
 

 

Bruksanvisning 

 
 

Display 
 

1. Knappar 

MODE (läge), RAIN (regn), UP (upp), DOWN (ner), CH (kanal), SNOOZE/LIGHT (snooze/belysning) 

 

2. Grundfunktioner 

* Tidsvisning, 12/24 h-format tillgängligt 

* Kalendervisning: år 2000–2099  

* Alarm- och snoozefunktion, snoozeintervall 5 minuter 

* Temperaturvisning i både °C och °F 

* Inomhustemperatur och -luftfuktighet 

* Utomhustemperatur och -luftfuktighet 

* Väderprognos i 5 lägen: soligt, halvklart, molnigt, regn, snö 

* Regnmätare, visning i både mm och tum 

* Vit bakgrundsbelysning (lyser i 15 sekunder) 

 

3. Användning 

När batterierna (3 st. AAA) har installerats kommer produkten att visa fullskärmsläget och sedan övergå 

till normalt visningsläge efter ett pip. 

 

OBSERVERA:  Byt ut batterierna om skärmen börjar bli otydlig. Klockan behöver ställas om efter  

batteribytet. 

Regnmätaren kommer också att nollställas automatiskt när batteriet byts. 

 

3.1 Ställa in tid och alarm 

* Tryck på ”MODE” för att växla mellan visning av tid och alarm.  

* I respektive visningsläge trycker du på och håller in ”MODE” för att gå till inställningsläget. Det aktuella 



 

 

värdet som ska ställas in blinkar.  

  

* Tryck på ”UP” eller ”DOWN” för att gå till önskat värde. Tryck på ”MODE” igen för att bekräfta och gå 

vidare till nästa värde som ska ställas in.  

* Sekvensen för tidsinställning är: Val av 12/24 h → Timme → Minut → År → Månad→ Dag → Vecka → 

Språk → Avsluta 

* Sekvensen för alarminställning är:  Timme → Minut → Avsluta 

* Veckodagen kommer att uppdateras enligt kalendern. Veckodagarna heter följande på olika språk:  

 

 

3.2 Alarm och snooze 

* I alarmläget trycker du på ”UP” eller ”DOWN” för att inaktivera/aktivera alarmet. Den lilla 

klockikonen visas när alarmet är PÅ. 

* När alarmet ringer trycker du på valfri knapp förutom ”SNOOZE/LIGHT” för att stänga av det.  

* När alarmet ringer trycker du på ”SNOOZE/LIGHT” för att aktivera snoozefunktionen och skjuta upp 

alarmet med 5 minuter. När snooze är PÅ blinkar snoozeikonen.  

* Snooze kan upprepas ett oändligt antal gånger. 

* Alarmet slutar automatiskt efter 2 minuter om det inte stängs av innan dess.  

 

 
3.3 Temperatur och luftfuktighet 

* Klockan kommer automatiskt att söka efter en signal för utomhustemperatur och -luftfuktighet i 

3 minuter när den är på, och RF-ikonen  blinkar.  

* Under sökningen kan användaren trycka på och hålla in ”CH” för att avbryta sökningen.  

* Tryck på och håll in ”CH” för att rensa aktuella utomhusdata och leta efter en signal på nytt.  

* Tryck på ”DOWN” i tidsvisningsläget för att växla mellan °C och °F. 

 

3.4 Regnmätare 

* När den startas kommer klockan att söka efter en regnmätarsignal automatiskt. ”--.-” visas under 

sökningen, ”0.0mm” visas när regnmätarsignalen har tagits emot.  



 

 

* I normalt visningsläge trycker du på RAIN för att kontrollera uppmätt regnmängd i sekvensen:  

1 h → 12 h → 24 h → 7 dagar → 30 dagar → Total mängd 

* I tidsvisningsläget trycker du på ”UP” för att växla mellan mm och tum. 

 

4. Sändarens funktion 

* Starta/byt ut batterierna. 

* Sändaren känner av temperatur och luftfuktighet och skickar sedan denna data till huvudmottagaren 

automatiskt. LED-indikatorn blinkar under tiden. 

* Sändaren känner av och överför temperatur- och luftfuktighetsdata var 57:e sekund. 

* Observera: Byt ut batteriet om avståndet på vilket produkten fungerar blir kortare. 

* Gör så här för att byta ut batteriet i den trådlösa sensorn:  

 

 
 

5. Regnmätarens funktion 

 

* Starta/byt ut batterierna. 

* Regnmätaren känner av regndata och överför dessa data till huvudmottagaren automatiskt. 

LED-indikatorn blinkar under tiden. 

* Regnmätaren känner av och överför den senaste regndatan var 47:e sekund. 

* Gör så här för att byta ut batteriet i regnmätaren: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Specifikationer 

 

Väderstation: 

Strömförsörjning:  3 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte) eller 5 V DC strömförsörjning (medföljer 

inte) 

Mätområde:  

Inomhustemperatur: -10 till +50 °C (14 till 122 °F) 

Inomhusluftfuktighet: 1–99 % (+/-5 %) 

Mått: 148 x 25 x 101 mm 

 

Utomhussändare: 

Strömförsörjning: 2 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte) 

Temperatur: -50 till +60 °C (-58 till+140 °F) 

Luftfuktighet: 20–95 % (+/-5 %) 

Frekvens för signalöverföring: 433,92 MHz 

Intervall för signalöverföring: var 57:e sekund 

Räckvidd: 50 meter i öppen terräng 

Mått: 60 x 27 x 96 mm 

 

Regnmätare:     

Strömförsörjning: 2 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte) 

Frekvens för signalöverföring: 433,92 MHz 

Intervall för signalöverföring: var 47:e sekund 

Räckvidd: 30 meter i öppen terräng 

Mått: 150 x 80 x 73 mm 

 

 

 


