Interferentie van
andere bronnen (b.v.
draadloze radio,
hoofdtelefoon,
luidspreker, enz. die
op dezelfde frequentie
werkt)

Verlies van
zendsignaal van
sensor naar ontvanger

LCD-scherm te vaag
Geen ontvangst of
zwakke batterijen in
sensors of ontvanger
Data op scherm van
sensor wijken af van
die op de ontvanger

• Zoek andere locatie voor sensors
en/of basisstation.
• Gebruik van andere elektrische
toestellen die op 433MHz signaal
werken kan goede ontvangst
belemmeren. Vaak is interferentie van
tijdelijke aard. Als er draadloze
hoofdtelefoon, radiografische
babysitters of andere toestellen in uw
huis of buurt op 433MHz werken, is
de werkingstijd hiervan meestal
beperkt. Bovendien kunnen de
meeste toestellen ingesteld worden
op een interferentievrije frequentie.
• Druk de kanaaltoets 5 seconden in
om de ontvanger en de sensor weer
met elkaar te synchroniseren. Als er
nog steeds geen signaal is, vervang
dan de batterijen in de sensor en
synchroniseer de toestellen opnieuw
of herpositioneer de sensor totdat
signaal wel ontvangen wordt.
• Controleer en regel het
schermcontrast van de ontvanger
• Controleer de batterij-indicator op het
LCD-scherm van de ontvanger en
installeer zonodig nieuwe batterijen.
• Data vertoond op het scherm van de
sensor(s) hoeft niet altijd overeen te
komen met die van de ontvanger
omdat de gegevens van de sensor de
meest recente metingen zijn en nog
door de ontvanger ontvangen en
geactualiseerd moeten worden.

14. Specificaties:
Buitengegevens:
Zendbereik:

Maximaal 25 meter onder
optimale omstandigheden

Zendfrequentie van data
Meetfrequentie data
Temperatuurbereik

Temperatuurresolutie
Bereik buitenvochtigheid
Resolutie binnenvochtigheid
Binnengegevens:
Meetfrequentie binnentemperatuur
Bereik binnentemperatuur
Temperatuurresolutie
Binnenvochtigheid meetinterval
Bereik binnenvochtigheid
Resolutie binnenvochtigheid
Luchtdruk meetinterval
Relatieve luchtdruk set range
Luchtdrukresolutie

:433.92MHz
:Ongeveer elke 5 minuten
:-29.9°C tot +59.9°C (OFL
verschijnt indien buiten dit
bereik)
:0.1°C
:20% tot 95%
:1%

:Ongeveer elke 15 seconden
:-9°C tot +69°C (OFL verschijnt
indien buiten dit bereik)
:0.1°C
:Ongeveer elke 20 seconden
:1% tot 99%
:1%
:Ongeveer elke 15 seconden
:960 tot 1040 hPa
:0.1hPa

Voeding:
Weerstation

:2 x AA, IEC, LR6, 1.5V
batterijen (Alkaline aanbevolen)
Thermohygro-sensor
:2 x AA, IEC, LR6, 1.5V
batterijen (Alkaline aanbevolen)
Levensduur batterijen van alle toestellen:Ongeveer 12 maanden bij
gebruik alkaline batterijen
Afmetingen (L x B x H):
Weerstation (inclusief standaard)
:117 mm x 75mm x 205mm
Thermohygro-sensor (inclusief standaard):75mm x 55 mm x 164mm
R&TTE Richtlijnen 1999/5/EC
Samenvatting van de Geschiktheidsverklaring : Hierbij verklaren we dat
dit draadloze toestel voldoet aan de belangrijkste vereisten van R&TTE
Richtlijnen 1999/5/EC.

tafelstandaard). Aan de achterkant van de ontvanger bevindt zich een
gaatje waaraan het toestel aan de muur bevestigd kan worden. Maak de
houder vast aan de muur en bevestig de sensor aan de houder.
Alvorens gaatjes in de muur te boren en de toestellen voorgoed te
bevestigen, eerst controleren of de 433MHz signalen van de sensor(s)
en DCF77 radiografische tijdsignaal vanaf de gekozen locaties
ontvangen kunnen worden. Mochten de signalen niet ontvangen worden
en op het LCD-scherm van de ontvanger verschijnen, verplaats de
toestellen dan. Zodra de signalen ontvangen worden kunnen de
toestellen permanent bevestigd worden. Vermijd daarbij echter wel
plaatsen waar direct zonlicht of regen de sensors kan beschadigen,
hetgeen tot inaccurate registraties zou leiden.

9. Batterijen vervangen:
Zie de instructies bij ‘Opstarten’, ‘Ontvanger activeren’ en ‘Sensor(s)
activeren’ voor verwisselen van batterijen; gebruik altijd batterijen van
het juiste formaat en type.
Als enkel de batterij van en bepaalde sensor vervangen is, druk dan
ongeveer 5 seconden op de kanaaltoets om de ontvanger en de sensor
na het wisselen van de batterijen weer te synchroniseren, anders wordt
van die bepaalde sensor geen signaal ontvangen. De ontvanger is nu
weer gesynchroniseerd met alle sensors. De vorige gegevens van
sensor 1 (kanaal 1) blijven bewaard in de ontvanger en als sensor 1
eenmaal weer is gesynchroniseerd, wordt het weerverloop met dezelfde
intervallen als voorheen geregistreerd. Maar bij het vervangen van de
batterijen in de ontvanger worden alle gegevens van het weerverloop
gewist.

10. Synchroniseren van de ontvanger met het sensorsignaal:
Als het sensorsignaal verloren gaat druk dan ongeveer 5 seconden de
kanaaltoets in om de ontvanger te laten synchroniseren met alle
sensorsignalen. Zodra de toestel gesynchroniseerd zijn zullen de data
weer ontvangen worden en keert de ontvanger terug naar normale
bedieningsstand.

11. Annuleren van geregistreerde gegevens:
Druk de min/max toets 3 seconden in om alle minimum en maximum
registraties te annuleren. Hierdoor worden alle minimum en maximum
binnen- en buitenuitslagen teruggesteld op het huidige niveau.

12. Schoonmaken en onderhoud
•
•
•
•

Maak behuizing en scherm van de ontvanger enkel schoon met een
zacht vochtig doekje. Gebruik geen schuurmiddelen of oplossingen
Zorg ervoor dat de sensor goed werkt door het LCD-scherm te
controleren en regelmatig de batterijen van alle toestellen te
vervangen
Toestellen niet onder water houden
Als dit product beschadigd is geraakt niet proberen het zelf te
repareren Geef het toestel in reparatie aan een deskundig technicus

13. Problemen & oplossingen:
Problemen
Het scherm van de
ontvanger geeft geen
data weer

Voor optimaal functioneren dienen de batterijen van een toestel allemaal
tegelijkertijd vervangen te worden.
Help mee het milieu te beschermen. Verwijder lege
batterijen en accu’s op verantwoorde wijze op daarvoor
bestemde kca-verzamelpunten. Batterijen nooit in het vuur
gooien vanwege gevaar van explosie en emissie van
gevaarlijke chemicaliën of dampen.

Sterk afschermend
materiaal tussen de
toestellen (dikke
muren, staal, beton,
isolerend aluminium
folie, enz.)

Oplossingen
• Contoleer of batterijen correct zijn
ingebracht in de sensor(s) en de data
op het sensorscherm kunnen worden
afgelezen
• Verminder afstand tussen ontvanger
en sensor(s) totdat signaal wel
ontvangen wordt
• Zoek andere locatie voor sensors
en/of ontvanger
• Zendafstand onder optimale
omstandigheden is 25 meter. Hoewel
signaal door massieven voorwerpen
of oppervlakken heen kan, alle
mogelijke storingsbronnen vermijden

Weergave relatieve luchtdruk

waarop data voor het weersverleden worden opgeslagen met de
tussenpozen waarmee deze worden geregistreerd:
Meetinterval
5 minuten

30 minuten

Registratie van data voor weerverloop
Elke 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 minuten over het hele uur
Elke 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuten voor
het hele uur
Elke 30 minuten over een heel uur

1 uur

Elk heel uur

3 uren

12 uren

Elke 12:00am, 3:00am, 6:00am, 9:00am,
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, en 9:00pm
Elke 12:00am, 6:00am, 12:00pm en
6:00pm
Elke 12:00am en 12:00pm

24 uren

12:00pm

10 minuten

knippert
De standaardwaarde van de relatieve luchtdruk is 1013.0 hPa. Gebruik
de ‘+’ of ‘–‘ toetsen om de gewenste relatieve luchtdruk van uw locatie in
te stellen (waarden kunnen gewijzigd worden om rekening te houden
met uw plaatselijke omstandigheden). Zodra de waarde is ingesteld
eenmaal op de ‘set’ toets drukken om in de regelstand van de
meetinterval voor het weersverleden te komen. Voor meer
bijzonderheden , zie Het weerstation gebruiken, relatieve luchtdruk.

Regelstand meetinterval weerverleden

6 uren

8. Plaatsen en bevestigen van de toestellen:

knippert

Het meetinterval van het weerverleden is standaard ingesteld op 1 uur.
Gebruik om het meetinterval van de weerdata te wijzigen (vakjes van de
tijd gaan knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen om te kiezen uit 5 min, 10 min,
30 min, 1 uur, 3 uren, 6 uren, 12 uren, 24 uren. Zodra het interval is
ingesteld nogmaals op de ‘set’ toets drukken om terug te keren naar de
normale stand. Zodra het tijdstip van het ingestelde interval is bereikt
registreert de ontvanger de data voor alle factoren van het
weersverleden op basis van dit meetinterval. Let op: hoewel het
meetinterval is ingesteld slaat de ontvanger de data op bepaalde
tijdstippen op in het geheugen. De volgende tabel vergelijkt de tijden

Ophanggaatje

Tafelstandaard/
houder

Zowel de ontvanger als de sensor(s) kunnen op/tegen een vlakke
ondergrond geplaatst worden met de standaard of de houder
meegeleverd in de verpakking (de houder fungeert ook als

Gebruik voor het instellen van het huidige kalenderjaar (vakjes van het
jaar gaan knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen en druk eenmaal op de ‘set’
toets om in de regelstand van de maand te komen.

Kalender instellen: maand

eenmaal op de ‘set’ toets om in de regelstand van de
temperatuursweergave te komen.

Weergave temperatuur: °C/°F
knippert
knippert

Gebruik voor het instellen van de huidige maand (vakjes van de maand
gaan knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen en druk eenmaal op de ‘set’ toets
om in de regelstand van datum te komen.

Kalender instellen: datum

knippert

De temperatuur is standaard ingesteld op°C. Gebruik de ‘+’ of ‘–‘ toetsen
om de gewenste temperatuureenheid te kiezen en druk eenmaal op de
‘set’ toets om in de regelstand van de luchtdrukweergave te komen.

Weergave luchtdruk: hPa, inHg of mmHg

Gebruik voor het instellen van de huidige datum (vakjes van de datum
gaan knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen en druk eenmaal op de ‘set’ toets
om in de regelstand RCC aan/uit te komen.

RCC (radiografische klok) kies: aan/uit

knippert

knippert
De standaard RCC-stand is ‘aan’ en de ontvanger zoekt van 02.00 tot
06.00 uur automatisch naar het DCF77 radiografisch tijdsignaal. Ofwel
poogt het het signaal te ontvangen bij het verlaten van de regelstand na
het handbediend regelen van de tijd of datum (tenzij de RCC-functie ‘uit’
staat). Gebruik de ‘+’ of ‘–‘ toetsen om RCC ‘uit’ of ‘aan’ te zetten en druk

De standaardeenheid van de luchtdruk is hPa (hectopascals). Gebruik
de ‘+’ of ‘–‘ toetsen om de gewenste luchtdrukeenheid te kiezen uit hPa,
inHg of mmHg en druk eenmaal op de ‘set’ toets om in de regelstand van
de relatieve luchtdruk te komen.

•
•
•
•
•
•

Tijdzone ±12 uur

Kalenderstand: datum
RCC (radiografische klok) kies: Aan/Uit
Regelstand temperatuur: °C/°F
Regelstand luchtdruk: hPa, inHg of mmHg
Regelstand relatieve luchtdruk
Regelstand meetinterval weerverleden

knippert

Als in een regelstand 15 seconden lang geen enkele knop wordt
ingedrukt keert het LCD-scherm automatisch terug naar de normale
bedieningsstand. Ook kan ter bevestiging van een ingestelde waarde de
kanaaltoets worden ingedrukt, waarop het scherm terugkeert naar de
normale bedieningsstand.

LCD-schermcontrast

De standaardwaarde is 0 uur. Gebruik in de tijdzonestand de ‘+’ of ‘–
‘ toetsen om de gewenste tijdzone van uw gebied in te stellen voor de
DCF77 radiografische tijd (centraal-Europese tijd) en druk vervolgens
eenmaal op de ‘set’ knop om de handbediende regelstand van de
tijdregelen te betreden.

Instellen tijd: uren
knippert

knippert
Het LCD-scherm heeft 8 contraststanden en is standaard ingesteld op
contrastniveau 4. Kies het gewenste contrastniveau met de ‘+’ of ‘–
‘ toetsen en druk ter bevestiging op ‘set’, waarna het scherm verspringt
naar de regelstand van 12 of 24 uur tijdformaat.

Gebruik voor het instellen van het uur (vakjes van de uren gaan
knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen en druk ter bevestiging eenmaal op de
‘set’ knop om in de regelstand van de minuten te komen.

Instellen tijd: minuten

knippert

12 of 24 uur tijdformaat

knippert

Gebruik om de minuten in te stellen (vakjes van de minuten gaan
knipperen) de ‘+’ of ‘–‘ toetsen en druk ter bevestiging eenmaal op de
‘set’ toets om verder te gaan naar de regelstand van de kalender.

Kalender instellen: jaar
De standaardinstelling van de tijd is 24 uur. Kies met de ‘+’ of ‘–‘ toets 12
of 24 uren tijdsformaat en druk eenmaal op de ‘set’ toets om verder te
gaan naar de regelstand van de tijdzone.

knippert

van het gewenste tijdsinterval van dataregistratie voor het weerverleden, zie ook regelstand meetinterval onder ‘regelstanden’.
8. De weerpijltjes staan rechts van het luchtdrukdiagram. De indicator
is opgesplitst in vier pijltjes, waarvan er twee pijltjes naar boven
wijzen en twee naar bene den. Wanneer één van de naar boven of
beneden gerichte pijltjes vertoond wordt, betekent dit zich een
matige verandering in de luchtdruk heeft voorgedaan van meer dan
1hPa maar minder dan 3hPa in een periode van 4 uur. Wanneer
beide naar boven of beide naar beneden gerichte pijltjes tegelijk
worden weergegeven, betekent dit dat er een aanzienlijke wijziging
van meer dan 3hPa in in een periode van 4 uur in de luchtdruk is
opgetreden. Een naar boven wijzend pijltje staat voor een stijging in
de luchtdruk en betekent dat het weer verwacht wordt te verbeteren.
Als het pijltje naar beneden wijst betekent dit dat de luchtdruk is
gedaald en dat het weer verwacht wordt te verslechteren.
9. Het luchtdrukdiagram geeft de luchtdruktendens van de afgelopen
12 uur weer, waarbij elke staaf op de horizontale as 1 uur
representeert. Het midden van de verticale as (het punt waar de
naar boven en beneden wijzende indicators elkaar snijden) staat
voor de huidige luchtdruk en elke afzonderlijke verandering in de
staaf op de verticale as is hoe hoog of laag in 2hPa de afgelopen
luchtdruk was in vergelijking met het huidige niveau. Oplopende
staven betekenen dat het weer zal verbeteren vanwege een stijging
in de luchtdruk. Aflopende staven betekenen dat de luchtdruk
gedaald is en dat het weer verwacht wordt te verslechteren.
Let op: Kolommen voor–9 en –11 worden niet weergegeven.
10. De sneeuwval-indicator wordt aangeduid door een symbool van een
wolk met sneeuwvlok (boven het regensymbool) wanneer de
temperatuur of ‘sensor 1’ beneden 0°C daalt. Merk op dat deze
eigenschap enkel van toepassing is op ‘sensor 1’, de eerst
geactiveerde sensor, en niet geldt voor de andere sensors, zelfs als
deze geactiveerd zijn. Zorg er in het belang van accurate bediening
van deze functie voor dat ‘sensor 1’ zich op een geschikte
buitenpositie bevindt, uit de buurt van direct zonlicht en regen ter
voorkoming van inaccurate metingen.
11. Relatieve luchtdruk is de enige waarde die wordt terugberekend naar
zeeniveau van de plaatselijke absolute luchtdruk, zodat deze waarde
kan worden gebruikt als referentie voor weersomstandigheden en
ontwikkelingen in uw streek. Aangezien de relatieve luchtdruk de
waarde is die TV- en radiostations in hun dagelijkse weerbericht

melden voor hun respectievelijke gebied, is het aanbevolen deze
waarde ter correctie van de standaardwaarde van dit weerstation te
gebruiken, zodat het de waarde van uw streek weergeeft.
12. De batterij-indicator verschijnt zodra de batterijen bijna leeg zijn en
aan vervanging toe zijn. Wanneer alkaline batterijen in the
weerstation en de sensor(s) worden gebruikt, is de levensduur
hiervan ongeveer 12 maanden. Bij het vervangen van batterijen
moeten alle batterijen van alle toestellen tegelijkertijd ververst te
worden om optimale werkingsprecisie te behouden.
13. ‘TIJD/DATUM’. Dit deel geeft de tijd en datum weer. De tijd en datum
synchroniseren met het DCF77 radiografische tijdsignaal of kunnen
handmatig worden ingesteld om te functioneren als een normale klok.
Het tijdsignaal wordt dagelijks eenmaal ontvangen tussen 02.00 en
06.00 uur, of als signaalontvangst tijdens eerste poging niet
geslaagd is zal het tijdens deze periode elk uur pogen het signaal te
ontvangen. Er wordt ook een poging tot ontvangst van het signaal
ondernomen elke keer als het weerstation de regelstand verlaat en
de tijd of datum handbediend is geregeld (tenzij de RCC-functie op
‘uit’ staat). De ontvangen tijd fungeert ook als de tijdbasis van alle
geregistreerde data van het weerverleden. Tijdens signaal-ontvangst
knippert het RCC-torensymbool op het LCD-scherm ter indicatie dat
ontvangst plaats vindt en blijft zichtbaar als het signaal eenmaal
ontvangen is. De DCF77 radiografische tijd en datum zijn gebaseerd
op het signaal dat uitgezonden wordt door een cesium atoomklok
van het Duitse rijksinstituut voor techniek en natuurkunde in
Braunschweig.
14. ‘TEMP/HYGRO IN’. Dit deel geeft de binnentemperatuur en
binnenvochtigheid in de buurt van de ontvanger weer.
7. Regelstanden:
Druk ongeveer 4 seconden de ‘set’ toets in om in de regelstand te
komen. Bij elke keer drukken op de ‘set’ knop verspringt het scherm naar
de volgende achtereenvolgende regelstanden:
• LCD-schermcontrast
• 12 of 24 uur tijdformaat
• Tijdzone ±12 uur
• Regelstand tijd: uur
• Regelstand tijd: minuut
• Kalenderstand: jaar
• Kalenderstand: maand

1.

2.

Het ‘TEMP/HYGRO OUT’ deel vertoont de buitentemperatuur en
buitenvochtigheid van één van de drie thermohygro-sensors.
Gebruik de kanaaltoets om te verspringen tussen sensor 1, 2 en 3
(sensors zijn naar keuze verkrijgbaar bij uw winkelier).
MIN/MAX-functie, door op de min/max toets te drukken geeft het
LCD-scherm achtereenvolgens weer:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Maximum buitentemperatuur
Minimum buitentemperatuur
Maximum buitenvochtigheid
Minimum buitenvochtigheid
Maximum binnentemperatuur
Minimum binnentemperatuur
Maximum binnenvochtigheid
Minimum binnenvochtigheid

Bij weergave van elke maximum respectievelijk minimum uitslag
gaan het tijdstip en de datum waarop de registratie werd ontvangen
knipperen. Het scherm keer na 15 seconden automatisch terug naar
de normale bedieningsstand.
3.
4.

5.

Het ‘hoge frequentie’-symbool verschijnt elke keer als de sensor
nieuwe gegevens naar het weerstation verzendt.
De kanaal 1, 2 en 3 symbolen staan voor de respectievelijke sensor
waarvan de gegevens op dat moment op het LCD-scherm worden
vertoont. Er kunnen niet meer gegevens worden afgelezen dan van
één enkel kanaal. Met de kanaaltoets kan tussen de verschillende
sensors gewisseld worden.
De stormindicator (windzak-symbool) werkt in twee fasen en
verschijnt wanneer er een storm of slecht weer op komst zijn. De
eerste fase is matige wind, waarbij luchtdruk daalt met meer dan
4hPa binnen een periode van 6 uur, of als de luchtdruk daalt tot
beneden 995hPa hangt de windzak enigszins los van de mast. De
tweede fase is een indicatie van sterke wind en mogelijk stormachtig
weer, waarbij de windzak horizontaal op de mast staat. Het hevige
stormsignaal verschijnt wanneer de luchtdruk in een periode van 4
uur met meer dan 5hPa daalt, of als de luchtdruk daalt tot onder
990hPa. De matige stormindicator verdwijnt wanneer de luchtdruk
gestegen is met 1 hPa of als de luchtdruk stijgt tot meer dan 995hPa.

7.

De hevige stormindicator verdwijnt wanneer de luchtdruk met 1hPa
stijgt, of als de luchtdruk tot meer dan 990hPa stijgt.
De elektronische barometer voorspelt het weer aan de hand van drie
weerplaatjes: regen, bewolkt en zonnig. Deze eigenschap maakt het
mogelijk dit instrument te gebruiken als een analoge barometer om
gemakkelijk te kunnen nagaan wanneer zich een perioden van hoge
luchtdruk (boven 1013 hPa) voordoet, of een periode van lage
luchtdruk (onder 1013 hPa). De cirkel met rondjes rondom het
staafdiagram van de luchtdruk is een diagram dat de luchtdruk
voorspelt: naar rechts in de richting van de klok voor toenemende
luchtdruk, naar links tegen de klok in voor afnemende luchtdruk. Elk
rondje representeert 1.5 hPa bij een standaard luchtdruk van 1013
hPa. Boven de nulstand in het midden staat een wolk-symbool.
Omwille van de accuraatheid van de meetresultaten dienen de
eerste weersverwachtingen genegeerd te worden, totdat het toestel
tenminste 24 uur achtereen heeft gefunctioneerd, zodat het
voldoende tijd heeft gehad op constante hoogte metingen van de
luchtdruk te verrichten. Hoe hoger de luchtdruk, hoe meer rondjes er
verschijnen en hoe beter het weer verwacht wordt te zullen zijn. Hoe
lager de luchtdruk, hoe minder rondjes er verschijnen, wat betekent
dat het weer verwacht wordt te zullen verslechteren. De weerplaatjes
dienen als referentiepunt voor het cirkeldiagram van de barometer
die rond het hoofddiagram van de luchtdruk loopt. Voor het beste
resultaat en de meest accurate metingen dient het toestel constant
op het bevestigde punt te functioneren. Zoals altijd bij weervoorspellen is het onmogelijk absolute accuraatheid te garanderen, maar
krijgt de gebruiker toch een indicatie van het te verwachten weer.
Weerverleden is een unieke functie die het mogelijk maakt een
periode te kiezen tijdens welke ten hoogste 200 combinaties van
weergegevens worden geregistreerd. Een dataset bestaat uit de
buitentemperatuur, buitenvochtigheid, binnentemperatuur, binnenvochtigheid, luchtdruk en de tijd en datum tijdens welke deze
waarden werden geregistreerd. Van de buitengegevens worden
enkel de gegevens van sensor 1 beschouwing genomen. Wanneer
de functie weerverleden wordt gebruikt, verandert ook het cirkeldiagram voor de weersvoorspelling. Druk op de ‘history’ toets om de
gegevens terug op te roepen en gebruik dan de ‘+’ of ‘–‘ toetsen om
vooruit of achteruit te gaan, ofwel druk de ‘+’ of ‘–‘ toetsen in om de
data snel voorwaarts of achterwaarts te doorlopen. Voor het instellen

Belangrijk:
Tijdens het opstarten is het voor het plaatsen en bevestigen van de
sensors van belang te onderscheiden welke sensor respectievelijk
‘sensor 1’, ‘sensor 2’ en ‘sensor 3’ zijn. Door de sensors aldus te
identificeren kan de gebruiker de sensors op de gewenste locaties
plaatsen. Als bijvoorbeeld ‘sensor 1’ buitenshuis, ‘sensor 2’ in de garage
en ‘sensor 3’ in de plantenkas wordt aangebracht, dan weet men als de
uitslagen op het LCD-scherm van de ontvanger worden afgelezen welk
kanaal correspondeert met welke locatie van een sensor.

6. Het weerstation gebruiken:
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gegevens die op het scherm
van het weerstation verschijnen dienen te worden geïnterpreteerd. Voor
alle duidelijkheid worden hier alle delen van het LCD-scherm vertoond.

1
Het is belangrijk te onderscheiden welk toestel ‘sensor 1’ is, omdat deze
sensor gebruikt wordt voor meting van sneeuwval wanneer het
temperatuursniveau onder 0°C valt en deze sensor dus buiten moet
worden geplaatst. Let op dat deze functie enkel van toepassing is op de
eerst geactiveerde sensor en niet op de andere sensors, zelfs als deze
allen geactiveerd zijn voor gebruik.
Zodra alle sensorsignalen zijn ontvangen, begint de ontvanger het
DCF77 radiografische tijdsignaal te ontvangen. Als het tijdsignaal
ontvangen is geeft het LCD-scherm in het tijdsdeel automatisch de tijd
en datum weer.
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5. Opstarten:

Sensor(s) activeren:

Ontvanger activeren:

Batterijvak

Deksel batterijvak
Batterijvak
Deksel
batterijvak

1. Open het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de
ontvanger en plaats 2 x AA 1.5V batterijen in het batterijvak, daarbij
lettend op de correcte polariteit; sluit het deksel vervolgens weer
2. Zodra de batterijen zijn ingebracht lichten alle delen van het LCDscherm even op en worden vervolgens individuele data vertoond.
3. Binnen 4 Minuten na het activeren van de ontvanger, de sensor(s) als
volgt activeren

1. Open met een schroevendraaier het batterijvak aan de voorkant van
de sensor, controleer de correcte polariteit van de 2 x AA 1.5V
batterijen, plaats deze in het batterijvak en sluit het deksel weer.
2. Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd vertoont het LCD-scherm op de
sensor de omgevingstemperatuur en -vochtigheid en begint het de
gegevens naar de ontvanger te sturen via 433MHz.
3. Controleer nu of de buitentemperatuur en vochtigheidsgraad van de
sensor ontvangen zijn en worden weergegeven op het LCD-scherm
van de ontvanger op het schermdeel buitenshuis .
4. Zodra de gegevens van de eerste sensor ontvangen zijn kan de
tweede geactiveerd worden, gevolgd door de derde sensor op
dezelfde wijze (het aantal sensors hangt af van de hoeveelheid die u
heeft gekocht). Na elke dataontvangst van een sensor verschijnt het
nummer voor die sensor op het LCD-scherm van de ontvanger als
indicatie dat dataontvangst geslaagd is. Wanneer alle drie sensor in
gebruik zijn gesteld, kan met de kanaaltoets gewisseld worden
tussen de kanalen 1, 2 en 3 om de corresponderende gegevens van
elk van de sensors af te lezen. Tijdens transmissie van het signaal
verschijnt boven de kanaal-symbolen het ‘hoge frequentie’-symbool
om aan te geven dat datatransmissie plaats vindt. Gebruik de
kanaaltoets als DCF-ontvangst voltooid is; of druk op een toets om
ontvangst te beëindigen.

3. Producteigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 LCD contrastniveaus (standaardniveau 4)
DCF77 radiografische tijdontvangst
Tijdformaat kan door gebruiker worden ingesteld op 12 of 24
uur (standaardwaarde 24 uur)
Tijdzonestand ±12 uren (standaardwaarde zone 0)
RCC (radiografische klok): aan/uit (standaardinstelling ‘aan’)
Weergave kalender: dag, maand en jaar
Met draadloze 433 MHz transistor kunnen maximaal 3 aparte
buitentemperatuur - en relatieve vochtigheidsensoren
ontvangen worden
Weergave binnentemperatuur en relatieve vochtigheid
Weergave temperatuur kan door gebruiker worden ingesteld
op °C/°F (standaardwaarde °C)
Barometer voor weersvoorspelling
Sneeuwindicator voor temperaturen onder 0°C
Indicator weertendens met weerpijltjes
Indicator stormwaarschuwing
Indicator lege batterijen
Weergave relatieve luchtdruk in hPa inHg of mmHg
(standaardwaarde hPa)
Instelbare relatieve luchtdrukbereik (standaardwaarde 1013.0
hPa)
Weerverleden compleet met maximaal 200 uitslagen met
instelbaar meetinterval (standaardwaarde 1 uur)

4. Aan de slag:
Inhoud a.u.b. voorzichtig uitpakken en op een vlakke ondergrond zetten
om te controleren of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
Weerstation
Ophanggaatje
LCD-scherm
Deksel
batterijvak

Functietoetsen

Verwijderbare
standaard

Thermohygrosensor

Deksel
batterijvak
LCD-scherm

Tafelstandaard/
houder
1. Ontvanger van weerstation met tafelstandaard
2. Thermohygro-sensor met tafelstandaard/boorgaatje (er kunnen max.
3 sensoren gebruikt worden – naar keuze)

•

Lege batterijen niet in de toestellen laten zitten (ook geen lekbestendige batterijen) omdat deze kunnen roesten en er chemicaliën
kunnen vrijkomen die dit product kunnen beschadigen of schadelijk
zijn voor de gezondheid.

•

Plaatsen van batterijen met verkeerde polariteit kan resulteren in
schade aan dit product

Dit weerstation verricht metingen in haar omgeving en ontvangt
weergegevens die verzonden worden door maximaal drie thermohygrobuitenzenders voor temperatuur en vochtigheid (meerdere sensors
naar keuze).

•

Dit product is geen speelgoed, uit de buurt van kinderen houden

•

Nieuwe of lege batterijen niet in vuur werpen vanwege
explosiegevaar of emissie van gevaarlijke chemicaliën

De ontvangen gegevens worden continu geactualiseerd om de meest
recente weerinfo op het LCD-scherm weer te geven. Gegevens worden
door thermohygro-sensor verzonden via draadloze 433MHz-transmissie
over een afstand van maximaal 25 meter in het vrije veld (storingsvrij).

•

Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden of algemene
informatie. Dit product mag niet gebruikt worden voor medische
doeleinden of voor publieke informatie

Hartelijk dank voor de aankoop van dit weerstation. Dit unieke product is
geschikt voor alledaags gebruik thuis en op kantoor, waar het goede
diensten zal bewijzen. Voor een beter begrip van het toestel en om
volledig profijt te hebben van alle mogelijkheden ervan, deze handleiding
a.u.b. aandachtig lezen.
1. Functies van het weerstation

2. Veiligheidsinstructies:
•

Schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies uit
deze handleiding maakt de garantie ongeldig! De fabrikant en
leverancier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de
gevolgen van het veronachtzamen van aanwijzingen in deze
handleiding of van onnauwkeurigheden in de gegevens van dit
product of deze handleiding.

•

De fabrikant en leverancier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan zaken of personen die het gevolg is van oneigenlijk
gebruik, misbruik of nalatigheid in het opvolgen van instructies van
deze handleiding

•

In verband met veiligheid en bediening is het ten strengste verboden
wijzigingen aan dit apparaat aan te brengen.

•

Voor gebruik van dit weerstation en de thermohygro-sensor(en) enkel
AA, IEC, LR6, 1.5V batterijen (alkaline aanbevolen) gebruiken
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