
VENTUS 266
Stacja pogody bezprzewodowa z detektorem wyładowań

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup instrumentu marki Ventus. Jesteśmy jednocześnie
przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył w prowadzonych
amatorskich pomiarach meteorologicznych.

2. UWAGI OGÓLNE

• Zanim przystąpisz do właściwego użytkowania urządzenia zapoznaj się
szczegółowo, ze zrozumieniem, z niniejszą instrukcją użytkownika.
Wiedza ta pozwoli Ci uniknąć  większości problemów związanych z
funkcjonowaniem instrumentu jak również zwiększy jakość i reprezen-
tatywność prowadzonych przez Ciebie pomiarów.

• Informacje zawarte w instrukcji pomogą Ci zapoznać się z urządzeniem,
dowiedzieć się o jego kluczowych elementach składowych, funkcjach
jakie posiada, a także sposobach postępowania w przypadku wystąpienia
problemów technicznych. 

• Zapoznanie się ze zrozumieniem z instrukcją użytkownika pozwoli Ci uniknąć nieumyślnego uszkodzenia urządzenia, a tym samym
utraty prawa do jego reklamacji wynikającej z niewłaściwego użytkowania instrumentu.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem niestosowania się do niniejszej instrukcji,
jak również będące konsekwencjami błędnych odczytów. Instrument służy do pomiarów parametrów meteorologicznych i
dostosowany jest do warunków panujących w średnich szerokościach geograficznych. Niektóre elementy urządzenia przeznaczone
są wyłącznie do użytku wewnętrznego, natomiast elementy zewnętrzne nie powinny być narażone na bezpośredni kontakt z wodą i
promieniowaniem słonecznymi.

• Sposób w jaki wykorzystasz gromadzone przez Ciebie dane pomiarowe leży wyłącznie w Twojej gestii i producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie, jak również wszelkie następstwa z tym związane.

• Pamiętaj! Zawsze zwracaj szczególną uwagę na porady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia!

• W razie jakichkolwiek problemów wynikłych podczas użytkowania tego urządzenia zawsze możesz wrócić do informacji zawartych
w niniejszej instrukcji. 

• Jeśli instrukcja nie wyczerpie Twoich wątpliwości, szczególnie tych dotyczących metodyki pomiarów, zawsze możesz zwrócić się o
poradę do dyplomowanych specjalistów z zakresu meteorologii z biura MeteoPlus (www.meteoplus.pl).

3. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

• Niniejsze urządzenie dedykowane jest do śledzenia wartości podstawowych parametrów meteorologicznych takich jak np.
temperatura i wilgotność powietrza. Konsola przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, natomiast czujniki bezprzewodowe (jeżeli
stanowią przedmiot dostawy) do użytku zewnętrznego z ograniczeniami co do ich bezpośredniej ekspozycji na wilgoć i
promieniowanie słoneczne (j.w.).

• Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych, a prowadzone za jego pośrednictwem pomiary nie mogą stanowić
podstawy do informowania opinii publicznej o panujących warunkach pogodowych. Instrument przeznaczony jest tylko i
wyłącznie do użytku domowego (amatorskiego, hobbystycznego)!

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Uwaga! Ryzyko utraty zdrowia!

• Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w celach opisanych powyżej, w paragrafie dotyczącym jego przeznaczenia.
• Nieautoryzowane naprawy i inne modyfikacje urządzenia są zabronione.
• Chroń instrument i baterie przed dziećmi.
• Nie umieszczaj urządzenia i baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, nie wrzucaj do ognia, nie powoduj zwarć.
• Chroń urządzenie i baterie przed wilgocią, nie wrzucaj do wody – grozi porażeniem elektrycznym!
• Chroń baterie i urządzenie przed silnymi wibracjami i przepięciami, nie ładuj baterii – uwaga ryzyko eksplozji!
• Połknięcie baterii grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią – w razie połknięcia skontaktuj się z lekarzem.
• Uwaga! Baterie zawierają niebezpieczny kwas! Słabe baterie powinny być wymienione tak szybko, jak to tylko możliwe.
• Nigdy nie stosuj kombinacji starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. W przypadku, gdy z baterii wycieknie kwas załóż

rękawice ochronne i okulary odporne na substancje chemiczne.
• Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (komputery, telewizory, itp.) i

dużych obiektów metalowych (ramy okienne, futryny drzwi, kraty, itp.).
• Jeśli instrument posiada zasilacz sieciowy podłącz go wyłącznie do gniazda z napięciem 230V!
• Jednostka podstawowa i/lub zasilacz nie mogą stykać się z wodą lub wilgocią. Nadają się tylko do pracy w suchych wnętrzach.
• Nie używaj urządzenia, jeżeli gniazdo sieciowe lub zasilacz są uszkodzone.



5. ZAKRES DOSTAWY

• Jednostka główna – konsola
• Zintegrowany system czujników
• Zaciski elektryczne (4 szt.)
• Zasilacz sieciowy do konsoli
• Instrukcja obsługi

Elementy niezbędne do montażu (brak w zestawie):
• Mały śrubokręt krzyżakowy
• Maszt montażowy o średnicy 2,54 - 3,18 cm

6. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

• Prognoza pogody (symbole)
• Średnia prędkość wiatru
• Porywy wiatru, pamięć wartości min/max
• Detektor wyładowań atmosferycznych (w tym odległość, liczba, kierunek (zbliża się, oddala się), alarm
• Indeks UV z szacunkowym czasem ekspozycji
• Alarm zamarzania
• Zegar sterowany radiowo DCF-77
• Budzik z funkcją drzemki

7. ELEMENTY SKŁADOWE

8. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Wybierz odpowiednie miejsce dla nadajnika
• Zintegrowany system czujników (ISS) musi być ustawiony na zewnątrz.
• ISS musi znajdować się w zasięgu transmisji sygnału (do 100 m w otwartej przestrzeni).
• Ściany i inne przeszkody mogą wyraźnie zmniejszyć zasięg transmisji .
• Sprawdź odbiór sygnału na stacji na konsoli przed ostatecznym montażem.
• ISS powinien być zamontowany na maszcie wolnostojącym (z odgromem) w otwartej przestrzeni, gdzie wiatr, deszcz i 

promieniowanie słoneczne mogą mogą podlegać pomiarowi bez żadnych przeszkód.
• Alternatywnie, możesz umieścić stację na maszcie na dachu, ale lokalizacja ta może zaburzać wybrane charakterystyki.
• Należy unikać umieszczania ISS blisko jakichkolwiek źródeł promieniowania elektromagnetycznego, takich jak słupy 

energetyczne lub inne urządzenia elektryczne.
Testowanie faktycznego zasięgu transmisji

• Umieść ISS w planowanym miejscu docelowym w pozycji poziomej.
• ISS powinien znajdować się co najmniej 1 metr nad ziemią.
• Otwórz pokrywę baterii ISS i włóż 4 baterie AA – pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji baterii.
• Zamknij pokrywę komory baterii i dokręcić śruby.
• Umieść jednostkę główną w miejscu docelowym (w pomieszczeniu). 
• Podłącz zasilacz do gniazda, a następnie z tyłu jednostki głównej lub włóż 3 baterie AA do komory konsoli.
• Naciśnij przycisk clock  / set], aby przejść do ustawień początkowych.
• Wyświetlacz zacznie migać wskazując, że znajduje się w trybie wyszukiwania ISS.
• Jeśli chcesz powtórzyć wyszukiwanie przytrzymaj przycisk [Search] przez 3 sek.
• Podczas gdy jednostka główna jest w trybie wyszukiwania, naciśnij na ISS przycisk [Transmit]
• Jeśli komunikacja zostanie prawidłowo nawiązana na wyświetlaczu konsoli pojawią się wartości wszystkich mierzonych 

parametrów.
• Aby sprawdzić poprawność transmisji pokręć wiatromierzem – odczyt powinien pojawić się na konsoli w przeciągu 2 minut.
• Transmisja danych odbywa się co około 1 minutę – jeśli aktualizacja danych jest mniej częsta może to oznaczać problemy w 

transmisji.
• Po fazie testów odłącz z zasilania wszystkie urządzenia, w tym wyjmij baterie.

Instalacja i kalibracja
• Po sprawdzeniu faktycznego zasięgu transmisji rozpocznij docelowy montaż ISS.
• Maszt powinien mieć średnicę ok. 26-31 mm (brak w zestawie).
• Przytwierdź ISS do masztu za pomocą zacisków jak na grafice powyżej.
• Upewnij się, że ISS jest poziomo – ma to kluczowe znaczenie w kontekście dokładności pomiarów.



• Otwórz pokrywę baterii nadajnika i włóż 4 baterie AA – pamiętaj o polaryzacji. 
• Zamknij pokrywę komory baterii i dokręcić śruby.
• Podłącz zasilacz do gniazda, a następnie  z tyłu jednostki głównej. Otwórz pokrywę baterii i włóż 3 sztuki baterii AA zgodnie z 

polaryzacją baterii. Zamknij pokrywę komory baterii.
• Wyświetlacz zacznie migać. Naciśnij przycisk [+] lub [-] aby wybrać aktualny stan pogody w postaci wstępnej konfiguracji.
• Naciśnij przycisk [Clock / Set], aby potwierdzić.
• Wyświetlacz zacznie migać wskazując, że znajduje się w trybie wyszukiwania ISS.
• Jeśli chcesz powtórzyć wyszukiwanie przytrzymaj przycisk [Search] przez 3 sek.
• Podczas gdy jednostka główna jest w trybie wyszukiwania, przytrzymaj lotkę wiatrowskazu w ISS tak aby wskazywała kierunek 

północny (NORTH) i naciśnij przycisk [Transmit]
• Jeśli komunikacja zostanie prawidłowo nawiązana na wyświetlaczu konsoli pojawią się wartości wszystkich mierzonych 

parametrów.
• UWAGA: Po wymianie baterii lub zresetowaniu zasilania jednostki głównej, urządzenie wymaga ponownej kalibracji. Powtórz 

powyższe czynności.

9. OBSŁUGA

Górne przyciski:
• [Light / Snooze (Light on / off)]

• Gdy podświetlenie jest wyłączone, naciśnij, aby włączyć podświetlenie.
• Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję drzemki.
• Trzymaj 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć podświetlenie ciągłe – wymaga zasilania sieciowego.

• [TEMP / WIND CHILL / HEAT / DEW]
• Gdy zostanie wyświetlony kanał 1, nacisnąć przycisk, aby przełączyć się między temperaturą, wiatrem, odczuciem chłodu 

lub ciepła, punktem rosy
• Gdy zostanie wyświetlony temp. wew., naciśnij przycisk, aby przełączyć między temperaturą, wskaźnikiem ciepła i 

temperaturą punktu rosy.
• [BARO / RCC]

• Naciśnij aby wyświetlić pomiar ciśnienia w sekcji zegara - pojawi się także wykres słupkowy ciśnienia.
• W trybie wyświetlania zegara, przytrzymaj, aby wymusić poszukiwaniu sygnału DCF-77 zegara. Przytrzymaj ponownie, aby 

wyłączyć wyszukiwanie sygnału DCF-77.
Przednie  przyciski:

• [WIND]
• Przełączanie między średnią prędkością wiatru (2-minutową) i prędkością porywów wiatru (10-minutową).

• [RAIN]
• Przełączanie między dziennymi, tygodniowymi, miesięcznymi sumami opadów.
• Przytrzymaj, aby wyczyścić całkowitą pamięć opadów do 0 mm

• [UV / Exposure time Set]
• Naciśnij przycisk, aby przełączyć między dziennym max. UV, aktualnym UV i czasem ekspozycji – pojawi się wykres 

słupkowy.
• Trzymaj [UV], aby wejść w tryb ustawiania UV

• Twój rodzaj karnacji
• Naciśnij [up] lub [down], aby wybrać i [UV / SET], aby potwierdzić

• [Lightning]
• Naciśnij, aby wyświetlić wykrywanie wyładowań i aby przełączyć na liczbę wyładowań na minutę (10, 30, 60 min)
• Trzymaj, aby wprowadzić ustawienie alarmu wyładowań:
• km / mile > odległość > liczba wyładowań > na minutę > alarm włączony/wyłączony > wyjście (Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby

wybrać i [Lightning], aby potwierdzić ustawienia)
• Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu wyładowań.

Tylne przyciski:
• [Clock / SET]

• Przełączanie pomiędzy czasem, kalendarzem (dzień / miesiąc) i rok.
• Przytrzymaj, aby wejść w tryb ustawień:

• Prognoza pogody, 12/24 format godziny, format kalendarza D/M / M/D, strefa czasowa, godzina, minuta, rok, miesiąc, 
dzień, jednostka temperatury, jednostka opadu, jednostka prędkości wiatru, jednostka ciśnienia i wartość ciśnienia

• [Alarm / Set]
• Naciśnij, aby wyświetlić godzinę alarmu. Naciśnij ponownie, aby włączyć / wyłączyć alarm.
• W trybie wyświetlania alarmów, przytrzymaj, aby wejść w tryb ustawiania alarmu na godziny i minuty.

• [Channel/ Search / UP]
• Przełączanie między kanałami zew. I wewnętrznym.
• Przytrzymaj aby wyszukać czujnik.

• [Memory / Clear / Down]
• Przełączanie między maksymalną, minimalną i aktualnej temperatury, wilgotności, zimny wiatr, indeksu ciepła, temperatury 

punktu rosy, średni wiatr
• Prędkość i podmuch wiatru prędkość
• - Zmniejszenie wartości ustawienia w trybie ustawień
• - Kiedy to pokazuje MAX lub MIN czytania, przytrzymaj ten przycisk, aby wyczyścić pamięć min / max

PROGNOZA POGODY & CIŚNIENIENIA
• Urządzenie przewiduje stan pogody w ciągu najbliższych 12 - 24 godzin opiera się na zmianach ciśnienia. Prognozy tego typu 

mają ograniczoną sprawdzalność.
• UWAGA: Ustawienie ciśnienia:
• Aby ustawić poprawne ciśnienie dla Twojego miejsca zredukowane do poziomu morza znajdź informację w serwisach 

pogodowych w Internecie, radio, telewizji.



DETEKCJA WYŁADOWAŃ

• Detektor wyładowań jest wbudowany w ISS. Wykrywa zarówno wyładowania wewnątrzchmurowe, chmura-ziemia. Podczas 
wyładowania występują bardzo duże przepływy prądu, który wytwarza silne pole elektromagnetyczne. Czujnik wykrywa te pole i 
przetwarza sygnał szacując jego odległość.

• Człowiek jest w stanie usłyszeć wyładowania na odległość do 10 km, natomiast stacj na odległość do 30 kilometrów.

• UWAGA: Czułość wykrywania i szacunkowa odległość zostaną zaburzone, jeśli nadajnik jest w pobliżu źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego, takich jak słupy energii elektrycznej i inne urządzenia elektryczne.

Liczba wyładowań jest wyświetlana obok zegara.

Naciśnij przycisk [LIGHTNING], aby pokazać szacowanej odległość burzy w km lub milach. (Odległość wyświetla "----", gdy 
wyładowania nie zostały wykryte.)

Przykład,

1. 2. 3.

1. Burza zbliża się do detektora, 2. Burza znajduje się w pobliżu detektora 3. Burza oddala się od detektora

Kiedy przycisk [Lightning] jest przyciśnięty na wykresie słupkowym pojawia się histroia wyładowań atmosferycznych za ostatnie 60 
minut.

UWAGA: Wykryte przez urządzenie wyładowania są tylko orientacyjne i nie powinny być bezpośrednio porównywane z danymi 
pochodzącymi z profesjonalnych detektorów wyładowań.

10. DANE TECHNICZNE

Jednostka podstawowa (konsola):
• Zakres pomiaru temperatury: 0°C do +50°C
• Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99%
• Heat Index: 16°C do +60°C
• Punkt rosy: 0°C do +60°C
• Pasmo transmisji: 868 MHz
• Zasięg transmisji: do 30 m w otwartej przestrzeni
• Max. liczba czujników: 3 (temp. i wilgotności)
• Zasilanie: zasilacz sieciowy 6.0 V + baterie 3 x 1,5 V AA
• Wymiary: 181 x 105 x 29 mm
• Waga: 268 g



• Czujnik zewnętrzny:
• Zakres pomiaru temperatury: -20°C do +60°C
• Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99%
• Zakres pomiaru prędkości wiatru: 0 do 30 m/s
• Zakres pomiaru opadu: 0 do 9999 mm
• Detekcja wyładowań: do 30 km
• Częstotliwość transmisji: ok. 1 min.
• Zasilanie: baterie 4 x 1,5 V AA
• Wymiary: 330 x 100 x 170 mm
• Waga: 274 g

LOKALIZACJA – ZAKŁÓCENIA

• Zalecana odległość od jakichkolwiek źródeł zakłóceń takich jak monitory komputerów, telewizory i inne urządzenia emitujące
promieniowanie elektromagnetyczne wynosi co najmniej 1,5 - 2 metry.

• Wewnątrz żelbetonowych pomieszczeń sygnał odbierany jest znacznie słabiej lub w ogóle.. Najlepiej umieszczać urządzenia w
pobliżu okna, aby poprawić odbiór.

CZAS KONTROLOWANY RADIOWO DCF-77:

Podstawą dla czasu sterowanego radiowo jest Cezowy Zegar Atomowy, działający w Technische Bundesanstalt Braunschweig. Średnie
odchylenie czasu wynosi mniej niż jednak sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu za
pomocą sygnału DCF-77 (77,5 kHz) w zasięgu przestrzennym do ok. 1500 km. Twoja stacja pogody odbiera ten sygnał i przetwarza go,
by precyzyjnie wskazywać czas letni i zimowy. Jakość odbioru czasu zależy w dużej mierze od lokalizacji geograficznej użytkownika. W
normalnych warunkach nie powinno być problemów z odbiorem sygnału w obrębie do 1500 km od Frankfurtu. Po prawidłowym
skonfigurowaniu wszystkich czujników zewnętrznych, na wyświetlaczu zegara zacznie (lewy górny róg) migać ikona wieży DCF.
Oznacza to, że zegar wykrył sygnał radiowy i próbuje się z nim połączyć. Po otrzymaniu kodu czasu, wieża DCF na ekranie będzie
trwale podświetlona i będzie wyświetlany aktualny czas. Odbiór DCF odbywa się dwa razy dziennie: o godz. 02:00 i 03:00. Jeżeli odbiór
o 03:00 nie powiedzie się, wówczas próba odbioru sygnału jest powtarzana o każdej pełnej godzinie aż do godz. 06:00. Jeśli mimo to
próba nadal się nie powiedzie, wówczas kolejna będzie podjęta standardowo o godz. 02:00 następnego dnia. 

USUWANIE ODPADÓW:

Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz  zwrócić je swojemu
sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.
Następujące symbole metali ciężki oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.
Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadków elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu
sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska. 


