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1. Wstęp 

Dotyczy mieszkańców Unii Europejskiej
Ważne informacje dotyczące środowiska

Niniejszy symbol umieszczony 
być szkodliwa dla środowiska. 
odpady komunalne, należy je p
urządzenie należy zwrócić dyst
Przestrzegać lokalnych zasad d

W razie wątpliwości należy skontaktowa

Dziękujemy za zakup produktu WS1170
zewnętrznym. Prosimy o dokładne zapoz
ani nie używać urządzenia, jeśli zostało u
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spow
ponosi odpowiedzialności za wynikłe usz
zewnętrzny oraz niniejsza instrukcja. 

Więcej informacji dotyczących produktu
stronie www.velleman.eu. 

2. Wskazówki bezpieczeńst

 
Chronić urządzenie prze

 

Wyłącznie do użytku we
Chronić urządzenie prze

3. Informacje ogólne  

Proszę zapoznać się z informacjami w c
instrukcji. 

  
Chronić urządzenie prze

 

Chronić urządzenie prze
obsługi urządzenia unik

• Przed rozpoczęciem pracy z urządze
• Wprowadzanie zmian w urządzeniu j

zmianami wprowadzonymi przez uży
• Stosować urządzenie wyłącznie zgod

przeznaczeniem spowoduje unieważ
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

nie ponosi odpowiedzialności za wyn
• Zachować niniejszą instrukcję na prz

4. Cechy 

• bezprzewodowy pomiar wilgotności 
• bezprzewodowy pomiar temperatury
• rejestruje min./maks. wilgotność i te
• 24 godzinny wykres historii ciśnienia
• strzałka wskazująca tendencje zmian
• ikony prognozowania oparte na zmia
• ręczne ustawianie czasu i daty 
• czas i data ustawiana przez sygnał r
• automatyczne ustawianie czasu letn
• wyświetlacz 12/24 godz. 
• kalendarz ciągły 
• alarm czasowy z funkcją drzemki 
• podświetlanie LED 
• do powieszenia na ścianie lub postaw
• zawiera przekaźnik 
• wskaźnik niskiego naładowania bate
• zsynchronizowany odbiór ciągły 

Instrukcja obsługi 

kiej. 
iska. 

ony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że u
ka. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do
 je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się 
dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usług
ad dotyczących środowiska 
ować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za 

170! Jest to bezprzewodowa stacja pogodowa z zeg
apoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urz
ało uszkodzone podczas transportu H należy skontak
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instru
 uszkodzenia ani problemy. Zawartość: 1 x stacja ba

uktu oraz najnowsza wersja niniejszej instrukcji obs

eństwa 

przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami. 

 wewnątrz pomieszczeń. 
przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekający

 w części Usługi i gwarancja jakości Velleman® na 

przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.  

przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z pr
unikać stosowania siły. 

dzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.  
iu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. U

 użytkownika nie podlegają gwarancji. 
godnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia nie
ważnienie gwarancji. 
eń spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej i
wynikłe uszkodzenia ani problemy. 
 przyszłość. 

ści na zewnątrz i we wnętrzach 
tury na zewnątrz i we wnętrzach 
 i temperaturę 
enia atmosferycznego 
mian pogody 
zmianach ciśnienia atmosferycznego 

ał radiowy DCF z opcją ustawienia ręcznego 
letniego i zimowego opartego na niemieckim system

stawienia 

aterii 

że utylizacja produktu może 
) do zbiorczego pojemnika na 
 się recyklingiem. Niniejsze 
sługi recyklingu. 

 za utylizację odpadów. 

 zegarem DCF i czujnikiem 
 urządzenia. Nie montować 
taktować się ze sprzedawcą. 
strukcji, a sprzedawca nie 
a bazowa, 1 x zdalny czujnik 

 obsługi znajduje się na 

 

jącymi cieczami. 

na końcu niniejszej 

z przeznaczeniem. Podczas 

. Uszkodzenia spowodowane 

 niezgodnie z 

zej instrukcji, a sprzedawca 

stemie DST 



 

 

• zapasowy czujnik temperatury/wilgoci: WS1170/THS 

5. Ustawianie stacji pogodowej 

• Otworzyć gniazdo baterii czujnika zewnętrznego i włożyć 2 baterie alkaliczne AAA. Zwrócić uwagę na 
biegunowość. 

• Otworzyć gniazdo baterii stacji pogodowej i włożyć 3 baterie alkaliczne AA. Zwrócić uwagę na biegunowość. 
• Odczekać ± 3 minuty do momentu, aż na stacji pogodowej wyświetli się temperatura. Przed odbiorem 

danych przez stację pogodową nie naciskać żadnych przycisków. 
• Zamontować obydwa urządzenia (patrz “6. Montaż urządzeń”) w takiej odległości, aby stacja pogodowa 

była w stanie odbierać sygnał z czujnika.  

Za każdym razem, gdy czujnik zewnętrzny jest uruchamiany (np. po wymianie baterii), przesyłany jest 
losowy kod bezpieczeństwa. Ten kod musi zostać zsynchronizowany ze stacją bazową, aby możliwy był 
odbiór danych. Podczas wymiany baterii w czujniku zewnętrznym stacja bazowa musi również być 
uruchomiona. 

Po włączeniu stacji pogodowej zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy i wszystkie segmenty ekranu 
LCD zapalą się na 3 sekundy, a następnie stacja przejdzie w tryb uczenia. Po zakończeniu trybu uczenia 
stacja rozpocznie odbiór czasu ustawianego przez sygnał radiowy DCF oraz odbiór czasu RCC przez ± 10 
minut i nie będzie wówczas odbierać żadnych danych pogodowych. Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie 
odebrany sygnał RCC, wyszukiwanie sygnału zostanie anulowane i będzie ponawiane automatycznie co dwie 
godziny do momentu prawidłowego odebrania sygnału. Po zakończeniu odbioru sygnału RCC zostanie 
nawiązane zwykłe połączenie RF. 

Podczas okresu uczenia (± 3 minuty) nie należy naciskać żadnego przycisku. Po wyświetleniu 
danych na temat warunków wewnętrznych i zewnętrznych, można dokonać montażu zdalnego czujnika 
zewnętrznego i ustawić godzinę (jeżeli odbiór RCC jest niedostępny). Jeżeli nie ma odczytu temperatury ze 
stacji zewnętrznej, należy sprawdzić, czy obydwa urządzenia znajdują się w zasięgu transmisji lub sprawdzić 
baterie. Jeżeli przed odbiorem sygnału temperatury przez stację pogodową naciśnięty zostanie przycisk, 
wyjąć baterie i zamontować ponownie po ± 10 sekundach. 

Czas i datę dostarcza bardzo dokładny zegar atomowy. Należy pamiętać, że o ile odbiór będzie możliwy, 
stacja pogodowa rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu sygnału radiowego DCF i nadpisze ręcznie 
ustawioną godzinę i datę. 

6. Montaż urządzeń 

a. Stacja bazowa 

Umieścić stację bazową na płaskiej powierzchni rozkładając nóżki 
znajdujące się w jej tylnej części. Urządzenie można też zamontować na 
ścianie. Przed montażem obydwu urządzeń na stałe należy sprawdzić, czy 
odbiór sygnału radiowego jest możliwy. 

b. Stacja zewnętrzna 

Aby uzyskać odczyt rzeczywistej temperatury, nie montować zdalnego 
czujnika w miejscu narażonym na bezpośrednie oddziaływanie promieni 
słonecznych. Zalecamy montaż czujnika na zewnętrznej ścianie zwróconej 
na północ. Przeszkody takie jak ściany, obiekty betonowe i duże przedmioty 
metalowe obniżają zasięg transmisji. 
Aby zamontować czujnik na ścianie, należy przymocować uchwyt do ściany za pomocą trzech śrub. 
Następnie umieścić urządzenie w uchwycie jak pokazano. 

 

7. Opis ekranu LCD 

a. Przegląd 

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

1 DST (czas letni) 16 wilgotność zewnętrzna 
2 sygnał radiowy DCF77 17 alarm wysokiej (HI) / niskiej (LO) temperatury i 

wilgotności zewnętrznej 
3 czas 18 skala temperatury 
4 ikona czasu sterowanego radiowo 19 temperatura zewnętrzna 
5 ikona włączonego alarmu 20 ogólny alarm zewnętrzny 
6 dzień tygodnia / strefa czasowa 21 prognoza pogody 
7 data 22 tendencja pogody 
8 wilgotność wewnętrzna 23 alarm wysokiego (HI) ciśnienia 
9 alarm wysokiej (HI) / niskiej (LO) temperatury 

i wilgotności wewnętrznej 
24 wybór ciśnienia bezwzględnego lub względnego 

10 temperatura wewnętrzna 25 alarm niskiego (LO) ciśnienia 
11 skala temperatury 26 ciśnienie atmosferyczne z wykresem historii 24H



 

 

12 włączony alarm temperatury i wilg
wewnętrznej 

13 transmisja sygnału czujnika zewnę
14 MIN / MAX 
15 temperatura punktu rosy 

 

b. Ikony pogody 

Cztery ikony pogody (słonecznie, czę
pogodę. Oparte są one o zmiany ciśn
 

c. Ikony prognozy pogody 

Pomiędzy ikonami pogody znajdują s
tendencję ciśnienia atmosferycznego
obniżeniu lub wzroście ciśnienia atm
Strzałka w prawo oznacza wzrost ciś
w lewo oznacza obniżenie ciśnienia a
Zmiana ikon jest zgodna ze związkie
zmianą ciśnienia w ciągu ostatnich s
strzałki tendencji będą migać przez t
pogody. Strzałki przestaną migać po

d.  Ikona ostrzeżenia przed burzą 

Próg burzowy można ustawić w zależ
9 hPa (domyślnie 6 hPa). Jeżeli w cią
próg ciśnienia, uruchomi się prognoz
przez 3 godziny, co oznacza, że funk

Uwaga dotycząca ustawienia czu

Próg ciśnienia atmosferycznego moż
4 hPa (domyślnie 3 hPa). Obszary o 
ustawienia niż obszary, na których c

8. Programowanie stacji po

a. Tryb szybkiego wyświetlania 

• W normalnym trybie wyświetlacz
o Temperatura zewnętrzna / pun

temperaturą zewnętrzną i tem
o Ciśnienie bezwzględne / wzglę

bezwzględnym, a względnym.
• Nacisnąć SET, aby potwierdzić us

tryby wyświetlania i powrócić do 

b. Tryby ustawień 

• W normalnym trybie wyświetlacz
• Nacisnąć SET, aby wybrać ustawi

godzinny H ręczne ustawianie cza
lub °F) H jednostka ciśnienia atmo
919,0 hPa do 1080,0 hPa (domyś
próg burzowy (domyślnie 4hPa).

• Nacisnąć + lub MIN / MAX, aby z
przyspieszyć zmianę ustawienia.

• Nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT

UWAGA: Przed modyfikacją ustawie
może spowodować utratę rozdz

c. Tryby alarmowe 

• W normalnym trybie wyświetlacz

słonecz
zachmu

godzinnej 
wilgotności 27 ciśnienie atmosferyczne 

wnętrznego 28 skala ciśnienia atmosferycz
29 alarm ciśnienia atmosferycz

 

 

, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, deszczow
 ciśnienia atmosferycznego. 

ują się strzałki tendencji pogody oznaczające bieżąc
ego i wskazujące, jaka pogoda jest oczekiwana po
atmosferycznego. 
t ciśnienia atmosferycznego i poprawę pogody. Str
ia atmosferycznego i pogorszenie pogody. 
zkiem pomiędzy bieżącym ciśnieniem względnym, a
ch sześciu godzin. Jeżeli pogoda zacznie się zmienia
ez trzy godziny, wskazując na zachodzącą zmianę 

ć po stabilizacji warunków, gdy nie ma więcej spodz

zą  

zależności od wymagań prognozowania na wartość 
w ciągu 3 godzin nastąpi spadek ciśnienia przekracz
nozowanie burzy, a ikona deszczu i strzałki będą m

funkcja ostrzegania przed burzą jest aktywna. 

 czułości ciśnienia dla prognozowania pogody

można ustawić w zależności od wymagań prognozow
y o często zmieniającym się ciśnieniu atmosferyczn
ch ciśnienie to jest bardziej stabilne. 

ji pogodowej 

lacza nacisnąć SET. 
 punktu rosy: Nacisnąć MIN / MAX lub +, aby przeł

 temperaturą punktu rosy. 
zględne: Nacisnąć MIN / MAX lub +, aby przełączać
ym. 
ć ustawienia i przejść do kolejnego poziomu. Nacisn
 do trybu normalnego. 

lacza przytrzymać SET przez 3 sekundy. 
tawienie w następującej kolejności: Format strefy c
 czasu (h/m) H ustawianie daty (r/m/d) H jednostka 
tmosferycznego (hPa lub inHg) H ustawienie ciśnien
myślnie 1013,5 hPa) H próg ciśnienia atmosferyczne
a). 
y zmodyfikować ustawienia. Przytrzymać przycisk 
ia. 
GHT, aby powrócić do normalnego trybu wyświetla

awienia należy ustawić jednostkę skali. Konwersja w
zdzielczości. 

lacza nacisnąć ALARM, aby przejść w tryb alarmu w

ecznieczęściowe zachmurzenie
hmurzeniedeszczowo 

rycznego 
rycznego 

zowo) przedstawiają 

eżącą 
 po 

Strzałka 

m, a 
eniać, 
nę 

podziewanych zmian pogody. 

ość od 5 do 
raczający 
ą migać 

ody 

ozowania na wartość od 2 do 
ycznym wymagają wyższego 

rzełączać pomiędzy 

czać pomiędzy ciśnieniem 

cisnąć SET, aby przewijać 

fy czasowej H format 12/24H
tka skali temperatury (°C 
nienia względnego od 
cznego (domyślnie 2 hPa) H 

isk + przez 3 sekundy, aby 

etlacza. 

ja wartości na inne jednostki 

u wysokiego (HI). 



 

 

• Nacisnąć ponownie przycisk ALARM, aby przejść do trybu alarmu niskiego (LO). Po pierwszym naciśnięciu 
wyświetlacz zostanie odświeżony i będzie pokazywać bieżące wartości alarmów HI i LO. Normalna 
wartość alarmowa będzie wyświetlana wyłącznie dla wartości, które zostały aktywowane. Pozostałe 
wartości będą wyświetlane jako H H H lub H H. 

• Nacisnąć ALARM, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza. 
• W trybie alarmu HI nacisnąć SET, aby wybrać następujące tryby: Alarm czasowy (h / m) – alarm 

wysokiej (HI) wilgotności wewnętrznej – alarm wysokiej (HI) temperatury wewnętrznej – alarm wysokiej 
(HI) wilgotności zewnętrznej – alarm wysokiej (HI) temperatury zewnętrznej H alarm wysokiego (HI) 
ciśnienia. 

• W trybie alarmu LO nacisnąć SET, aby wybrać następujące tryby: Alarm czasowy (h / m) – alarm niskiej 
(LO) wilgotności wewnętrznej – alarm niskiej (LO) temperatury wewnętrznej – alarm niskiej (LO) 
wilgotności zewnętrznej – alarm niskiej (LO) temperatury zewnętrznej H alarm niskiego (LO) ciśnienia. 

• W obydwu trybach alarmowych, nacisnąć + lub MIN / MAX, aby zmodyfikować ustawienia. Przytrzymać 
przycisk + przez 3 sekundy, aby przyspieszyć zmianę wartości. Nacisnąć ALARM, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm (jeżeli alarm jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikona głośnika). Nacisnąć SET, 
aby zatwierdzić ustawienia. Nacisnąć SET, aby przewijać opcje ustawień i powrócić do trybu normalnego. 

• Nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza. 

Anulowanie alarmu temperatury podczas jego trwania 

• Po aktywacji alarmu dla danych warunków pogodowych, sygnał alarmowy i miganie lampki będzie 
trwało przez 120 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm. Jeżeli alarm zostanie 
aktywowany ponownie w ciągu 10 minut, sygnał nie będzie emitowany, ale lampka będzie migać do 
momentu stabilizacji warunków pogodowych. Ta funkcja zapobiega ponownemu włączeniu alarmu dla 
tych samych warunków. 

• Alarm zostanie automatycznie reaktywowany po spadku 
wartości poniżej ustawienia lub wprowadzenia nowej 
wartości. 

Zewnętrzny alarm pogodowy 

Po uruchomieniu alarmu zewnętrznego będzie on migać na 
ekranie LCD. Będzie migać ogólna ikona alarmu zewnętrznego 
oraz ikona alarmu wysokiego lub niskiego (HI/LO). Przykład: W 
trybie temperatury zewnętrznej, po aktywacji alarmu wysokiej 
temperatury punktu rosy będzie migać ikona temperatury 
punktu rosy, ikona alarmu zewnętrznego oraz ikona alarmu 
wysokiego (HI). Oznacza to, że źródłem alarmu jest 
temperatura punktu rosy. 

d. Tryb MIN / MAX 

• Nacisnąć przycisk MIN / MAX, aby przejść do trybu MAX. 
Wyświetli się MAX i maksymalna zarejestrowana wartość. 

• Nacisnąć przycisk MIN / MAX, aby przejść do trybu MIN. 
Wyświetli się MIN i minimalna zarejestrowana wartość. 

• Nacisnąć MIN / MAX, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza. 
• W trybie MAX nacisnąć +, aby wyświetlić następujące wartości maksymalne wraz z ich czasem i datą: 

Maksymalna wilgotność wewnętrzna H maksymalna temperatura wewnętrzna H maksymalna wilgotność 
zewnętrzna H maksymalna temperatura zewnętrzna H maksymalne ciśnienie. 

• W trybie MIN nacisnąć +, aby wyświetlić następujące wartości minimalne wraz z ich czasem i datą: 
Minimalna wilgotność wewnętrzna H minimalna temperatura wewnętrzna H minimalna wilgotność 
zewnętrzna H minimalna temperatura zewnętrzna H minimalne ciśnienie. 

• W trybie MIN lub MAX przytrzymać przycisk SET przez 2 sekundy, aby zresetować daną wartość, godzinę 
i datę. 

• Nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza. 

9. Wykrywanie i usuwanie usterek 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Problem z transmisją 
danych 

• Odległość między dwiema jednostkami 
jest zbyt duża 

• Materiały osłonowe między dwiema 
jednostkami (gruba ściana, stal itp.) 

• Zakłócenia z innych źródeł 

• Zmniejszyć odległość 
• Znaleźć inne miejsce montażu 
• Wyeliminować źródła zakłóceń 

Dane na wyświetlaczu 
LCD są nieczytelne 

• Brak odbioru danych 
• Niski poziom baterii 

• Znaleźć inne miejsce montażu 
• Wymienić baterie 

Błędne dane • Niski poziom baterii 
• Nieprawidłowe ustawienia 

• Wymienić baterie 
• Ponownie zaprogramować stację 

pogodową 

Tryb wyświetlania temperatury 

Uruchomiony alarm wysokiej 
(HI) temperatury punktu rosy 



 

 

10. Specyfikacja techniczna 

Stacja 
wewnętrzna 

Zakres temperatury 0°C H +60°C (poza zakresem wyświetla się OFL) 

Rozdzielczość 0,1 °C 

Wilgotność względna 1 % ~ 99 % 

Rozdzielczość 1 % 

Ciśnienie atmosferyczne 919 hPa ~ 1080 hPa 

Rozdzielczość / Dokładność 0,1 hPa / 1,5 hPa 

Czas trwania alarmu 120 sek. 

Stacja 
zewnętrzna 

Zasięg transmisji na otwartym 
terenie 

maks. 100 m 

Częstotliwość 433 MHz 

Zakres temperatur H40°C H +65°C (poza zakresem wyświetla się OFL) 

Rozdzielczość 0,1 °C 

Wilgotność względna 20 % ~ 95 % 

Dokładność pomiaru wilgotności +/H 5% poniżej 0 °C H 45 °C 

Zasilanie 
Stacja wewnętrzna 

3 x bateria alkaliczna 1,5V AA (brak w zestawie) czas 
działania baterii 6 miesięcy 

Stacja zewnętrzna 
2 x bateria alkaliczna 1,5V AAA (brak w zestawie) czas 
działania baterii 12 miesięcy 

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności 
w przypadku uszkodzeń lub obrażeń ciała powstałych w wyniku (nieprawidłowej) obsługi 
urządzenia.  

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH 
Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na 
całym świecie.  
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik 
elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.  
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Deklaracja zgodnośc

 
My  
 

 Velleman Components NV
 Legen Heirweg, 33 
 9890 Gavere (België) 
 
z pełną odpowiedzialnością oświadc

 

BEZPRZEWODOWA STACJA PO
 

 

 

stanowiący przedmiot ni
wymogami oraz pozostałymi o
(1999/5/WE). 
 
Produkt spełnia wymagania po
dokumentów normatywnych:
 

 
EMC :  
  EN 50371 : 2002 
 
 
LVD:   EN 60950O1 : 20
 
 
R&TTE:  EN 300 220O3 V1
   EN 300 220O1 V1
 
 
Specyfikacje techniczne są do
 
Velleman Components NV 
Legen Heirweg, 33 
9890 Gavere (België) 

 

ści R&TTE 

 NV 

iadczamy, że następujący produkt : 
 

Marka: 
 

VELLEMAN 

Nazwa produktu: 
 

 POGODOWA Z ZEGAREM DCF I CZUJNIKI

Typu lub modelu: 

WS1170 

ot niniejszej deklaracji jest zgodny z zas
mi odnośnymi postanowieniami Dyrekty

ia poniższych norm i/lub jednego lub kil
ch: 

: 2001 + A11 : 2004 

3 V1.1.1 : 2000  EN 301 489
1 V1.3.1 : 2000  EN 301 489

 dostępne i można je uzyskać od: 

IKIEM ZEWNĘTRZNYM 

 zasadniczymi 
ektywy R&TTE 

 kilku innych 

489 V1.4.1 : 2002 
489 V1.5.1 : 2004 



 

 

 
Miejsce i data wydania :  
 
Gavere, 1/3/2007 
 
Osoba upoważniona do podpisu w imieniu firmy  
 
 
 
p. Luc De Meyer H Menedżer Zakupów    
 
 
 

 
 

 
  



 

 

 
Usługi i gwarancja jakości Velleman® 
Firma Velleman® posiada ponad 35 letnie doświadczenie w zakresie 
elektroniki i prowadzi dystrybucję swoich produktów w ponad 85 
krajach. 
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe 
oraz obowiązujące przepisy prawne UE. W celu zapewnienia 
najwyższej jakości, nasze produkty regularnie podlegają dodatkowej 
kontroli jakości, prowadzonej przez wewnętrzny dział jakości oraz 
wyspecjalizowane organizacje zewnętrzne. Jeśli pomimo 
przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności pojawią się problemy, 
należy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji). 

Ogólne warunki gwarancji dotyczące produktów 
konsumenckich (dla UE): 
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24Hmiesiecznej 
gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu. 
• W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, a bezpłatna 
naprawa lub wymiana artykułu jest niemożliwa, lub koszty są 
niewspółmiernie wysokie, firma Velleman® może zdecydować o 
wymianie artykułu na równorzędny, lub całkowitym lub częściowym 
zwrocie kwoty zakupu. 
Dostawa wymienionego artykułu lub zwrot 100% ceny zakupu 
następuje w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku 
od daty zakupu i dostawy; natomiast gdy wada wystąpiła w drugim 
roku od daty zakupu i dostawy, wymieniony artykuł dostarczany jest z 
odpłatnością 50% ceny zakupu lub dokonywany jest zwrot w 
wysokości 50% kwoty detalicznej. 
• Gwarancja nie obejmuje: 
H wszelkich bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń artykułu (np. 
przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, wilgoć...), które 
wystąpiły po dostawie, oraz szkód spowodowanych przez artykuł, jak 
również jego zawartość (np. utrata danych), odszkodowania z tytułu 
utraty zysków; 
H często wymienianych materiałów eksploatacyjnych, części lub 
akcesoriów np. baterii, lamp, elementów gumowych, pasów 
napędowych... (nieograniczona lista);  
H usterek powstałych na skutek pożaru, zalania, uderzenia pioruna, 
wypadku lub klęski żywiołowej, itp. …; 
H usterek spowodowanych celowo, przez zaniedbanie, lub 
wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z artykułem, niedbałej 
konserwacji, nadużyć lub użytkowania niezgodnego z instrukcją 
producenta; 
H szkód spowodowanych przez komercyjne, profesjonalne lub 
zbiorowe użytkowanie artykułu (okres obowiązywania gwarancji 
zostanie obniżony do sześciu (6) miesięcy w przypadku 
profesjonalnego użytkowania artykułu); 
H szkód wynikających ze źle zabezpieczonej wysyłki artykułu; 
H wszelkich szkód spowodowanych przez modyfikację, naprawę, 
przeróbkę przeprowadzaną przez osoby trzecie bez pisemnej zgody 
firmy Velleman ®. 
• Artykuły do naprawy należy dostarczyć do lokalnego dystrybutora 
Velleman®, odpowiednio opakowane (najlepiej w oryginalne 
opakowanie) wraz z dowodem zakupu i jasnym opisem usterki. 
• Wskazówka: Aby oszczędzić czas i koszty, przed zwrotem artykułu 
do naprawy prosimy ponownie przeczytać instrukcję i sprawdzić, czy 
usterka nie powstała z oczywistych przyczyn. Należy pamiętać, że 
zwrot sprawnego sprzętu może się wiązać z opłatami 
manipulacyjnymi. 
• Do napraw dokonywanych po upływie okresu gwarancji doliczane są 
koszty wysyłki. 
• Powyższe warunki obowiązują bez uszczerbku dla wszelkich 
gwarancji komercyjnych. 

Powyższa kalkulacja podlega modyfikacji w zależności od 
artykułu (patrz instrukcja artykułu). 


