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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.

Inkluderet i Produktet

Basestation (A), Trådløs 7 i 1 Sensor (B), monterings materiale (C), brugermanual.

Anbefalede batterier:
Basestation: 1 stk. af CR2032
Trådløs Sensor:  3 stk. af AA batterier (1.5V)



Komponentoversigt af Indendørs Sensor

1. Snooze Knap 2. LCD Skærm

3. Memory Knap 4. Nedbør Knap

5. Baro Knap 6. Væg Monteringshul

7. Vind / + Knap 8. NDX / - Knap

9. Bordstativ 10. Strømstick

11. Tænd / Auto Knap 12. Kanel / Sæt Knap

13. Alarm Knap 14. CAL Knap

15. Sensor / Wi-Fi Knap 16. Reset Knap

17. Batteri kammer



1. Antenne 2. Regnindsamler

3. UV / Lys Sensor 4. Monterings pæl

5. Monterings base 6. Vaterpas

7. Vindkop 8. Stråling skjold

9. Vindhane 10. Råd LED Indikator

11. Reset Knap 12. Batteri kammer

13. Monterings Klemme 14. Regnsensor

15. Vippespand 16. Regnhuller



Instalation og Opsætning

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 SCAN knappen i 2 sekunder
3. Tryk på reset knappen på den sensor du vil få forbindelse til.

Trin 1
Sæt oversiden af stangen ind i det
firkantede hul på stangen
Vejrsensor.

BEMÆRK:
Sørg for, at stangen og sensorens indikator
flugter.

Trin 2
Anbring derefter møtrikken i sekskanthullet
på sensoren

Sæt skruen i den anden side og spænd den
med skruen trækkeren



Trin 3
Indsæt den anden side af stangen i det
firkantede hul på stangen plastik stativ.

BEMÆRK:
Juster stang- og stativmarkeringen.

Trin 4
Placer derefter møtrikken i det sekskantede
hul på stativet indsæt skruen i den anden
side og stram den derefter med
skruetrækker.

Bemærk:Husk at fastsætte gummipuderne før du skruer den fast

Installer den trådløse 7-IN-1
sensor i en åbent sted uden
forhindringer ovenfor
og omkring sensoren for
nøjagtighed regn- og vindmåling.

Installere sensoren med den
mindre ende vendende
mod nord for at orientere vinden
korrekt retningsvinge.

Fastgør monteringsstativet og
klemmerne (medfølger) til en
stolpe eller stang, og tillad
minimum 1,5 m fra jorden.



1. Installer den trådløse 7-IN-1 sensor mindst 1,5 m fra jorden for bedre og mere
nøjagtig vind målinger.

2. Vælg et åbent område inden for 150 meter fra LCD-konsollen.
3. Installer den trådløse 7-IN-1 sensor så vandret som muligt for at opnå nøjagtige

regn- og vindmålinger.
4. Monter den trådløse 7-IN-1 sensor med vindmålerens ende pegende mod nord for at

orientere den korrekte retning af vindfløjen.

A. Montering på en pæl (Diameter 25-33mm)                     B. Montering på rækværk
ANDEN EKSTRA SENSOR
Denne konsol kan også understøtte følgende valgfri sensorer til kanal 1 ~3.

Sensor Navn Trådløs Thermo-hygro
sensor

Trådløs flydende pool & SPA
sans

Trådløs jordfugtighed &
temperatur måler

Foto

Ikon

Data Temperatur & fugtighed Vandtemperatur Temperatur og jordfugtighed



Tilkobling til BresserSmart App



UV-INDEKS
For at vise det aktuelle UV-indeks, der registreres af den trådløse 7-i-1-sensor.

LET INTENSITET
For at vise den aktuelle lysintensitet, der registreres af den trådløse 7-i-1-sensor.
Sådan indstilles lysintensitetsmåleenheden: Klx (lx), Kfc (fc) og W/m².

1. Når aflæsningen vises, tryk og hold [INDEX]-tasten nede i 2 sekunder for at gå ind i
lysintensitetsenheden indstillingstilstand.

2. Tryk på [ UP ] eller [ DOWN ] tasten for at ændre enheden i rækkefølge: Klx (lx) Kfc
(fc) W/m2

3. Tryk på tasten [INDEX] for at forlade indstillingen.

FØLES SOM
Feels Like Temperature viser, hvordan udendørstemperaturen vil føles. Det er en kollektiv
blanding af Wind Chill faktor (18°C eller derunder) og varmeindekset (26°C eller derover).
For temperaturer i området mellem 18,1°C til 25,9°C, hvor både vind og luftfugtighed har
mindre betydning for at påvirke temperaturen, viser enheden faktisk udendørs målt
temperatur som Feels Like Temperature.

VARMEINDEKS
Varmeindekset, som bestemmes af den trådløse 7-IN-1 sensors temperatur- og fugtdata, når
udendørstemperaturen er mellem 27°C (80°F) og 50°C (120°F).

Varmeindeksområde Advarsel Forklaring

27°C til 32°C (80°F til 90°F) Forsigtig Mulighed for
varmeudmattelse

33°C til 40°C (91°F til
105°F)

Ekstrem forsigtighed Mulighed for
varmedehydrering

41°C til 54°C (106°F til
129°F)

Fare Varmeudmattelse
sandsynligvis

≥55°C (≥130°F) Ekstrem fare Stærk risiko for
dehydrering/solstrøg



KULLING (VINDCHILL)
En kombination af den trådløse 7-IN-1 sensors temperatur- og vindhastighedsdata
bestemmer den aktuelle vind chill faktor. Vindafkølingstal er altid lavere end lufttemperaturen
for vindværdier, hvor formlen anvendt er gyldig (dvs. på grund af begrænsning af formel,
faktisk lufttemperatur højere end 10°C med vindhastighed under 9 km/t kan resultere i en
fejlagtig aflæsning af vindafkøling).

DUG PUNKT
- Dugpunktet er den temperatur, under hvilken vanddampen i luften ved konstant

barometertryk kondenserer til flydende vand med samme hastighed, som det
fordamper. Det kondenserede vand kaldes dug når det dannes på en fast overflade.

- Dugpunktstemperaturen bestemmes af temperatur- og fugtdata fra trådløs 7-IN-1
sensor.

BEAUFORT SKALA
Beaufort-skalaen er en international skala for vindhastigheder fra 0 (rolig) til 12(orkanstyrke).

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

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



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

VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFTNING AF BATTERI
Når indikatoren for lavt batteri "🔋 " vises på OUT-sektionen, angiver den den aktuelle
sensors batteristrøm er lavt. Udskift venligst sensorbatterierne med nye batterier i
overensstemmelse hermed.

TRÅDLØS 7-I-1 SENSOR VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFT VINDVANGEN
Skru af og fjern vinden vinge til udskiftning

UDSKIFT VINDKOPPEN
1. Fjern gummihætten og skru den af
2.Fjern vindkoppen til udskiftning

RENGØRING AF REGNSAMLER
1. Drej regnopsamleren ved at dreje den 30° mod uret.
2. Fjern forsigtigt regnopsamleren.
3.Rens og fjern eventuelt snavs eller insekter.
4.Installer opsamleren, når den er ren og helt tørret.

RENGØRING AF UV-SENSOR OG KALIBRERING
- Til præcis UV-måling, rengør forsigtigt UV-sensorens dæksel linse med fugtig

mikrofiberklud.
- Over tid vil UV-sensoren nedbrydes naturligt. UV-sensoren kan kalibreres med et

hjælpeprogram klasse UV meter, til kalibrering se venligst afsnittet "UV-indeks og
lysintensitetskalibrering" idenne manual.

RENGØRING HYGRO-TERMO SENSOR
1. Fjern de 2 skruer i bunden af strålingsskjoldet.



2. Træk forsigtigt de nederste 4 skjolde ud.
3. Fjern forsigtigt snavs eller insekter på sensoren og ventilationsventilatoren (do Lad

ikke sensorerne indeni blive våde).
4. Rengør skjoldet med vand til fjern eventuelt snavs eller insekter.
5. Installer alle delene tilbage, når de er rene og helt tørrede.

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.


