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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 Produkt

1. Snooze Knap 2. LCD Skærm

3. Alarm Knap 4. Advarsel Knap

5. Kanal Knap 6. Ned Knap

7. Op Knap 8. MODE Knap

9. Vægmontering 10. DC strømadapter

11. DC strømstik 12. DC adapter til strømstik

13. Batteri Kammer 14. Stativ

15. Batteri Kammer Dør 16. Tilstands Indikator

17. Vægmontering 18. Batteri Kammer Dør



19. RESET Knap 20. Glide knap for kanal valg

21. Batteri Kammer

Inkluderet i Produktet

Basestation (A), Strømforsyning (B), Thermo / Hygro sensor (C).

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



Skærmoversigt af Produkt

1. Indendørs Temperatur 2. Indendørs Luftfugtighed

3. Fugtigheds symbol 4. Indendørs Temperatur Alarm

5. Lufttryk 6. Alarm Ikon

7. Klokkeslæt 8. Dato, Dag og Måned

9. Ugedag 10. Udendørs Temperatur Alarm

11. Fugtigheds symbol 12. Udendørs Luftfugtighed

13. Udendørs Temperatur 14. Vejrudsigt indikator

15. Batteri Niveau 16. Valgte Kanal for Trådløs Sensor

17. Vejrudsigt Pil 18. Graphic for Vejrudsigt (12 timer)



Kvikstart
1. Placer baseenheden (modtageren) og sensoren (senderen) så tæt på hinanden som

muligt.

2. Tilslut strømforsyningen til baseenheden, og vent, indtil indendørstemperaturen
vises.

3. Etabler strømforsyning til sensoren.

4. Opsæt/betjen baseenheden og sensoren inden for det effektive
transmissionsområde.

5. Sørg for, at baseenheden og radiosensoren er indstillet til samme kanal.

Når du udskifter batterierne, skal du altid fjerne batterierne i både baseenheden og sensoren
og genindsæt dem i den rigtige rækkefølge, så radioforbindelsen kan genetableres. Hvis en
af de to enheder drives via en nettilslutning, skal strømtilslutningen til denne enhed også
være afbrydes kortvarigt ved udskiftning af batteri. Hvis det for eksempel kun er batterierne i
sensoren, der udskiftes, kan signalet ikke modtages eller ikke længere modtages korrekt.

Bemærk, at den faktiske rækkevidde afhænger af de byggematerialer, der anvendes i
bygningen og placeringen af baseenheden og udendørssensoren. Ydre påvirkninger
(diverse radiosendere og andre kilder til interferens) kan i høj grad reducere den mulige
rækkevidde. I sådanne tilfælde anbefaler vi at finde andre placeringer til både baseenheden
og udendørssensoren. Nogle gange er en forskydning på blot et par centimeter nok!

Opsætning
Base Enhed
1. Sæt DC-stikket i basestationens tilslutningsstik.
2. Sæt netstikket i stikkontakten.
3. Enheden strømforsynes direkte.
4. Vent, indtil indendørstemperaturen vises på basestationen.

VARSEL! For permanent drift anbefales strømforsyning. Alternativt a
strømforsyning med batterier er også muligt, for at holde tidsindstillingen i tilfælde af
strømsvigt. Fortsæt som følger:

5. Fjern batterirummets dæksel.
6. Indsæt batterierne i batterirummet. Sørg for, at batteripolariteten (+/-) er korrekt.
7. Sæt batteridækslet på igen.
8. Vent, indtil indendørstemperaturen vises på basestationen.

VARSEL! Når du skifter fra netstrømforsyning til batteristrømforsyning eller omvendt,
strømforsyningen afbrydes i et kort øjeblik af tekniske årsager. Undtagelse: permanent
batteridrift.



Fjern Sensor
9. Fjern batteridækslet.
10. Indsæt batterierne i batterirummet. Sørg for, at batteripolariteten (+/-) er korrekt.
11. Indstil kanalvælgeren til den ønskede kanal.

VARSEL! Denne vejrstation kan betjenes med en eller flere fjernsensorer. Hver fjernsensor,
der tilsluttes, skal betjenes på en anden kanal. Hvis kun én fjernbetjening sensor er tilsluttet,
skal den betjenes på kanal 1.

12. Sæt batterirummets dæksel på igen.

Automatisk Tidsindstilling
Når strømmen er genoprettet, søger enheden automatisk efter radiosignalet. Det tager ca
3-8 minutter for denne proces at fuldføre.
Hvis radiosignalet modtages korrekt, indstilles dato og klokkeslæt automatisk, og
modtagesymbolet vises.

VARSEL! Nogle funktioner/knapper er deaktiveret under radiosignalmodtagelse.
Hvis der ikke modtages et radiosignal, skal du gøre følgende:

1. Tryk på NED-knappen på baseenheden i ca. 3 sekunder for at aktivere modtagelse af
radioen signal. Modtagelse er nu initialiseret igen.

2. Hvis der stadig ikke modtages et radiosignal, skal tiden indstilles manuelt.

Manual Tidsindstilling
For at indstille klokkeslættet/datoen manuelt, skal du først kontrollere, om radiosymbolet i
displayet stadig blinker (automatisk modtagelse af tidssignalet er da stadig aktiv). Tryk nu på
NED-knappen for at deaktivere modtagelse.

1. Tryk på MODE-knappen i ca. 3 sekunder for at gå ind i tidsindstillingstilstand.

2. Cifre, der skal indstilles, blinker.

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

4. Tryk på MODE-knappen for at bekræfte og skifte til den næste indstilling.

5. Indstillingernes rækkefølge: Tidsforskydning > Timer > Minutter > År > Måned > Dag >

Sprog

6. Tryk til sidst på MODE-knappen for at gemme indstillingerne og afslutte indstillingstilstand.



Funktions Indstilling
● I normal visningstilstand skal du trykke på NED-knappen for at skifte tidsvisningen

mellem 12 timer eller 24-timetilstand.
● I normal visningstilstand skal du trykke på OP-knappen for at skifte mellem °C og °F,

når du viser temperaturenhed.
● I normal visningstilstand skal du trykke flere gange på CHANNEL-knappen for at få

vist kanal 1, 2, 3 eller automatisk skiftevis den ene efter den anden.

VARSEL! Visning af værdier for forskellige kanaler kræver tilslutning af flere egnede trådløse
sensorer (medfølger ikke).

● I normal visningstilstand skal du trykke på ALERT-knappen flere gange for at få vist
den indstillede temperatur alarmværdier efter hinanden.

● I normal visningstilstand skal du trykke på MODE-knappen for at få vist de indstillede
alarmtider for Alarm 1 og Alarm 2.

Alarm Indstilling
1. Tryk på MODE-knappen flere gange for at vælge den ønskede alarmfunktion: Alarm

1 (AL 1) eller Alarm (AL 2). Displayet skifter til det indstillede alarmtidspunkt.

2. Tryk på MODE-knappen i ca. 3 sekunder for at skifte til indstillingstilstanden for den
tilsvarende alarmtidspunkt.

3. Den værdi, der skal indstilles, blinker.

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

5. Tryk på MODE-knappen for at bekræfte og skifte til den næste indstilling.

6. Indstillingernes rækkefølge: Timer > minutter

7. Tryk til sidst på MODE-knappen for at gemme indstillingerne og afslutte
indstillingstilstand.

8. For at aktivere alarmen skal du trykke på ALARM-knappen indtil det tilsvarende
alarmsymbol (vækkeur) for AL1, AL2 eller AL1+AL2 vises.

9. For at deaktivere alarmen, tryk på ALARM-knappen gentagne gange, indtil
alarmsymbolet (klokken) er ikke længere vist.



Snooze Indstilling
1. Når alarmen lyder, tryk på SNZ/LIGHT-knappen for at aktivere snooze-funktionen.

Alarmen lyder igen efter 5 minutter.

2. Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig anden tast for at stoppe alarmen,
indtil den indstillede alarmtid er nået igen.

3. Hvis der ikke trykkes på nogen tast, slås alarmen automatisk fra efter 2 minutter.

Indstil snooze-tiden

4. I normal visningstilstand skal du trykke på SNZ/LIGHT-knappen i ca. 3 sekunder for
at indtaste snooze-tiden indstillingstilstand.

5. Snooze-tiden kan indstilles fra 3 til maksimalt 20 minutter.

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

7. Tryk til sidst på MODE-knappen for at gemme indstillingerne og afslutte
indstillingstilstand.

Temperatur Alarm Indstilling
1. Tryk gentagne gange på KANAL-knappen på basestationen for at vælge den

ønskede udendørssensor.

2. Tryk og hold ALERT-knappen nede i ca. 3 sekunder i normal tidsvisningstilstand for
at gå ind indstillingstilstand for temperaturalarm.

3. Cifre, der skal indstilles, blinker.

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

5. Tryk på ALERT-knappen for at bekræfte og skifte til den næste indstilling.den næste
indstilling.

6. Indstillingernes rækkefølge: Øvre temperaturgrænse udendørs (HIGH) > Nedre
temperaturgrænse udendørs (LOW) > Øvre temperaturgrænse indendørs (HIGH) >
Nedre temperaturgrænse indendørs (LOW) > Afslut

7. Hvis der ikke er foretaget nogen indstilling efter 30 sekunder, er
temperaturindstillingstilstanden automatisk lukket. Indstillingerne, der er foretaget
indtil dette tidspunkt, gemmes.



Aktiver/deaktiver temperaturalarm

8. Tryk gentagne gange på ALERT-knappen for at få vist de valgte temperaturgrænser.

9. Tryk på OP- eller NED-knappen for at aktivere eller deaktivere alarmen for den
aktuelt valgte temperaturgrænse.

10. Når udetemperaturen når en af grænserne, blinker temperaturalarmsymbolet og en
advarselstone lyder i ca. 5 sekunder. Dette gentages hvert 1. minut, indtil
temperaturen igen falder under grænseværdien.

11. Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.

Vejrudsigt

1. Solrigt 2. Delvist overskyet

3. Overskyet 4. Let Nedbør

5. Regn 6. Sne

Vindindikator

1. Stigende 2. Rolig 3. Faldende

Temperatur- og luftfugtighedstrendindikatoren viser tendenserne for ændringer i de
kommende få minutter. Pile angiver en stigende, konstant eller faldende tendens.



Tilkobling af Fjernsensor
Vejrstationen kan vise aflæsningerne fra op til 3 trådløse sensorer* af samme type. Hver
radiosensor skal indstilles til en separat kanal. Fortsæt som følger for at indstille kanalen:

1. Fjern batterirummets dæksel på den trådløse sensor.

2. Indstil kanalvalgskontakten til den ønskede kanal (CH1, CH2 eller CH3).

3. Sæt batterirummets dæksel på igen.

4. BEMÆRK! Hver tilsluttet trådløs sensor skal indstilles til en anden kanal. Hvis kun én
trådløs sensor er tilsluttet, skal den indstilles til CH1.

5. Tryk flere gange på KANAL-knappen på basestationen for at få vist de målte værdier
for de enkelte kanaler. Den valgte kanal vises i displayet.

6. Tryk på KANAL-knappen i ca. 3 sekunder for at nulstille værdierne og søge efter en
trådløs sensor (RF-signal).

*yderligere trådløse sensorer er tilgængelige som ekstraudstyr

Skærm Lystyrke
1. Når du bruger batteristrøm, berør SNOOZE/LIGHT berøringsfladen for at aktivere

displayet for cirka 7 sekunder. Berør overfladen flere gange for at justere den
ønskede displaylysstyrke i trin: dæmpet - lyst

2. I netdrift (DC 5V), berør SNOOZE/LIGHT berøringsfladen flere gange for at indstille
den ønskede displaylysstyrke i trin: dæmp - lys - slukket


