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Temperaturmåler og Klokke
Termometer med innendørs og utendørs temperatur

Norsk Brukermanual

1. Klokkedisplay
2. Indikator for lav batteristand på innedel
3. Innendørs MAX/MIN temperatur
4. Temperaturenhet
5. Indikator for lav batteristand på utedel
6. Utendørs MAX/MIN temperatur

7. Signalstyrke
8.  (innstillinger) / C / F
9. ▲/MEM (minne)
10. Nullstill
11. Kanalvelger
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Hovedfunksjoner
• To brytere
• 4-sifret klokke: timer, minutter
• Valg av temperaturenhet (C/F)
• Valg av tidsformat 12/24 timer
• 3-tegns innendørs temperaturvisning 
• Visning av maksimum og minimumstemperatur innendørs
• 3-tegns utendørs temperaturvisning 
• Visning av maksimum og minimumstemperatur innendørs
• Nullstiller automatisk MAX/MIN temperaturer daglig.
• Viser lav batteristand både for innendørs og utendørsenheten.

Nøkkelfunksjoner
Operasjon Funksjon  / C / F ▲/MEM

Standard modus

Kort trykk Bytte mellom C/F Viser maksimum og 
minimumstemperatur 
siden forrige nullstilling.

Hold inne Gjøre innstillinger Nullstille maksimum og 
minimum temperaturer.

Innstilling av klokke 
Kort trykk Bekreft innstilling Gå ett steg fremover.

Hold inne ---- 8 steg/sekund fremover.

Standardmodus
Trykk /C/F for å ende temperaturenhet
Hold inne /C/F for å gjøre innstillinger
Trykk ▲/MEM for å se MAX/MIN temperaturer
Hold inne ▲/MEM for å nullstille MAX/MIN temperaturer

Stille inn klokken
Hold inne /C/F til siffer i klokken begynner å blinke.
Kort trykk på  /C/F for å bekrefte aktuell verdi og gå videre til neste.
Kort trykk på ▲/MEM for å øke verdien med en enhet, langt trykk for å øke med 8 enheter for hvert sekund den 
holdes inne.
Når ingen av knappene er brukt de siste 30 sekundene, lagres aktuell innstilling.

Temperaturfunksjon
Innendørs temperatur: 0ºC – 50ºC, oppløsning 1ºC
Utendørs temperatur: -30ºC - +60ºC, oppløsning 1ºC
Kort trykk på /C/F  for å veksle mellom C og F
Dersom aktuell temperatur er høyere enn temperaturområde angitt, vises HI
Dersom aktuell temperatur er lavere enn temperaturområde angitt, vises LO

Nøyaktighet
Temperatur:
-30ºC - -20ºC: +/-4ºC
-20ºC – 0ºC: +/-2ºC
0ºC – 50ºC: +/-1ºC
50ºC – 60ºC: +/-4ºC
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Slå på
Sett i batterier bak i både innedelen og utedelen.
Forsikre deg om at innedelen og utedelen er innstilt på samme kanal.
Forsikre deg om at sensoren har koblet seg til værstasjonen før du henger sensoren utendørs.
Rekkevidden er 50 meter uhindret. Det trådløse rekkevidden kan reduseres av trær, vegger, vinduer o.l.
Standardformat: tidsskjema er 24 timer, temperaturenhet er ºC.

Utvendig temperatursensor
Sett i batteriene i innedelen. Innedelen vil søke etter signal fra utdelen i 3 minutter.
Pass på å sette i batteri i utedelen innen 3 minutter fra du satte batteri i innedelen.
Vær klar over at selv om innedelen og utedelen står ved siden av hverandre, kan det ta inntil 2 timer før de viser 
samme temperatur (innenfor angitte nøyaktighetsklasser).
Plasser utedelen beskyttet mot direkte sol og regn.
Når enhetene kobles sammen, vil det vises full signalstyrke.
For hver gang innedelen mister ett signal, minker nivået med 1 strek.
For hver gang innedelen mottar ett signal, øker nivået med 1 strek.
Maksimal signalstyrke er 4 barer.

Symbol for lavt batterinivå
Når batterinivået er lavt, vises symbolet 

Dette symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. 
Produktet skal leveres på godkjent miljøstasjon eller til forhandler av samme eller liknende 
produkter. Det er gratis for forbruker å levere inn produktet. Produktet blir da tatt vare på 
på en forsvarlig måte, slik at materialene kan gjenvinnes og ikke kommer til skade for 
menneske, miljø eller dyr.
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