
 

 

Brugsanvisning 

 
 

display 
 

1. Knapper: 

MODE ，REGN, OP, NED, CH(kanal), SNOOZE/LYS 

 

2. Hovedfunktioner: 

* Tidsdisplay, skift mellem 12- og 24-timersvisning. 

* Kalenderdisplay: år 2000-2099  

* Alarm- og snoozefunktion med snoozeinterval på fem minutter. 

* Temperaturdisplay – både ℃ /℉. 

* Indendørstemperatur og -fugtighed. 

* RF – Udendørstemperatur og -fugtighed. 

* Vejrudsigt med fem niveauer: sol, sol og overskyet, overskyet, regn, sne. 

* Regnmålerdisplay med både mm og tommer (inch). 

* Hvid baggrundsbelysning (lyser i 15 sekunder). 

 

3. Anvendelse 

Når batterierne (AAA* 3) er indsat, vises alt i fuldskærmsvisning. Efter et bip skifter produktet til normal 

displaytilstand. 

 

BEMÆRK:  Udskift batterierne, hvis skærmen er nedtonet. Tiden skal indstilles igen efter  

batteriskift. 

Regndataene ryddes også automatisk ved batteriskift. 

 

3.1 Indstilling af tid og alarm 

* Tryk på "MODE" for at skifte mellem tidsdisplay og alarmdisplay.  

* Tryk på "MODE" i hver displaytilstand, og hold knappen nede for at skifte til indstillingstilstand. Herefter 



 

 

blinker det element, der skal indstilles.  

  

* Tryk på "OP" eller "NED“ for at foretage den ønskede indstilling. Tryk på "MODE" igen for at bekræfte 

indstillingen og gå til næste indstillingselement.  

* Rækkefølgen for tidsindstilling er som følger: Valg af 12/24→ Time→ Minut→ År→ Måned→ Dag→ 

Uge og Sprog→ Afslut 

* Rækkefølgen for alarmindstilling er som følger:  Time→ Minut→ Afslut 

* Ugedagen ændres i henhold til kalenderen. Ugedagen på forskellige sprog er som følger:  

 

 

3.2 Alarm og snooze 

* Tryk på "OP" eller "NED" i alarmtilstand for at slå alarmen til/fra. Der vises et lille klokkeikon, når 

alarmen er slået TIL. 

* Tryk på en vilkårlig knap (undtagen knappen "SNOOZE/LYS"), når alarmen lyder, for at standse den.  

* Tryk på knappen "SNOOZE/LYS", når alarmen lyder, for at slå snoozefunktionen til, og udskyde 

alarmen i fem minutter. Når snooze er slået TIL, blinker snoozeikonet.  

* Snoozefunktionen kan slås til igen og igen. 

* Når alarmen lyder, stopper den automatisk efter to minutter, hvis den ikke slås fra.  

 

 
3.3 Temperatur- og fugtighedsdata 

* Uret vil automatisk søge efter signalet for udendørstemperatur og -fugtighed i tre minutter, når det 

tændes, og RF-ikonet blinker.  

* Under søgningen kan brugeren trykke på knappen "CH (kanal)" og holde den inde for at stoppe 

søgningen.  

* Tryk på knappen "CH (kanal)", og hold den inde for at registrere igen. Dermed ryddes de aktuelle 

udendørsdata, og søgningen efter et signal startes igen.  

* Tryk på "NED" i tidsdisplaytilstanden for at skifte mellem ℃ og ℉. 

 

3.4 Regnmålerdata 



 

 

* Når uret tændes, søger det automatisk efter regnmålersignalet. Under søgningen vises "--.-". Når 

regnmålersignalet er modtaget, vises "0.0mm".  

* Tryk på REGN i normal displaytilstand for at se regndataene i følgende rækkefølge:  

1 time →12 timer → 24 timer → 7 DAGE → 30 DAGE → I ALT 

* Tryk på knappen "OP" i tidsdisplaytilstanden for at skifte mellem mm og tommer (inch). 

 

4. Senderfunktion 

*Tænd/udskift batterierne. 

* Senderen registrerer temperaturen og fugtigheden og sender derefter automatisk dataene til 

hovedmodtageren. Samtidig blinker lysdioden. 

* Senderen registrerer og sender temperatur- og fugtighedsdata hvert 57. sekund. 

*Bemærk: Udskift batterierne, hvis den fungerende afstand bliver kortere. 

*Sådan udskiftes batterierne i den trådløse sensor:  

 

 
 

5. Regnmålerfunktion 

 

*Tænd/udskift batterierne. 

* Regnmåleren registrerer regndataene og sender automatisk dataene til hovedmodtageren. 

Samtidig blinker lysdioden. 

* Regnmåleren registrerer og sender de seneste regndata hvert 47. sekund. 

* Sådan udskiftes batterierne i regnmåleren: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Specifikationer: 

 

Vejrstation: 

Strømforsyning:  3 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke) eller DC 5 V-strømforsyning (medfølger 

ikke) 

Måleområde:  

Indendørstemperatur: -10 til 50 ℃ (14-122 ℉) 

Indendørsfugtighed: 1-99 % (+/-5 %) 

Størrelse: 148 x 25 x 101 mm 

 

Udendørssender: 

Strømforsyning: 2 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke) 

Temperatur: -50 til +60 ℃ (-58 til140 ℉) 

Fugtighed: 20-95 % (+/-5 %) 

Frekvens for signaltransmission: 433,92 MHz 

Signaltransmissionshyppighed: hvert 57. sekund 

Rækkevidde: 50 m, i åbent terræn 

Størrelse: 60 x 27 x 96 mm 

 

Regnmåler:     

Strømforsyning: 2 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke) 

Frekvens for signaltransmission: 433,92 MHz 

Signaltransmissionshyppighed: hvert 47. sekund 

Rækkevidde: 30 m, i åbent terræn 

Størrelse: 150 x 80 x 73 mm 

 

 

 


