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Brugermanual



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.



Inkluderet i Produktet
Basestation, bordstativ til basestationen, Fjernsensor, monterings materiale, brugermanual.

Anbefalede batterier:
3 stk. af AA batterier (1.5V)



Skærm Oversigt på Basestationen

1. Symbol for aktiv Hi eller Lo alarm udendørs 2. Tendenspil

3. Vindhastighed 4. Vindretning (Navn)

5. Vindretning (Grafisk) 6. Lufttryk værdi

7. Vejrudsigt (12~24 timers) 8. Lufttryk alarm

9. Indendørs sensor kanal og signalstyrke ikon 10. Symbol for aktiv Hi /Lo alarm indendøre

11. Indendørs temperatur 12. Indendørs klima indikator

13. Indendørs luftfugtighed 14. Nedbør grafisk

15. Nedbørsmængde 16. Solnedgang tidspunkt

17. Solopgang tidspunkt 18. Grafisk vejrudsigt

19. Symbol for tændt alarm 20. Symbol for WiFi forbindelse.

21. Klokkeslæt eller alarm tidspunkt 22. AM / PM information i 12 timers format

23. UV indeks (grafisk) 24. Månefase (Grafisk)

25. Ugedag 26. Dato (Måned / Dag)

27. Temperatur værdi baseret på vejr indeks 28. Vejr indeks (Føles som, dugpunkt mm.)

29. Vind hastighed via Beaufort skala 30. Luftfugtighed (udendørs)

31. Multifunktionel udendørs sensor signal 32. Udendørs temperatur



Komponentoversigt af Udendørs Sensor

1. Regnmåler 2. Antenne

3. Cirkulær vaterpas 4. Vindkopper

5. Vindhane 6. Thermo/Hygrometer

7. Rørklemmer 8. Montage

9. Monterings pæl 10. Batterikammer

11. Reset knap 12. LED funktion indikator

13. Monteringsbolte med skruer



Komponentoversigt af Indendørs Sensor

1. Display 2. Udendørs kanal knap

3. Historik knap 4. Min/Maks værdier knap

5. Vind knap 6. Sol knap

7. Baro knap 8. Regn knap

9. Alarm/Snooze knap 10. Ventilationshuller

11. Stativ ben 12. WiFi sensor knap

13. Refresh knap 14. [ ℃ / ℉ ] knap

15. Strømstik 16. Reset knap

17. Backup batterikammer 18. Hi/Lo/Auto vælger knap

19. Op/contrast knap 20. Ned/NDX knap

21. Vægmontering 22. Hi/Lo alarm knap

23. Alarm knap 24. Klokkeslæt knap

25. Strømkabel



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 radiosignaler 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.

Batterier og Installation

Basestationen
1. Åben batteri kammeret ved at dreje på døren
2. Installere 1 x CR2032 , sørg for at deres polariteter matcher.
3. Sæt døren fast igen, ved at dreje den på plads igen.
4. Når batterierne er installeret vil skærmen tænde automatisk, og vil efter få sekunder

gå ind i radio søgning tilstand.
5. RC uret vil automatisk lede efter et DCF signal efter ca. 8 sekunder, og det burde

ikke tage mere end et par minutter at stille uret. Sørg for basestationen står et sted
hvor den kan få fri forbindelse.

NOTE!:
1. Hvis ikke er kommet noget frem på skærmen efter du har installeret batterierne

korrekt (Sørg for det er samme mærke, kapacitet, og de er fuldt opladte), kan du
trykke på RESET knappen med en nål.

2. Hvis du ikke får signal efter noget tid, kan der være andre signal som forstyrrer, prøv
igen på et andet tidspunkt.



Udendørs sensoren
1. Åben batteri kammeret, ved at fjerne skruen først og derefter tage pladen ud.
2. Installere 3x AA batterier (1.5V), sørg for at deres polariteter matcher.
3. Fastsæt døren igen og sæt skruen fast igen for at sikre at batterierne sidder fast.

NOTE!:
1. Sørg for at O-ringen sidder korrekt, således at den forbliver vandtæt.
2. Den røde LED lys vil blinke i 12 sekunds intervaller.

Lav Batteri Niveau
Når batteriet er lavt, vil der på skærmen kommer et lavt batteri ikon frem ved siden af tids
displayet. Ikonet vil være ved siden af fjern sensoren hvis den har har lavt batteri.

NOTE!:
Når du skifter batterier skal du manuelt få forbindelse til enhederne igen.

1. Udskift altid alle batterier, til nye og fuld opladte af samme mærke.
2. Tryk og hold nede på REFRESH knappen i 2 sekunder
3. Tryk på reset knappen på den sensor du vil få forbindelse til.



Opsætning af WiFi signal

- Når du tænder for basestationen den første gang, vil ikonerne “AP” og Wi-Fi blinke,
hvilket indikere at AP (Access Point) tilstand er blevet aktiveret, og er klar til at blive
tilsluttet til Wi-Fi. Brugeren kan også trykke og holde nede på [SENSOR / Wi-Fi]
knappen i ca. 6 sekunder for at manuelt gå ind i AP tilstand.

- Brug en smartphone, tablet eller computer for at kunne tilstutte basestationen til
Wi-Fi.

- Inde i din PC skal du gå ind under Wi-Fi funktionerne, og det samme med din telefon
eller tablet. Derefter skal du tilslutte dig til PWS-XXXXXX, som vil kræve noget tid om
at forbinde.

PC (Windows 10) Wi-Fi netværks interface Android Wi-Fi netværk interface
- Når den er tilsluttet, kan du indsætte den følgende IP adresse ind i din søgebar på

din browser, for at kunne tilsutte til kontrol menuen.
http://192.168.1.1

Wi-Fi Statusindikator
Nedenfor er Wi-Fi ikonet forskellige tilstande, i forhold til hvilket status den er i.

Setup af Vejrcenter Server
Skriv de følgende informationer under web interfacen “SETUP”, som kan findes på
hjemmesiden. Dette er kun nødvendigt hvis du ønsker at bruge Wunderground.com eller
Weathercloud.net.

http://192.168.1.1


NOTE:
Når Wi-Fi signalet er færdiggjort, vil din PC eller telefon gå tilbage til dens normale Wi-Fi
funktion.
Under AP tilstand kan du trykke og holde nede på [SENSOR / Wi-Fi] knappen i 6 sekunder
for at stoppe AP tilstand eller aktivere den, hvilket vil gå tilbage til dine tidligere indstillinger.



Opsætning

Når alle enheder er forbundet, og er
blevet testet kan du nu opsætte
dem der hvor du ønsker, inden for
deres rækkevidde. På åbent terræn
kan de være forbundet med 150
meter mellem sig, men denne
rækkevidde vil blive drastisk nedsat
med vægge og andet elektronik i
vejen. De skal derfor stå så tæt så
mulig, med så lidt mellem dem så
muligt.

Udendørs Sensoren
Sørg for du opsætter den et sted
med fri luft over den, hvor at
regnvand frit kan løbe ned i
indsamleren, og den ikke vil stå i
skygge. Den skal have frit luft
omkring sig for at kunne korrekt
måle vindhastighed og vindretning,
uden forstyrrelser fra bygninger.

(Dit vejrdata kan ofte være anderledes end hvad DHI, og andre lignede vejrstationer oplyser,
da deres stationer befinder sig længere væk, samt højere oppe for at undgå forstyrrelser).

Sørg for at vindhanen vender den korrekte vej, altså med den mindste end mod Nord, hvis
du ønsker at den skal aflæse mod Nord. Hvis du er på den sydlige halvkugle, skal du pege
den mod syd i stedet.

Pælen som enheden skal monteres på skal være mellem 25 - 33 i diameter, og skal kunne
stå stabilt i vindstyrker over 20 m/s. Sørg derfor for at pælen at sat ordentligt fast til jorden.

1. Fastsæt derefter gummi puderne som er inkluderet fast som vist på Fig. 17.
2. Derefter skal du fastsætte monteringen til en pæl eller lignede, sørg for at enheden

befinder sig ca. 1.5 meter over jorden.
3. Fastsæt nu enheden til pælen via de skruer som er inkluderet, og sørg for at

vindhanen peger den korrekte vej.
4. Sørg for at bruge vaterpasset (Fig. 20), for at sikre at enheden står stabilt.



Basestationen
Sørg for at enheden stå et sted, hvor den kan have fri signal til alle sensorer.

Enheden er designet til at enten blive monteret på en væg, eller stå op via den inkluderede
stativ.

Stativet skal positioneres således, at dens tænder klikker ind i hullerne for at sikre den.
Derefter kan den stå sikkert på ethvert stabilt overflade, såsom køkkenbord, kommode, eller
hylde.

Modtagelse af Målinger og Tidssignal
Når batterierne er placeret inde i enhederne, vil de på en cyklus af 45 sekunder intervaller
transmittere vejrdata, og det kan tage op til 3 minutter før at enhederne har fået forbindelse
til hinanden.

Basestationen vil automatisk selv begynde at lede efter DCF signal, for at kunne indstille tid
og dato. Dette kan godt tage flere minutter, du skal også sørge for at enheden ikke står
dækket til, eller et sted hvor den ikke har fri luft.

Man skal derfor ikke gå i panik hvis at enhederne når de tændt, ikke får forbindelse, eller
viser korrekt lokalt vejrdata, da de skal have nogle minutter til at gøre dette.

Husk også på at DMI eller lignende vejrdata selskaber IKKE giver helt præcist lokalt
vejrdata. Deres stationer befinder sig ofte længere væk, på høje bakker, eller på toppen af
en mast, som derfor giver andre informationer end hvad du vil få med en lokalt vejrsensor.

Manuel Indstilling af Tid

Basestationen er designet til at automatisk synkronisere med en dedikeret tidsserver. Hvis
du vil bruge den i offline tilstand kan du dog sætte tiden manuelt.

1. I normal tilstanden skal du trykke og holde nede på [CLOCK SET] knappen i ca. 2
sekunder for at gå ind i indstillingen.

1. Sekvensen af indstillingerne er som følgende: DST AUTO/OFF  Time  Minute 
Sekunder  12/24 Format  År  Månded  Dag M-D / D-M format  Time Sync
ON/OFF  Ugedag  Sprog.

2. Tryk på [Λ] eller [V] knapperne for at ændre indstillingerne. Hold nede på knapperne
hvis du ønsker at hurtigt skifte mellem dem.

3. Tryk derefter på [CLOCK SET] knappen for at acceptere dine indstillinger, ellers så
vil den automatisk gå ud af indstillingerne hvis du ikke trykker på noget indenfor 60
sekunder.



Alarm Ur
Der kan blive indstillet en normal alarm efter behov, som har en snooze funktion. Der kan
også aktiveres en is / frost alarm, når temperaturen er -3℃ 30 minutter før din alarm.

1. Tryk på klokke knappen ( ), for at se hvornår din alarm lyder.
2. Indstil alarmen ved at holde nede på alarmknappen i ca. 2 sekunder.
3. Brug derefter Λ og V for at justere den ønskede værdi, tryk på alarm knappen for at

indstille minutter, og tryk på knappen igen for at acceptere din indstilling.
4. Tryk på knappen 2 gange for at aktivere alarmen, hvis den er tændt vil du se et

klokke ikon på displayet.
5. Tryk 3 gange hvis du ønsker at aktiverer is / frost alarmen.
6. Hvis du ønsker at fjerne alarmen, skal du holde nede på knappen indtil ikonet

forsvinder.

Snooze funktionen samt lyset hvis trykket på mens alarmen går af, vil aktiver igen efter 5
minutter.  Tryk på alarm knappen for at slukke alarm, og have den klar til næste dag.

Vejrudsigt

Vejrudsigten viser via 6 forskellige ikoner, en vejrudsigt for de kommende 12 timer med en
præcision på ca. 70%. (Enheden kan kun extrapolere fra lokalt data, og kan ikke se globale
vejr bevægelser)

Sunny / Solrigt: Solen vil fortsat være frit på himlen, uden skyer.
Slightly cloudy / Pletvist skyet: Der vil blive delvist skyet, solen vil stadig ses.
Cloudy / Overskyet: Himlen vil blive overskyet, solen vil være gemt.
Rainy / Regn: Der vil komme regnbyger i dit lokale område.
Stormy / Storm: Der vil komme stormvejr i dit vejr, tordenvejr.
Snowy / Frost: Temperaturen vil ligge under 0℃, frost og sne er mulig.

Barometrisks / Atmosfærisk Tryk
Atmosfærisk tryk referer til det tryk der er på et bestemt
sted på jorden, i forhold til vægten af den søjle af luft over
den. Når man siger et atmosfærisk tryk refererer det til den
gennemsnitlige lufttryk som også falder med højden.
Meteorologer bruger barometre til at måle dette tryk, som
bliver påvirket af jordens vejr, hvilket gør det muligt for dem
at udregne vejrudsigter baseret ændringerne i tryk.



Ændre på barometriske indstillinger og vælg vind display tilstand:

1. Tryk på [BARO] knappen for at ændre enheden på dit barometer mellem hPa / inHg /
mmHg.

2. Tryk og hold nede på [BARO] knappen for at skifte mellem absolutte og relativ tryk i
dit display.

Absolutte Det barometriske lufttryk præcis hvor sensoren befinder sig.

Relative Det relative barometriske lufttryk baseret på havoverfladen.

For at indstille den relative atmosfæriske tryk

1. Få adgang til det relevante data angående dit relative atmosfæriske tryk, via dit
lokale vejrtjeneste, internettet eller andre vejr informationskilder.

2. Tryk og hold nede på [BARO] knappen i 2 sekunder indtil at ikonerne for
“ABSOLUTE” eller “RELATIVE” begynder at blinke.

3. Tryk på [GRAPH / Λ] eller [HISTORY / Λ] for at kunne skifte til relativ tilstand.
4. Tryk derefter på [BARO] knappen og den relative tryk ikon vil begynde at blinke.
5. Tryk på [GRAPH / Λ] eller [HISTORY / Λ] knappen for at kunne ændre værdien.
6. Tryk til sidst på [BARO] knappen for at gemme indstillingerne og gå ud af

indstillingerne.

NOTE:
- Når du ændre på dit relative atmosfæriske tryk værdi, vil alle vejr dataene også

ændre sig i henhold til den. Du kan derfor godt forvente drastiske ændringer når du
ændre værdien.

- Værdien for den relative tryk vil ændre sig baseret på den værdi du har indtastet,
men den vil først ændre den absolutte værdi efter der er gået 1 time.

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

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

Komfort 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



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

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

39 ~ 49 km/t
Store grene i

bevægelse, man25 ~ 30 mph



6 Kraftig brise kan høre vind hyl og
skraldespande

vælter

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

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



Trådløs Signal Modtagelse
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

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.



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.



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.


