aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER – ART. NR. 48-212
Bruksanvisning
1. Beskrivelse av deler
Fig.1: Mottager enhet
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A1: Innetemperatur
A2: Batteri nivå – mottager
A3: Vanntemperatur
A4: RF symbol
A5: Kanalnummer
A6: Knapper

A7: Ute-/vann maksimum/minimum symbol
A8: Batterinivå – utesensor
A9: Inne maksimum/minimum symbol
A10: Hull til vegg montering
A11: Batterilokk
A12: Stativ

Fig.2: Ute bade-/bassengsensor
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B1: LCD skjerm
B2: Skrulokk

B3: Hoveddel
B4: Tau
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2. Før termometeret tas i bruk
• Les bruksanvisning nøye. Denne informasjonen vil hjelpe deg til å bli kjent med ditt nye
badetermometer og å lære om funksjoner og deler.
• Følg bruksanvisning for å unngå unødig skade på termometeret.
• Leverandøren er ikke ansvarlig for ødeleggelser som skjer ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
• Vennligst les sikkerhets advarsler!
• Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
3. Innhold
• Trådløst termometer – mottager enhet
• Ute- bade/bassengsensor (CH1) (Selges med kun en utesensor i Norge)
• Bruksanvisning
4. Spesifikasjoner
• Måleområde innetemperatur -10°C~+60 °C (14°F~140 °F)
• Måleområde ute/vanntemperatur -20°C~+60 °C (-4°F~140 °F)
• Nøyaktighet: Temperatur +/- 1 °C (2 °F) mellom 0 °C til 50 °C, ellers +/- 2 °C (4 °F)
• Batteribruk: Mottager 2 X 1,5V AAA (ikke inkludert). Ute-/bassengsensoren 2 X 1,5V AAA (ikke
inkludert)
• Sende distanse: 60m ved fri sikt.
• Sendefrekvens: 433MHZ
• Sendetid: CH1: 50s
• Viser lavt batterinivå.
• Maksimum og minimum temperaturvisning
• Ute bade-/bassengsensor sender IP level:8
5. Sikkerhet
• Dette produktet er kun beregnet for bruk som forklart ovenfor.
• Skal kun brukes som anvist i bruksanvisning.
• Oppbevar disse instrumentene og batteriene utenfor barns rekkevidde.
• Batterier må ikke kastes på bål, kortsluttes, demonteres eller lades opp. Fare for eksplosjon!
• Batterier inneholder farlig syre. Tomme batterier skiftes ut så fort som mulig for å hindre lekkasjer.
• Bland aldri gamle og nye batterier, eller ulike batteri typer. (For eksempel vanlig sammen med
oppladbart batteri.)
• Vis forsiktighet ved håndtering av batterier som lekker.
6. Kom i gang
6.1
•
•
•
•
•
•
•
6.2
•
•
•
•

Innsetting av batterier i mottageren
Plasser begge instrumentene på et bord med en distanse av ca 1,5m mellom delene.
Unngå å komme i nærheten av mulige forstyrende elementer (elektronisk apparater).
Fjern beskyttelsesfolie fra mottager enhetens display vindu.
Fjern batterilokket og sett inn 2 stk 1,5V AAA batterier. Polaritet som illustrasjon. Sett på
batterilokket
LCD segmenter blir vist kun en kort stund.
Innetemperatur vises.
Symbolet
blinker og søker signaler fra utesensoren.
Innsetting av batterier i ute- bade/bassengsensoren
Åpne skrulokket på sensoren (fig.3)
Sett inn 2 stk 1,5V AAA batterier, polaritet som illustrasjonen (fig.4)
”Silica Gel” pakke skal IKKE fjernes.
Monter sensoren som vist i fig.5
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Fig.3: Åpne skrulokket

Fig.5: Sammen setting av sensoren
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NB! Disse to punkter
Montere PCB lokk må passe sammen

Silikonpakning
LCD,PCB lokk

Batteriholder
Montere transparent lokk

Montere silikonpakning
Montere skrulokk
Hoveddel
Lukke
Innvendig temperatursensor

Fig.4: Sette i batterier
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•
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Fig.6: Kanalbryter

Mottak av utesensorens informasjon
Etter innsetting av batteriene i mottageren vil dette symbolet begynne å blinke mens den søker
etter utesensoren. Etter ca 3 minutter slutter symbolet å blinke og kanal 1 (CH1) er funnet (det tar
litt tid før det stabiliserer seg).
Sett batteriene i ute- bade/bassengsensor og monter sammen. Sensoren sender signaler til
mottageren, et rødt lys vil da blinke. Mottageren viser mottatt signal i displayet.
Finner ikke mottageren signalet innen 3 minutter, vil ”- -” vises i displayet og symbolet vises ikke i
displayet. Sjekk batteriene i sensoren og prøv på nytt. Sjekk også for forstyrende elementer.
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•

Ute- bade/bassengsensor kan også søkes manuelt. Trykk CH knappen på mottageren i 3 sekunder,
”- -” vises i displayet og symbolet blinker.
• Mottageren viser informasjonen fra utesensoren.
• For å få mottageren til og kun vise kanal 1, trykk 2 ganger på CH1 så symbolet
fjernes.
• NB! Etter ute-bade/bassengsensor er montert, vil det muligens vise -50 °C eller «error». Mottageren
vil også vise «error». Dette vil rette seg etter noen minutter.
7. Termometer
• Er temperaturen høyere enn måleområdet, vises ”HH.H” i displayet.
• Er temperaturen lavere enn måleområdet, vises ”LL.L” i displayet.
7.1
Maksimum / Minimum funksjon
• Trykk MAX/MIN knappen i normal mode, MAX vises i displayet.
• Det er nå mulig å se høyeste inne og ute temperatur - siden siste nullstilling.
• Trykk MAX/MIN knapp igjen, MIN vises i displayet.
• Det er nå mulig å se laveste inne- og utetemperatur - siden siste nullstilling.
• Trykk MAX/MIN knappen engang til for å returnere til nåværende temperatur.
• Termometeret vil automatisk avslutte MAX/MIN mode om ingen knapp blir trykket.
• Trykk CLEAR knappen for å nullstille.
7.2
Stilling av temperatur enhet
• I standard «mode» kan du veksle mellom °C (Celsius) og °F (Fahrenheit) som temperatur enhet.
• Trykk +/°C/°F knapp.
8. Plassering av mottageren og ute- bade/bassengsensoren
• «Fot» på baksiden av mottageren gjør at den kan settes på flate overflater. Mottageren kan også
henges på veggen. Unngå områder med forstyrende elementer (elektronisk apparater o.l).
• Sjekk signalet fra utesensoren til mottager. (Sende distanse er opptil 60m ved fri sikt.)
I rom laget av betong vil signalet være svakere.
9. Vedlikehold
• Rengjør delene med en myk, fuktig klut. Ikke bruk oppløsningsmidler eller skuremidler.
• Ta ut batteriene om produktet ikke er i bruk over lengre tid.
• Oppbevar delene på et tørt sted.
9.1
Batteri bytte
• Bytt batteri i utesensoren da batterisymbolet vises i displayet.
• Bytt batteri i mottager delen, da batterisymbolet vises i displayet.
• NB! Etter batteri bytte, må mottager og utesensor kobles sammen igjen.
10 Problemløsning
Problem
Løsning
Ingen indikasjon på mottageren
Sjekk at batteriene er satt inn riktig +/Bytt batteriene
Ingen indikasjon av utesensoren
”--” på kanal 1

Ingen utesensor er installert
Sjekk batteriene i utesensor (ikke bruk oppladbare batterier!)
Restarte mottageren og hoveddel (utesensor) som beskrevet i
bruksanvisning.
Sette i gang søk av utesensor manuelt iflg. bruksanvisning.
Reduser distansen mellom mottageren og utesensor.
Sjekk om det er noen elementer som virker forstyrende.

Feil indikasjon eller lavt batteri
symbol vises

Bytt batteri
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11 Renovasjon
Dette produktet er fremstilt av høy kvalitets materialer og komponenter med tanke på resirkulering og
gjenvinning.
• Kast aldri batterier i restavfall.
• Batterier leveres på gjenvinningsstasjoner.
•

Kast ikke termometeret i restavfall. Skal innleveres som el. avfall.

www.aanonsen.info
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