
                                                                                    BRUKSANVISNING ART.NR. 48-8731 
 
I. Hovedfunksjoner 

1. Åtte funksjons taster: TIME (klokke), ALARM, ALERT (varsling), UP (opp), DOWN (ned), CHANNEL (kanal), MAX/MIN og SNZ/LGT 
(blunde/lys) 

2.  Værvarsling for 5 værtyper: klarvær, delvis skyet, skyet, regn og kraftig regn 
3.  Digital klokke som viser: Time, Minutt, Sekund 
4.  Kalender for år 2000-2099, viser: Måned, Dato, Uke 
5.  Valg av 12/24 timers visning. 
6.  Valg av °C/°F visning. 
7.  Valg av MD/DM (måned-dag) 
8.  Blunde (snooze) for 8 minutter. Justerbar for blunde- (snooze) tid fra 5 til 30 minutter. 
9.  Inne temperatur område: 0 °C til +50 °C. Display oppdateringstid: 30 sekunder.  
10.  Inne fuktighetsgrad: 20 % — 99 %. Display oppdateringstid: 30 sekunder.  
11.  Ute temperatur område: -50 °C til +70 °C. Display oppdateringstid: 30 sekunder.  
12.  Ute fuktighetsgrad: 20 % — 99 %. Display oppdateringstid: 30 sekunder.  
13.  Inne/Ute trend indikator av temperatur/fuktighet. 
14.  Ute temperatur/fuktighet. 
15.  Ute temperatur varsling. 
16.  Max/Min temperatur og fuktighets statistikk. 
17.  Indikasjon av komfort indeks. 
18.  Åtte månefaser 
19.  LED baklys 
20.  Dobbel Alarm/Alert (varsling) 
21.  Statistikk barometer 

 
II. Oppstart eller Reset display 

1. Værmeldingen: i henhold til endring av trykk og temperatur/fuktighet. 
2. Automatisk avslutning: 8 sekunder 
3. Forover/tilbake: 8 trinn / sekund 
4. År: 2009-1-1 
5. Klokke: 0:00 

6. Temperatur: ℃ Trykk (pressure): hPa & mb 
7. Alarm & Alert (varsling): stengt 

 
III. Oppstart 

1. Ved oppstart og reset, viser LCD skjermen full display i 3 sekunder  over til normal display etter “Bip”  sjekker temperatur, 
fuktighet og trykk. 

2.   Den går da over til signal mottak fra ute sensor - mottaking i 3 minutter.  
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IV. Bruksanvisning 

5.1  INNSTILLING AV DATO OG TID 
1. Trykk og hold TIME tasten til årstallet blinker. Trykk UP tasten for å stille årstallet. Trykk TIME tasten. 
2. Trykk TIME tasten for å stille inn måned (til høyre i displayet) ved å trykke UP tasten.  
3. Trykk TIME tasten igjen for å stille inn dag ved å trykke UP tasten. 
4. Trykk TIME tasten for å stille inn 12/24 timer døgn. Still time ved å trykke UP tasten. Still minutter ved å trykke UP tasten. 
5. Trykk TIME tasten for å avslutte. 

5.2  INNSTILLING AV ALARMEN 
1. Trykk ALARM tasten / ALARM1 / ALARM2. Hold ALARM tasten til den blinker.  
2. Trykk UP tasten for å stille time. Still minutter ved å trykke UP tasten.  
3. Trykk ALARM tasten. 

5.3  SØKING ETTER UTE ENHETEN 
1.  Trykk DOWN tasten i 3 sekunder for å søke etter ute enheten. 

5.4  KANAL 
1.  Modellen selges kun med en kanal i Norge. 

5.5  MAX/MIN 
1. Trykk MAX/MIN for visning av maksimum inne/ute temperatur og luftfuktighet.  
2. Trykk igjen for å vise minimum.  
3. Trykk engang til for å returnere til normal status.  
4. Hold inn MAX/MIN tasten for 3 sekunder for å slette max/min statistikk. 

5.6  VARSLING 
1. Trykk ALERT for å slå av/på ute varslings funksjon.  
2. Trykk og hold ALERT tasten for å stille funksjonen.  
3. Trykk ALERT for å bekrefte.  

5.7   BLUNDE/LYS 
1.  Baklys virker kun med batterier. (Med eliminator er baklyset på hele tiden.)                                                                                    

Trykk SNZ/LGT(tasten på baksiden) for å slå på baklyset i 8 sekunder.  
2.  Når alarmen ringer, trykk SNZ/LGT for å sette i blunde (snooze) funksjon. 
3.  Trykk og hold SNZ/LGT tasten i 3 sekunder for å stille blunde tiden. Denne kan stilles fra 5 – 30 minutter. 
 

V. Funksjon 
 

6.1    Trend indikator inne/ute 
1. Temperatur trend-indikator er basert på forskjellen mellom en registrert temperatur og gjeldende temperatur. Når gjeldende temperatur 

er minst 1 °C høyere enn den registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende temperatur blir den registrerte. Hvis temperaturen er minst 1 
°C lavere enn den registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende temperatur blir den registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være 
flat. 

2. Fuktighets trend-indikator er basert på forskjellen mellom en registrert fuktighet og gjeldende fuktighet. Når gjeldende luftfuktighet er 
minst 3 % høyere enn den registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende fuktighet blir den registrerte.  Hvis luftfuktigheten er minst 3 % 
lavere enn den registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende fuktighet blir den registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være flat. 

3. Lufttrykks trend-indikatoren er basert på forskjellen mellom et registrert lufttrykk og gjeldende lufttrykk. Når gjeldende trykk er minst 
2mb høyere enn det registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende trykk blir det registrerte. Dersom trykket er minst 2mb lavere enn den 
registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende trykk blir det registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være flat. 

            
   Økende                             stabil                    fallende 

 
6.2 VARSLINGS FUNKSJON 

1. Trykk ALERT (på baksiden) tasten for å slå på/av varsling.  
2. Trykk MAX/MIN tasten for å stille maksimum temperatur ved å bruke UP tasten.  
3. Gjør det samme med minimums temperatur. 
4. Standardverdiene for temperatur varsling er 70°C (Max) og-50 °C (Min).  
5. Ved innstilling blinker tallene i frekvensen av 1Hz.       
6. Trykk ALERT tasten for å bekrefte. 

 

6.3 LUFTTRYKK FUNKSJON 
1. Verdiområdet av lufttrykket: 800mb ~ 1100mb 
2. Etter systemoppstart, hold UP tasten 3 sekunder i trykktesting status. Ved trykktestings status, er det en BI lyd. Enheten er hPa/mb.     
3. Trykk og hold UP tasten i 3 sekunder for å bytte trykk enhet mb, Hpa/inHg. (bytter C/F på samme tid).  
4. Værtrend indikasjon av lufttrykket.  
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