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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

A1: Radio forbindelse symbol A2: Dato

A3: Klokkeslæt A4: Vejret

A5: Vejrudsigt A6: Udendørs temperatur

A7: Udendørs luftfugtighed A8: 24 timers temperaturrekord

A9: 24 timers luftfugtigheds rekord A10: Indendørs temperatur

A11: Indendørs luftfugtighed A12: Komfort indikator

B1: Ned / ℃ / ℉ knap B2: Mode / Sæt knap

B3: Op / Alarm knap B4: Snooze / Lys knap

B5: Hukommelse knap B6: RF søg knap

B7: Vejr knap B8: Temperatur alarm knap

B9: Reset knap C1: Batteri cover



Komponentoversigt af Sensor

D1: Funktions lys D2: Udendørs temperatur

D3: Udendørs luftfugtighed D4: Batterikammer

D5: Vægmontering D6: Reset knap

D7: ℃ / ℉ knap D8: Ståfod

Inkluderet i Produktet
Basestation, Trådløs Sensor

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



Hurtig Start
Fjern batterirummets låge og indsæt 2 stk AA-batteri.
Eller tilslut netledningen til stikkontakten. Før du tilslutter enheden til strøm.
Sørg for, at din lokale spænding er den samme som angivet på adapteren.

Termosensorens batterirum (D4) er placeret bag bagdækslet,
Indsæt 2 x AAA-batterier og observer polariteten [“+” og “–“-mærker]

Bemærk:
Når den kun drives af batteri, vil baggrundslyset være slukket. Tryk på snooze-knappen,
baggrundslyset vil vare i omkring 5 sekunder.
Ved tilslutning med adapteren på den forudsætning, at batterierne har været installeret
korrekt, vil dette produkt skifte til den eksterne strømforsyning automatisk.

Vejrudsigt
Efter tænding, eller hold "VEJR"-knappen (B7) nede i 3 sekunder, vejrikon
blinke på LCD-skærmen. Indtast det aktuelle vejr ved at trykke på knappen “▼” eller “▲“.
Tryk på vejr knappen for at bekræfte indstillingen. Det er vejrudsigten muligvis ikke nøjagtig,
hvis det aktuelle vejr, der er indtastet, ikke er korrekt.

Vejrstationen vil start den første vejrudsigt 6 timer senere efter, at den aktuelle vejrstatus er
indtastet. Den aktuelle vejrstatus skal indtastes igen, hvis hovedhøjden enhed er ændret.
(Barometrisk tryk er lavere i højere højder. Derfor vil højdeændringer påvirke vejrudsigten).

Der er to vejrikoner, det øverste angiver den aktuelle vejrtilstand, næste dag forudser vejret i
forhold til at blive bedre eller dårligere. Det vejrstationen starter den første vejrudsigt omkring
6 timer senere efter aktuelle vejrstatus indtastes.

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 Sne



Thermometer
Hovedenheden begynder automatisk at modtage transmission fra udendørs termo sensor til
udendørs temperatur og luftfugtighed efter indstilling af vejrforhold.

Udesensoren sender automatisk temperatur- og fugtighedssignaler til hovedenheden, efter
at batterierne er isat.

Hvis hovedenheden ikke kunne modtage transmission fra udendørs termosensor i de første
3 minutter efter, at batterierne er isat (“- - . –”display på LCD-skærmen), hold “RF
SØG”-knap (B6) i 3 sekunder for at modtage transmission manuelt. RF ikon blinker på
LCD-skærmen.

Temperatur & Luftfugtighed
Seneste 24 timer Højeste/laveste udendørstemperatur og luftfugtighed 6. Efter opstart viser
enheden automatisk de seneste 24 timer den højeste og laveste udendørs temperatur- og
luftfugtighedsrekord. "HI" og "LO" vises på LCD'et

Registreret maksimum/minimum udendørs temperatur og luftfugtighed fra Opstart/Nulstilling.

Tryk på knappen "MEMORY" for at se den laveste og højeste temperatur og
fugtighedsregistrering fra opstart eller nulstilling. "MEM"-display på LCD-skærmen.
Når du ser hukommelsesregistreringen, skal du holde "MEMORY"-knappen nede i 3
sekunder for at rydde maksimum- og minimumsrecorden.

Når du ser hukommelsen, skal du trykke på knappen "MEMORY" igen for at kontrollere
tilsvarende tid og dato for hukommelsen af højeste og laveste temperatur &
fugtighedsrekord. Hukommelsesregistreringsværdien og tilsvarende tid og dato blitz.

Tryk på knappen "MEMORY" for at se: Tid og dato for laveste
temperaturhukommelsesregistrering, Tid og dato for højeste temperaturhukommelsesrekord,
tid og dato for laveste luftfugtighedshukommelsesrekord, Tid og dato for højeste
luftfugtighedshukommelsesregistrering.

Tryk på "°C /°F"-knappen (B1) for at vælge Indendørs/Udendørs temperatur i Celsius-tilstand
eller Fahrenheit-tilstand.

Hvis temperaturen er uden for det målbare område, LL.L (ud over minimum temperatur) eller
HH.H (ud over den maksimale temperatur) vises på LCD.

Det målbare luftfugtighedsområde er 20 % ~ 99 %.

Hvis den aktuelle luftfugtighed
målingen er lavere end 20 %, ville LCD-skærmen vise



Tid & Alarm
Efter at batterierne er isat og hovedenheden er færdig med at modtage transmissionen fra
udendørs sensor, begynder uret automatisk at scanne DCF-tidssignalet.

Radio kontrolikon“ ” blinker på LCD-skærmen.
Blinker, Indikerer nu er at modtage DCF-signal
Tænder, Indikerer modtaget signal succesfuldt
Forsvinder, Angiver signalmodtagelse mislykkedes

Tryk på “▲” og “▼” i 3 sekunder for at genstarte søgningen, det kan tage op til 5 minutter for
at færdiggøre den.

Manual Tidsindstilling
Hold "MODE"-knappen (B2) nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstand for
ur/kalender. Tryk på knappen “▲” eller “▼” for at justere indstillingen, og tryk på knappen
“MODE” for at bekræfte hver indstilling.

(Ved at holde knappen "▲" eller "▼" nede, kan det accelerere processen og nå 8 den
ønskede værdi hurtigere) Indstillingssekvensen vises som følger: 12/24 timer, tidszone, time,
minut, Andet sprog, år, måned, dag, ugedag.

Sprog
8 sprog kan vælges i ugedag, de er: tysk, fransk, spansk, Italiensk, hollandsk, dansk, russisk
og engelsk.
Sprogene og deres valgte forkortelser for hver dag i ugen er vist i følgende tabel.

Alarm
Tryk på " MODE/SET"-knappen for at vælge for at se:
Tid → Klokkeslæt & Ugedag →  Alarm tidspunkt.

Når du ser alarmtiden, skal du holde "MODE"-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere
alarmen tidsindstilling. Tryk på knappen “▲” eller “▼” for at justere alarmtidspunktet. Tryk på
"MODE" knappen for at bekræfte indstillingen.

Tryk derefter på “Alarm” knappen for at tænde og slukke alarmen.
Snooze fungere i 5 minutter og kan gøres 7 gange maks.


