowego i skasowania 
wszystkich  danych  radiowych.  Wyszukiwanie  zostanie  anulowane,  jeżeli  żadne  urządzenie  nie 
zostanie sparowane w ciągu trzech minut.

2) Tryb ustawiania zegara  
c) Jedno kliknięcie powoduje zwiększenie o jedną wartość przyrostu.
d) Przytrzymanie powoduje szybkie zwiększanie.

3) Tryb odbioru radiowego  
e) Kliknięcie — przełączanie kanału radiowego. CH1 → CH2 →CH3 → przełączanie wyświetlacza (co 

10 sekund)
f) Przytrzymanie przez ponad trzy sekundy powoduje zamknięcie trybu odbioru radiowego.

3. PRZYCISK MEM/▼
1) Tryb standardowy  

a) Pierwsze  kliknięcie  —  wyświetlanie  przez  pięć  sekund  maksymalnej  wartości  temperatury 
i wilgotności  wewnątrz  pomieszczenia  i na  zewnątrz;  drugie  kliknięcie  — wyświetlanie  przez  pięć 
sekund minimalnej wartości; trzecie kliknięcie — powrót do trybu standardowego

b) Przytrzymać przez trzy sekundy, aby ręcznie skasować wartości maksymalne/minimalne.
2) Tryb ustawiania zegara  

c) Jedno kliknięcie powoduje zmniejszenie o jedną wartość przyrostu.
d) Przytrzymanie powoduje szybkie zwiększanie.
e) Urządzenie  wykona zapis  automatyczny,  jeżeli  w ciągu 20 sekund nie  zostanie  naciśnięty  żaden 

przycisk.

Opis funkcji i parametrów

1) Wilgotność w pomieszczeniach i na zewnątrz
Bezwzględne odchylenie wilgotności Wyświetlacz



Wartość procentowa -

Poniżej +/-4% BEZ ZMIAN

Powyżej +5% BARDZIEJ WILGOTNO

Poniżej -5% BARDZIEJ SUCHO

2) Wskaźnik komfortu

Wilgotność SUCHO KOMFORTOWO WILGOTNO

% 20–44% 45–65% 65–95%

3) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia okien

Okna otwarte Okna zamknięte
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