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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. Baro knap (Skift mellem hPa, InHg
og mmHg)

2. Vind knap (Skift mellem gennemsnit
og nuværende vind styrke)

3. Nedbør knap (Skift mellem daglig,
ugelig, månedlig)

4. Alarm / Snooze knap

5. Maks / Min knap (Se Maks og Min
værdier registreret)

6. Historik knap (Se data fra de sidste
24 timer)

7. Indeks knap (Skift mellem dugpunkt,
varmeindeks og kulling)

8. Skærm

9. Vægmontering 10. Vægmonterings adapter

11. Ned knap 12. Op knap

13. Reset knap 14. RCC knap

15. Sensor knap 16. °C / °F knap

17. Hi / Lo / Auto knap (Lysstyrke) 18. Strømkabel

19. Tid Sæt knap 20. Alarm knap

21. Advarsel knap 22. Batteri cover

23. Batteri kammer 24. DC input stik

25. DC strøm adapter (EU) 26. DC strøm kabel



Komponentoversigt af Udendørs Sensor

27. Regn tragt 28. Antenne

29. Cirkulært vaterpas 30. Vindmåler

31. Vindhane 32. Stråling skjold

33. Monterings pæl 34. Pæl montage

35. Vertikal montage 36. Rør klemme

37. Skrue 38. Skrue med møtrik

39. Horisontal montage 40. Batteri cover

41. Skrue 42. Reset knap

43. Indsats 44. Funktions indikator lys

45. Batteri kammer 46. O-ring



Skærm Oversigt på Basestationen

1. Ugedag 2. Lufttryk

3. AM / PM (12 timers format) 4. Timer

5. Minutter 6. Sekunder

7. RCC symbol 8. Alarm symbol

9. Månefase 10. Vindretning

11. Klima indikator 12. Alarm symbol for Hi / Lo

13. Måned 14. Dag

15. Luftfugtighed (Indendørs) 16. Temperatur (Indendørs)

17. Temperatur (C / °F) 18. Alarm symbol for Hi / Lo

19. Luftfugtighed (Udendørs) 20. Temperatur (Udendørs)

21. Signalstyrke indikator 22. Vindhastighed

23. Varmeindeks 24. Beaufort skala

25. Alarm symbol (Vind) 26. Vindhastigheds skala

27. Graf (Regn & Lufttryk) 28. Lufttryk

29. Grafisk vejrudsigt



Inkluderet i Produktet
Basestation (A), Strømforsyning (B), Trådløs Sensor (C), Vertikal Montage (D), Horizontal
Montage (E), Pæl montage (F)

Anbefalede batterier:
Basestation: 3 stk. af AAA batterier (1.5V)
Trådløs Sensor:  3 stk. af AA batterier (1.5V)



Hurtigt Start
OBS .
Undgå konnektivitet besvær

1. Placer basestationen (modtager) og fjern sensoren (sender) så tæt så mulig
2. Sæt strøm til og tænd for basestationen og vent ca. 5 sekunder
3. Sæt strøm til og tænd for fjern sensoren
4. Placer begge inden for den effektive transmissions afstand.

Når man skifter batterier skal man altid skifte dem i den korrekte rækkefølge, så at den
automatiske forbindelse kan blive reetableret. Hvis nogle af produkterne får strøm for en
stikkontakt og ikke fra batterier, skal den stadig slukkes i den tid det ville tage at skifte
batterierne. Hvis kun en af produkterne bliver slukket for at få skiftet batterier, f.eks fjern
sensoren så kan signalet ikke blive modtaget korrekt uden de begge bliver slukket og tændt
igen.

Bemærk at rækkevidden på produkterne er meget afhængig af hvilke materialer, og position
som produkterne befinder sig mellem. Grundet eksterne påvirkninger (Radiosignaler og
andre eksterne påvirkninger), kan maksimum afstanden på transmissions længden blive
kraftig reduceret. Hvis dette er tilfældet skal placeringen af produkterne ændres, dog så kan
placeringen af kun et produkt være nok. Selvom at fjern sensoren er vejrtæt, er det stadig
anbefalet at den placeres væk fra direkte sollys, regn og sne.

- Opsætning af strømforsyning
Baseenhed

1. Fjern batteri coveret
2. Indsæt batterierne ind i batteri kammeret. Vær opmærksom på batteriernes polaritet (+/-)
3. Sæt batteri coveret tilbage på baseenheden

Fjern Sensoren
1. Fjern skruen som sidder på batteri kammerets cover med en lille Philips

skruetrækker og fjern coveret.
2. Indsæt batterierne ind i batteri kammeret. Vær opmærksom på batteriernes polaritet (+/-)
3. Sæt batteri coveret tilbage og sæt skruen fast igen.



Installation af den multi-funktionelle fjernsensor
Afhængig af lokation, så kan fjernsensoren blive installeret på 2 forskellige måder
BEMÆRK! Under installation skal den øvre del af vind skovlen sættes minimum 1.5
meter over jorden. Brug den cirkulære vaterpas i sensor hovedet for at sikre en lige
installation. Vindmøllen skal pege mod Nord.

Installation på en vertikal eller horisontal træ element
1. Glid den ene ende af installations pinden ind i apparaturet under sensor hovedet
2. Sæt en skrue ind i det boret hullet og sæt møtrikken fast på den anden side. Stram

møtrikken med hånden.
3. Afhængig af den ønskede orientering, glid nu den anden installations pind ind i

apparaturet for vertikal eller horisontal montering af monterings basen.
4. Sæt en skrue i det andet boret hul på monteringsbasen og sæt en møtrik på den

modsatte side. Stram møtrikken med hånden.
5. Placer monteringsbasen med sin bund side først på træ elementet. Brug 4 træskruer

til at stramme den til.

Installation på vertikal eller horisontal rør
1. Glid den ene ende af installations pinden ind i apparaturet under sensor hovedet
2. Sæt en skrue ind i det boret hullet og sæt møtrikken fast på den anden side. Stram

møtrikken med hånden.
3. Afhængig af den ønskede orientering, glid nu den anden installations pind ind i

apparaturet for vertikal eller horisontal montering af monterings basen.
4. Sæt en skrue i det andet boret hul på monteringsbasen og sæt en møtrik på den

modsatte side. Stram møtrikken med hånden.
5. Placer monteringsbasen med sin bund side først mod røret. Press rør beslaget imod

røret fra den modsatte side.
6. Sæt 4 skruer i det borede huller af monteringsbasen og gennem de boret huller på

røret og dens beslag.
7. Sæt de 4 møtrikker fast på den modsatte ende og stram dem med hånden.

Basestationen vil automatisk lede efter en udendørs sensor. Tryk på “SENSOR” knappen for
at starte en manuel søgning efter en sensor. Når der en forbindelse vil sensor styrke
indikatoren blive vist på display skærmen.

Forbindelse status display

Forbindelsesstatus Skærmikoner

God signal Reception symbol (WIFI)

Leder efter en sensor Reception symbol blinker

Ingen signal for 48 timer “Er” (Error/Fejl) bliver vist

Sensor lav batteri (God signal) Batterisymbolet bliver vist



Automatisk tidsindstilling
Efter strømforsyningen er blevet etableret, vil klokken automatisk lede efter et radio signal.

Hvis radiosignalet er fundet, vil dato og tid automatisk blive ændret til den korrekte tidszone,
og radio kontrol ikonet vil tænde på skærmen.

Hvis klokken fejler i at finde et signal, så prøv disse ekstra trin:
1. Tryk på RCC knappen på basestationen indtil at radio symbolet blinker.
2. Hvis der ikke kan findes noget signal, skal tiden manuelt indsættes.

Læs den detaljeret manual for mere information omkring manuel tid og alarm indstilling. (See
download information på side 2)

Modtagelse af målinger automatisk
Når batterierne er installeret, vil basestationen vise de målte værdier. Målingerne fra fjern
stationen vil blive vist inden for 3 minutter efter den er blevet tændt.

Læs den detaljerede manual for mere information omkring målinger (Se download
information på side 2).

Nedbør
Mængden af nedbør bliver vist på basestationen i millimeter eller tommer, og viser også
mængden af akkumuleret dagligt, ugentligt og månedligt nedbør.

Nedbørsmængde Dagligt Ugentligt Månedligt

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

Nedbørsmængde Nuværende nedbør i den sidste time

Dagligt Totale mængde nedbør siden midnat

Ugentligt Totale mængde nedbør i den nuværende uge

Månedligt Totale mængde nedbør i den nuværende måned

1. Tryk på RAIN knappen i 3 sekunder for at ændre enheden
2. Tryk på UP eller DOWN knappen for at ændre mellem millimeter og tommer
3. Tryk på RAIN knappen igen for at acceptere dine indstillinger



Klima Indikator
Et dårligt indendørs kan skade dit helbred, og være til fare for din sundhed, det er derfor
vigtigt at sørge for et godt indendørs klima, ved at holde temperaturen og luftfugtigheden på
det korrekte niveau. Basestationen oplyser hvordan indendørs klimaet er med ikoner, hvor
du derefter kan sørge for at indstille temperaturen korrekt.

Sæt ikke sensoren ved varme eller kulde legemer, siden de kan forvirre sensoren.

For koldt, sørg for at
temperaturen ligger på ca.

22℃

Temperaturen er tilpas Der er for varmt, sørg at at
sænke temperaturen

Fabrikstilstand
Under opsætning af denne sensor kan der forekomme fejl data, som kan afgive forkert
vejrdata indtil du fjerner denne data igen. For at fjerne dette data skal du trykke og holde
nede på HISTORY knappen i 10 sekunder, og derefter vil enheden fjerne alt data og kunne
afgive korrekt data.

Månefaser
På den nordlige halvkugle, vil månen
bevæge sig fra den højre side til den
venstre pga. det er der lyset fra
solen reflekteres over på den.
Denne tabel er med til at bedre
forstå hvilken fase månen er i.



Vejrudsigt

Vejrstationen vil ud fra den data den opsamler, og det lokale atmosfæriske tryk lave en
vejrudsigt med ca. 70% nøjagtighed.

Solrigt Delvist skyet Overskyet Regn Stormvejr Sne

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

3 Rolig brise

12 ~ 19 km/t

Blade og grene
bevæger sig, små

flag er ude

8 ~ 12 mph

7 ~ 10 knob

3.4 ~ 5.4 m/s

20 ~ 28 km/t



4 Moderat brise
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

10 Storm

89 ~ 102 km/t

Træer bliver væltet
og bygninger kan

tage skade

55 ~ 63 mph

48 ~ 63 knob

28.5 ~ 32.6

103 ~ 117 km/t

Planter tage skade,64 ~ 73 mph



11 Voldsom storm og structural skade
er meget mulig

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.

Rengøring og vedligeholdelse
● Før rengøringen begynder skal man fjerne den fra strømforsyning (Fjern fra stik eller

tag batterierne ud)
● Man må kun rengøre enheden eksternt med en tør klud. Brug ikke kemikalier da de

kan skade elektronikken indvendig.

Rengøring af regn samleren

1. Rotere regn samleren med 30° mod klokken.
2. Forsigtigt fjern regn samleren.
3. Rens og fjern alt skidt.
4. Installere kun alle dele igen når de er helt rene og tørre.

Rengøring af Thermo/Hygro sensor

1. Fjern de 2 skruer på bunden af stråling skjoldet.
2. Forsigtigt fjern skjoldet
3. Fjern forsigtigt alt skidt som sidder på sensor modulet

NOTE
Stråling skjoldet består af 2 separate dele inden i hinanden. De 2 bundstykker er lukkede.
ÆNDRE IKKE I DERES ORDEN! Sensoren indenfor skjoldet må ikke gøres våd!

● Rengør forsigtigt skjoldet med vand og fjern alt skidt på den.
● Installere delene tilbage i den rigtige orden når de er rene og helt tørre.



Afskaffelse

Sortere indpakningsmateriale korrekt for afskaffelse. Kontakt den lokale genbrug og
affalds indsamlings service for information omkring korrekt sortering af affald.

Afskaf ikke elektronisk affald via normal affald!

I henhold til Europa-Parlamentets direktiv 2012/19 / EF om elektrisk og elektronisk affald
og dets tilpasning til Dansk lov skal brugte elektroniske apparater indsamles separat og
genanvendes på en miljøvenlig måde

Afskaf ikke batterierne eller genopladelige batterier via husholdningsaffald. Det er strafbart
at fjerne batterier uden at aflevere dem til den korrekte affaldsindsamling. Batterierne kan
frit leveres til enhver renovations station, hvor de vil blive taget sig af.

Ved aflvering af batterier på ubemandet stationer skal batterierne korrekt sorteres.
Cadmium, Bly og Kviksølv baseret batterier skal alle sorteres korrekt.


