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4. Omkring denne manual
Vær sikker på at grundigt læse igennem alle sikkerheds instruktionerne for at undgå skader på produktet,
brugeren, eller andet. Brug kun dette produkt til hvad den er blevet lavet til, og hvad manualen instruere.
Hold instruktionerne et sted hvor de nemt kan findes i tilfælde hvor det bliver nødvendigt.

ADVARSEL! Du vil finde dette symbol foran
alle tekster som kræver speciel
opmærksomhed, og skal læses
grundigt før brugen af produktet.
Disse tegn angiver ting som
kunne fører til langvarige skader
eller dødsfald hvis ikke forstået.

5. GENERELLE ADVARSLER!

Advarsel!
Værktøj med særdeles skarpe kanter blive ofte brugt når man bruger dette produkt. Sørg derfor for at
dette produkt og de relevante værktøjer bliver lagt et sikkert sted hen når den ikke bruges. Der er en
FARE FOR SKADER!

Advarsel!
Dette produkt indeholder elektroniske komponenter som fungerer via AC strøm. Efterlad ikke børn uden
opsyn med dette produkt, siden der er en RISIKO FOR STØD!

Advarsel!
Udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer. Brug kun de anbefalede batterier. Kortslut ikke dette
produkt eller batterierne, eller afskaf dem via brand. For meget varmeskade kan forsagde kortslutninger,
en brand eller en explosion.

Hold batterierne væk fra børn! Vær sikker på at du indsætter batterierne korrekt. Tomme eller skadet batterier
kan føre til hudskader. Hvis nødvendigt brug sikkerhedshandsker for beskyttelse.

Advarsel!
Brug kun de anbefalede batterier. Sørg altid for at der ikke er svage eller tomme batterier sat til, og få
dem udskiftet med et sæt af fuldt ladet batterier. Brug ikke batterier fra forskellige firmaer eller
kapaciteter. Batterierne bør tages ud af produktet hvis den ikke skal bruges i lang tid.

Firmaerne som producere batterierne har ingen skyld i fejl af installationen af batterier.

Advarsel!
Børn bør kun bruge dette produkt under opsyn af en voksen. Hold indpaknings materialerne væk fra
børn for at undgå RISIKO FOR KVÆLNING.
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6. Komponentoversigt på basestationen

1. LCD Display med lys 2. Alarm knap indikator (Blinker når
alarmen er tændt)

3. Historik knap 4. Total Nedbør knap

5. Nedbør knap 6. MEM knap (Maks / Min)

7. Klokkeslæt knap 8. Alarm knap

9. Advarsel knap 10. Vægmontage

11. Ned knap 12. Op knap

13. Batterikammer 14. °C/°F glide knap

15. MM / IN glide knap (mm / inch) 16. RCC knap

17. Scan knap 18. Reset knap

19. Snooze / Lys knap 20. Bord stativ
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7. Komponentoversigt af regnmåleren

1. Radioaktivt skjold 2. Rød LED indikator

3. Monterings base 4. Monterings klemme

5. Regn indsamler 6. Drænhuller

7. Tipskovl 8. Regn sensor

9. Rest knap 10. Batterikammer

Inkludert med produktet
Basestation (A), Trådløs regnsensor (B), Monterings materiale (C)
Husk at anskaffe 6 type AA batterier til sensor og basestation.
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8. Skærm Display
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1. Historik ikon (Total nedbør) 2. Historik ikon (Historisk data)

3. Klokkeslæt 4. Sommertid / Vintertid ikon

5. Is alarm tændt 6. Ugedag

7. Alarm tilstand 8. Alarm tændt

9. Dag og månded 10. Nedbør indikator

11. Nedbør tidligere 12. Histogram

13. Tids opdelt rekord måler 14. Nuværende nedbør

15. Hi alarm 16. Hi alarm tændt

17. Nedbør enhed ( in/h, mm/h) 18. Udendørs indikator

19. Maks / Min indikator 20. Udendørs temperatur

21. Batteri niveau (Sensor) 22. Udendørs signal styrke

23. Hi / Lo Advarsel og Alarm tændt 24. Indendørs indikator

25. Indendørs luftfugtighed 26. Maks / Min indikator

27. Indendørs temperatur 28. Batteri niveau (Base station)

29. Hi / Lo Advarsel for luftfugtighed 30. Hi /Lo Advarsel for temperatur

6/13



9. Før Du Starter
1. Indsæt batterierne først i basestationen, før du indsætter batterier og tænder for fjern

/ udendørs sensoren.
2. Placerer alle enheder så tæt på hinanden så muligt, for at sørge for at de få

forbindelse.
3. Sørg for at begge enheder er inden for deres rækkevidde.

Når du udskifter batterierne skal du udskifte alle batterierne i enheden. Derefter skal du
opsætte alle enhederne på samme måde som du startede, for at sikre at alle enheder stadig
fungere sammen. Er der forbindelses problemer, skal du udskifte batterierne i alle enheder,
og opsætte dem en ad gangen, med basestationen først.

NOTE!:
Den effektive rækkevidde kan og vil blive kraftigt påvirket af konstruktioner såsom vægge,
mellem basestationen og fjern sensorer. Grundet eksterne radio signaler fra andre, såsom
fra TV, WiFi, og radioer kan rækkevidden også blive reduceret, hvis transmissions området
er fyldt med forskelligt elektronik. Derfor skal du sørge for at enhederne står for sig, og så
tæt så muligt for have optimal forbindelse.

10. Batterier og Installation
Basestationen

1. Fjern batteri coveret så du kan komme til batteri kammeret.
2. Indsæt batterier, sørg for at deres polaritet matcher.
3. Sæt batteri coveret tilbage igen.
4. Vent indtil at indendørs temperaturen bliver vist på skærmen.

Fjern Sensor
5. Løsn skruerne med en Phillips skruetrækker og fjern coveret.
6. Indsæt batterier, sørg for at deres polaritet matcher.
7. Sæt batteri coveret tilbage igen og indsæt skruerne igen.

Batteri Udskiftning
8. Tryk på RESET knappen hver gang du skifter batterierne.
9. Tryk derefter på SCAN knappen for at genetablere kontakt.
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11. Installation og montering
1. Fastsætning af gummipuder

Sørg for at puderne sidder ordentligt fast, så de kan få ordentligt fat når du montere
enheden.

2. Montering af udendørs regnsensor
Afhængigt af den ønskede placering kan fjernsensoren sættes på bordet eller monteres på
væggen.

- ADVARSEL! Under installationen skal du sørge for at enheden er mindst 1.5
meter fra jorden.

Placering skal være så fri som muligt for forhindringer for at sikre en nøjagtig måling. Det
fjernbetjeningssensor skal installeres / monteres vandret og inden for 100m fra
basestationen.

Installation på et rør (maksimal diameter: 26 mm)
1. Placer bagsiden af   monterings basen på fjern sensoren på røret, og tryk på

monteringen klem mod røret fra den anden side.
2. Indsæt de 4 skruer gennem hullerne i monteringsklemmen og gennem hullerne

montering base på det anden side.
3. Sæt de 4 møtrikker på, og stram skruerne med hånden.
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12. Automatisk Tides Indstilling
Efter at strømforsyningen er blevet sat til, søger uret automatisk efter radiosignalet. Det
tager 3-8 minutter for at fuldføre denne proces.
Hvis radiosignalet modtages korrekt, indstilles dato og klokkeslæt automatisk og radio
styringen signal ikonet tændes.

Hvis uret ikke modtager tidssignalet, skal du gå videre med følgende trin...
1. Tryk på RCC -knappen på basestationen, indtil radiosignalsymbolet blinker.
2. Hvis enheden stadig ikke modtager signalet, skal tiden indstilles manuelt.

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

1. Tryk på CLOCK knappen og hold den inde i ca. 3 sekunder for at skifte til tid
indstilling tilstand.

2. Cifrene der skal indstilles vil begynde at blinke.

3. Tryk på OP eller NED knappen for at ændre tiden.

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

5. Indstilling Rækkefølge: 12/24-timers tilstand > Timer > Minutter > År > Måned og dag
> Dag og måned > Tid Forskydning > Sprog > Sommertid (DST)

6. Tryk til sidst på CLOCK -knappen for at gemme indstillingerne og afslutte
indstillingstilstanden.
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14. Alarm / Vækkeur
Indstilling af alarmtidspunkt
1. Tryk på knappen ALARM i ca. 2 sekunder for at indstille alarmen.

2. Cifrene der skal indstilles vil begynde at blinke.

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

4. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte indtastningen og gå til den næste indstilling.

5. Indstillingssekvens: Timer > minutter

6. Tryk til sidst på ALARM knappen for at gemme indstillingerne og afslutte
indstillingstilstanden.

Tænd/sluk for vækkeuret (og Frost Alarm)

7. Tryk på knappen ALARM for at få vist alarmtiden.

8. Tryk på knappen ALARM igen for at aktivere alarmen. Symbolet vises på Skærmen

9. Tryk på ALARM knappen endnu en gang for at aktivere frostadvarselsalarmen.
Symbolerne og vises på displayet.

10. For at deaktivere alarm og frostadvarsel skal du trykke på knappen ALARM, indtil alarm
ikonerne er nej længere vist.

15. Snooze Funktion

1. Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen SNZ/LIGHT for at aktivere snooze
funktionen. Det næste vågn op opkald lyder igen efter 5 minutter.

2. Når alarmen lyder, skal du trykke på en hvilken som helst anden tast for at stoppe
alarmen, indtil det indstillede alarmtidspunkt er nået igen.

3. Hvis der ikke trykkes på en knap, slukkes alarmen automatisk efter 2 minutter.

16. Modtagelse af målinger automatisk
Når batterierne er installeret, viser basestationen måleværdierne. Oplæsninger fra
fjern sensoren vises inden for 3 minutter efter, at den blev tændt.
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17. Nedbør
Mængden af nedbør bliver vist på basestationen i millimeter eller tommer, og viser også
mængden af akkumuleret dagligt, ugentligt og månedligt nedbør.

Tryk på RAIN knappen indtil at den ønskede tidsperiode eller nedbør kommer frem.

Nedbørsmængde Nuværende nedbør i den sidste time

Hver Time Nuværende nedbør i den nuværende time

Dagligt Totale mængde nedbør siden midnat

Ugentligt Totale mængde nedbør i den nuværende uge

Månedligt Totale mængde nedbør i den nuværende måned

Årligt Nuværende nedbør i den sidste år.

18. Grafisk Histogram

1. Histogrammet viser en let oversigt over nedbørsændring over en periode på en
grafisk måde.

2. Grafens tidsskala ændres automatisk i henhold til nedbørs visnings. Indstillings
Rækkefølge er følgende : Rate > Time > Day > Week > Month > Year

3. Som standard vises grafen i timer.

4. Der er ingen grafisk visning, når der vælges årlig nedbør.

For at checke historik data.
5. Tryk på RAIN -knappen for at vælge nedbørsvisningstilstande.

6. Indstillingsrækkefølge: de sidste 24 timer > de sidste 31 dage > de sidste 52 uger >
de sidste 12 måneder > sidste 5 år
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19. Hi / Lo Advarsel
HI/LO advarsel bruges til at advare dig om visse vejrforhold. Når den er aktiveret, tændes
alarmen og indikator lyset begynder at blinke, når et bestemt værdi er nået. Følgende er
områder og type af advarslen er...

Område Type af Alarm / Advarsel til rådighed

Indendørs Temperatur Hi / Lo

Indendørs Fugtighed Hi / Lo

Udendørs Temperatur Hi / Lo

Nedbør (Hver Time) Hi

Nedbør (Dagligt) Hi *
*Daglig nedbør siden midnat

HI/LO alarm indstilling
1. Tryk på knappen ALERT, indtil det ønskede område er valgt.

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

3. Tryk på knappen ALERT for at bekræfte og fortsætte til den næste indstilling.
Aktiver/deaktiver HI/LO -advarsel

4. Tryk på knappen ALERT, indtil det ønskede område er valgt.

5. Tryk på ALARM -knappen for at aktivere alarmen.

6. Tryk på knappen ALERT for at bekræfte og fortsætte til den næste indstilling.

NOTE:
7. Enheden forlader automatisk indstilling funktionen om 5 sekunder, hvis der ikke

trykkes på en knap.

8. Når ALERT -alarm er slået til, blinker området og type af   alarm, der udløste alarmen,
og alarmen lyder i 2 minutter.

9. Tryk på SNOOZE/LIGHT -knappen, når alarmen lyder for at afbryde alarmen.
Alarmen starter derefter igen efter 2 minutter.

Rydning af Data
10. Tryk på knappen HISTORIE og hold den inde i ca. 3 sekunder.
11. Tryk på OP eller NED knappen for at vælge JA eller NEJ.
12. Tryk på knappen HISTORIE for at bekræfte. Dette sletter eventuelle nedbørsdata,

der er registreret før.
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20. Teknisk Data

Basestationen

Batterier 2x AA, 1.5 V

Temperatur enheder °C / °F

Temperatur Maks og Min -10 °C til 50 °C

Luftfugtigheds Maks og Min 20% - 90%

Tids display HH : MM : SS / Ugedag

Tidsformat 12 eller 24 timer

Kalender format DD / MM / ÅR eller MM / DD / ÅR

Dimensioner 95 x 155 x 23 mm (B x H x L)

Vægt 212 g

Trådløs Regnsensor

Batterier 4x AA, 1.5 V

Transmissions frekvens 868 MHz

Maksimal radiofrekvens kraft < 25 mW

Temperatur enheder °C / °F

Temperatur Maks og Min -40 °C til 60 °C

Nedbørs enhed mm, inch

Nedbørs Maks og Min 0 - 29.999 mm
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