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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig
håndtering kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponentoversigt af Basestationen

1. Snooze / Lys 2. Skærm

3. Historik Knap 4. Mem Knap

5. Indeks Knap 6. Vind Knap

7. Væg Montering 8. Alarm Knap

9. Tid Knap 10. °C / °F Knap

11. Vindhastighed Knap 12. Tune Knap

13. Advarsel Knap 14. Ned / Kontrast Knap

15. Op / Kanal Knap 16. RCC Knap

17. Skan Knap 18. Reset Knap

19. Batterirum 20. Battericover

21. Stativ



Skærmoversigt

1. AM / PM 2. Klokkeslæt

3. Dato 4. Frost Advarsel

5. Vinter / Sommer tid 6. DST Signal

7. Alarm 8. Sensor Signal

9. Udendørs Temperatur Alarm 10. Udendørs Temperatur

11. Sensor Symbol 12. Udendørs Luftfugtigheds Alarm

13. Udendørs Luftfugtighed 14. Vejrudsigt

15. “Føles som” 16. Vindhastighed Gennemsnit

17. Vindhastighed 18. Top Vindhastighed

19. Vindhastighed Alarm 20. Vindhastighed Klasse

21. Indendørs Luftfugtighed 22. Indendørs Luftfugtighed Alarm

23. Indendørs Temperatur 24. Indedørs Temperatur Alarm



Komponentoversigt af Sensor

1. Vindkop 2. Øvre Sensor Del

3. Nedre Sensor Del 4. Skruehul

5. LED Indikator 6. Stråling Skjold

7. Batterirum 8. Reset Knap

9. Battericover 10. Indsats til stang

11. Møtrik 12. Stang

13. Montering 14. Møtrik

15. Skruehul 16. Pælmontering

17. Gummipuder

Inkluderet i Produktet
Basestation (A), Trådløs Sensor (Vindmåler) (C), Opsætnings matriale inklusiv skruer

Anbefalede batterier:
Basestation: 2 stk. af AA batterier
Trådløs Sensor:  2 stk. af AAA batterier



Kvikstart
1. Placer baseenheden (modtageren) og sensoren (senderen) så tæt på hinanden som

muligt.

2. Tilslut strømforsyningen til baseenheden, og vent, indtil indendørstemperaturen
vises.

3. Etabler strømforsyning til sensoren.

4. Opsæt/betjen baseenheden og sensoren inden for det effektive
transmissionsområde.

5. Sørg for, at baseenheden og radiosensoren er indstillet til samme kanal.

Når du udskifter batterierne, skal du altid fjerne batterierne i både baseenheden og sensoren
og genindsæt dem i den rigtige rækkefølge, så radioforbindelsen kan genetableres. Hvis en
af de to enheder drives via en nettilslutning, skal strømtilslutningen til denne enhed også
være afbrydes kortvarigt ved udskiftning af batteri. Hvis det for eksempel kun er batterierne i
sensoren, der udskiftes, kan signalet ikke modtages eller ikke længere modtages korrekt.

Bemærk, at den faktiske rækkevidde afhænger af de byggematerialer, der anvendes i
bygningen og placeringen af baseenheden og udendørssensoren. Ydre påvirkninger
(diverse radiosendere og andre kilder til interferens) kan i høj grad reducere den mulige
rækkevidde. I sådanne tilfælde anbefaler vi at finde andre placeringer til både baseenheden
og udendørssensoren. Nogle gange er en forskydning på blot et par centimeter nok!



Installation & Opsætning

Trådløs 3 i 1 Udendørs Sensor

1. Drej strållingskjodet og dens
husning mod uret for at åbne den.

2. Fjern døren til batteri kammeret
3. Indsæt 3x AA batterier ind i

kammeret, og luk derefter kammeret
igen for at sørge for vandtætheden.

NOTE:
Sørg for at polaritet vender korrekt, og at
batterierne er så ens så mulige. Når de er
korrekt installeret vil LED indikatoren
begynde at blinke.

4. Drej toppen med uret for at sikre
sensoren fast igen.



5. Indsæt toppen af pælen ind i
bunden af monterings klemmerne.

6. Placerer bolten i den sekskantet hul,
og derefter indsæt skruen fra den
anden ende. Stram dem fast med
værktøj.

NOTE:
Vær sikker på at pælens indikator passer
med klemmerne i skruehullet

7. Montere klemmerne på 3 i 1
sensorens bundstykke ved at
indsætte skruer og møtrikkerne.

8. Indsæt den anden ende af pælen i
det kvadratiske hul på standeren.

NOTE:
Vær sikker på at standerens og pælens
indikator passer sammen.

9. Placere bolten ind i det sekskantede
hul og fastsæt den ved at skrue
møtrikken på fra den anden side.



10. Fastsæt gummipuderne før du
fastsætter resten af monteringen til
en pæl.

Monteringsguide
- Sikrer klemmerne til en pæl eller stolpe.
- Opsæt sensoren så den er ca. 1.5m over jorden for at sikre præcis vejrmåling.
- Vælg et åbent område indenfor 150 meter fra basestationen.

NOTE:
- Hvis du udskifter batterierne på basestationen eller en af de tilkoblede sensorer skal

du trykke på [SENSOR] knappen på basestationen og på reset knappen på sensoren
for at kunne parre dem igen.

- Undgå at placere sensoren et sted med direkte sollys, regn eller sne.
- Materiale som befinder sig i vægge mellem en sensor og en basestation kan

forsagde drastiske ændringer i den effektive transmissionsrækkevidde, du skal derfor
justerer på deres position indtil du finder det mest effektive.

- Sørg for at enhederne ikke står for tæt på andre elektriske enheder som kan forstyrre
deres signal, metal objekter kan give samme resultat.

Parring af Den Trådløse 3 i 1 vejrsensor og
basestation

Efter du har indsat batterierne vil basestationen automatisk begynde at sørge efter den
inkluderede 3 i 1 udendørs sensor. Sørg for at sensoren er lige ved siden af basestationen,
så de kan få forbindelse. Når der er blevet etableret forbindelse vil der på basestationens
diplay, blive vist udendørs temperatur, luftfugtighed og vindhastighed.

Udskiftning af Batteri og Manual Parring.
Når du udskifter batterierne på basestationen eller den trådløse 3 i 1 sensor, skal de parres
igen manuelt.

1. Udskift alle batterierne i en af enhederne, hvis batterierne er blevet flade.
2. Tryk på [SENSOR] knappen på basestationen
3. Tryk og hold nede på [RESET] knappen på den trådløse 3 i 1 sensor

NOTE:



Dette kan godt tage flere forsøg, oftest fordi de befinder sig længere væk fra hinanden, og
deres signal kan nemt blive forstyrret af andre elektriske eller magnetiske objekter. Udover
dette, skal du sørge for at du bruger den samme slags batterier, kapacitet, type og mærke.

Parring af Øvrige Trådløse Sensorer (Valgfrit tilkøb).

Automatisk tidsindstilling

Efter at strømforsyningen er etableret, vil uret automatisk søge efter radiosignalet. Det tager
omkring 3-8 minutter for at fuldføre denne proces. Hvis radiosignalet modtages korrekt, dato
og klokkeslæt indstilles automatisk og ikonet for radiokontrolsignalet tænder.
Hvis uret ikke modtager tidssignalet, skal du fortsætte med følgende trin:

1. Tryk på RCC-knappen på basestationen, indtil radiosignalet symbolet blinker.

2. Hvis enheden stadig ikke modtager signalet, er tiden skal indstilles manuelt.

Manuel tidsindstilling og andet
brugerdefinerede indstillinger

For at indstille klokkeslæt/dato manuelt skal du først deaktivere modtagelsen af tidssignalet
ved at trykke på RCC-knappen i ca. 8 sekunder.

1. Tryk og hold CLOCK-knappen nede i ca. 3 sekunder til skifte til tidsindstillingstilstand.

2. Cifre, der skal indstilles, blinker.

3. Tryk på OP/CH knappen eller DOWN/Contrast knappen for at ændre værdien.

4. Tryk på knappen CLOCK for at bekræfte og fortsætte til næste indstilling.

5. Indstillingsrækkefølge: 12/24 timers tilstand > Timer > Minutter > Sekunder > År >
D/M-M/D visningsændring > Måned > Dag > Tidsforskydning > Sprog > DST AUTO/OFF



Alarm indstilling

1. Tryk og hold ALARM-knappen nede i ca. 3 sekunder til gå ind i alarmtid indstillingstilstand.

2. Cifre, der skal indstilles, blinker.

3. Tryk på OP- eller NED-knappen for at ændre værdien.

4. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte og fortsætte til næste indstilling.

5. Indstillingsrækkefølge: Timer > Minutter

6. Tryk til sidst på ALARM-knappen for at gemme indstillingerne og forlad
indstillingstilstanden. Alarmen aktiveres automatisk. Symbolet vil blive vist.

7. Tryk på knappen ALARM i normal visningstilstand for at vise alarmtidspunktet.

8. Tryk på knappen ALARM under alarmtidsvisningen til slå alarmen fra.

Snooze funktion

1. Når alarmen lyder, tryk på SNOOZE/LIGHT-knappen for at aktivere snooze-funktionen.
Alarmen vil lyd igen om 5 minutter.

2. Tryk på knappen ALARM, når alarmen lyder for at afbryde alarmen, indtil alarmtidspunktet
er nået igen.

3. Alarmen slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen knap trykkes inden for 2 minutter.

Modtagelse af målinger automatisk

Når strømforsyningen er aktiveret, viser basestationen måleaflæsningerne. Aflæsninger fra
fjernbetjeningen sensoren vil blive vist inden for 3 minutter efter at den er tændt på.
Hvis der ikke modtages noget signal, skal du fortsætte med følgende trin:
Tryk på SCAN-knappen i ca. 2 sekunder for at starte modtagelse af målinger igen.



Indstilling af is-foralarmen

Når udetemperaturen falder til under 3 ° C (37 ° F) og is-foralarmen er aktiveret, vil en ekstra
alarm lyde ca. 30 minutter før det faktiske alarmtidspunkt.

1. Indstil og aktiver alarm (se "Indstilling af alarmtidspunkt").

2. Tryk på knappen ALARM flere gange, indtil symbolerne vises og vises sammen på
displayet.

Historiedata

Basestationen registrerer automatisk forskellige vindmålinger.
Tryk gentagne gange på HISTORY-knappen for at få vist timetal
(TIMER - op til 24 timer tilbage), dagligt (DAGLIG - op til 31 dage tilbage), månedligt
(MÅNEDLIG - op til 12 måneder tilbage) eller årlige (ÅRLIGT - op til 3 år med
tilbagevirkende kraft) maksimale historiedata, afhængigt af den aktuelle visningstilstand.

Vejrudsigt

1. Solrigt 2. Delvist overskyet

3. Overskyet 4. Let Nedbør

5. Regn 6. Sne



Vindindikator

1. Stigende 2. Rolig 3. Faldende

Temperatur- og luftfugtighedstrendindikatoren viser tendenserne for ændringer i de
kommende få minutter. Pile angiver en stigende, konstant eller faldende tendens.

Beaufort Skala

Beaufort Skala Beskrivelse Vindhastighed Land forhold

0 Stille og roligt

> 1 km/t

Roligt. Luften stiger
naturligt opad

> 1 mph

> 1 knob

> 0.3 m/s

1 Let luft

1.1 ~ 5 km/t
Luft bevæger sig
roligt i en retning.

Blade og vindhaner
holder stille.

1 ~ 3 mph

1 ~ 3 knob

0.3 ~ 1.5 m/s

2 Let brise

6 ~ 11 km/t
Man kan mærke
vinden på huden.

Både blade og
vindhaner bevæger

sig

4 ~ 7 mph

4 ~ 6 knob

1.6 ~ 3.3 m/s

12 ~ 19 km/t



3 Rolig brise
Blade og grene

bevæger sig, små
flag er ude

8 ~ 12 mph

7 ~ 10 knob

3.4 ~ 5.4 m/s

4 Moderat brise

20 ~ 28 km/t

Støv og papir, større
grene bevæger sig

13 ~ 17 mph

11 ~ 16 knob

5.5 ~ 7.9 m/s

5 Frisk brise

29 ~ 38 km/t

Mindre grene
bevæger sig, små
træer bevæger sig

18 ~ 24 mph

17 ~ 21 knob

8.0 ~ 10.7 m/s

6 Kraftig brise

39 ~ 49 km/t
Store grene i

bevægelse, man
kan høre vind hyl og

skraldespande
vælter

25 ~ 30 mph

22 ~ 27 mph

10.8 ~ 13.8 m/s

7 Høje vinde

50 ~ 61 km/t

Hele træer bevæger
sig, det er hårdt at

gå imod vinden

31 ~ 38 mph

28 ~ 27 knob

13.9 ~ 17.1 m/s

8 Kuling

62 ~ 74 km/t
Grene kan falde af
træer, biler bliver
skubbet på vejen,

og det er farligt at gå
ude

39 ~ 46 mph

34 ~ 40 knob

17.2 ~ 20.7 m/s

9 Kraftig kuling

75 ~ 88 km/t
Større grene falder

af træer, mindre
træer kan væltes, og

barrikader bliver
væltet

47 ~ 54 mph

41 ~ 47 knob

20.8 ~ 24.4 m/s

89 ~ 102 km/t

Træer bliver væltet55 ~ 63 mph



10 Storm og bygninger kan
tage skade

48 ~ 63 knob

28.5 ~ 32.6

11 Voldsom storm

103 ~ 117 km/t

Planter tage skade,
og structural skade

er meget mulig

64 ~ 73 mph

56 ~ 63 knob

28.5 ~ 32.6 m/s

12 Orkan styrke

≥ 118 km/t
Voldsomme skader

til vegetation og
strukturer. Affald og
rester bliver kastet

rundt.

≥ 74 mph

≥ 64 knob

≥ 32.7 m/s

- Problemløsning
Problem Løsninger

Den trådløse sensor har en ustabil, svag,
eller dårlig forbindelse.

1. Vær sikker på at sensoren er indenfor
transmissionsrækkevidde (35 meter på
åbent land, dog hver væg kan reducere
dette med 5-10 meter)

2. Reset sensoren eller resynkronisere dem
ved basestationen igen.

Indendørs trådløs sensor har en ustabil,
svag, eller dårlig forbindelse.

1. Vær sikker på at sensoren er indenfor
transmissionsrækkevidde (35 meter på
åbent land, dog hver væg kan reducere
dette med 5-10 meter)

2. Vær sikker på at enheden er på den
korrekte kanal.

Nedbør er ikke korrekt 1. Sørg for at din regn indsamler er ren og
ikke har noget skidt i sig.

2. Vær sikker på at skidt kassen kan
indsamle regn ordentligt.

Temperaturen aflæser sig alt for højt om
dagen.

1. Check at ventilatoren på indersiden af
stråling skjoldet fungere korrekt.

2. Vær sikker på at sensoren ikke sidder for
tæt på varme udledende objekter, som
bygninger, asfalt, vægge eller AC enheder.




