
RADIOGRAFISCH BESTUURD WEERSTATION 35.1018
GEBRUIKSAANWIJZING

INLEIDING:
Met zijn heldere, functionele design voldoet dit radiografisch bestuurde weerstation aan de modernste
technische eisen. Via maximaal 3 zenders geeft dit weerstation de buitentemperatuur, de binnentemperatuur,
de relatieve luchtvochtigheid, informatie over de luchtdruk en de radiografische tijd plus de datum weer. Het
apparaat is gemakkelijk te bedienen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze. 
KENMERKEN:
WEERSTATION

  

• DCF-77 radiografische klok met optie voor handmatig instellen
• display met tijdweergave 24 uur
• tijdzone instelbaar ±9 uur
• instelbaar alarm
• weergave van datum, maand en jaar
• weersvoorspelling met behulp van 3 symbolen
• weergave van de weertendens
• stormwaarschuwing
• relatieve luchtdruk in hPa
• relatieve luchtdruk in de afgelopen 48 uur
• binnentemperatuur in °C/ºF met maximale en minimale waarden
• luchtvochtigheid binnen in % met maximale en minimale waarden
• buitentemperatuur via maximaal 3 zenders in °C/ºF met maximale en minimale waarden met weergave

van datum en tijd 
• geschikt om op te hangen of neer te zetten

ZENDER VOOR DE BUITENTEMPERATUUR

• radiografische overdracht van de meetwaarden van de
buitentemperatuur naar het weerstation door middel van signalen van
433 MHz

• weerbestendig huis
• kan ook aan de muur worden gemonteerd

WEERSTATION: HET PLAATSEN EN VERVANGEN VAN
DE BATTERIJEN
Het weerstation werkt op 3 batterijen van het type AA, IEC LR6, 1.5V.
Zodra het batterijsymbool op het display verschijnt, moeten de
batterijen worden vervangen.

Stappen:
1. Een vinger of een vast voorwerp in de opening aan de onderkant van de batterijhouder steken en het

deksel loshalen.
2. Leg de batterijen in de houder. Houd daarbij rekening met de polariteit (+/-), zie de markering in de

batterijhouder).
3. Breng het deksel van de batterijhouder weer aan.

ZENDER VOOR DE BUITENTEMPERATUUR: HET PLAATSEN EN VERVANGEN VAN DE
BATTERIJEN

De zender voor de buitentemperatuur werkt op 2 batterijen van het type AAA, IEC
LR3, 1.5V
Stappen:
1. Open met een schroevendraaier het deksel van de batterijhouder aan de

voorkant van de zender.
2. Leg de batterijen in de houder. Houd daarbij rekening met de polariteit (+/-),

zie de markering in de batterijhouder).
3. Breng het deksel van de batterijhouder weer aan.
INGEBRUIKNAME:

1. Plaats eerst de batterijen in het weerstation (zie hierboven “Weerstation: het inleggen en vervangen
van de batterijen). Zodra de batterijen zijn in de houder zijn geplaatst, verschijnen gedurende korte tijd
alle segmenten op het display en klinkt er een signaal. Daarna worden op het display de
binnentemperatuur, de luchtvochtigheid, de tijd op de stand 0.00, de datum op de stand 1-1-99 en de
weersymbolen zon en wolken weergegeven. Mocht het zijn dat de binnentemperatuur en de
luchtvochtigheid na een paar seconden nog niet worden weergegeven, dan moeten de batterijen nog een
keer minstens 10 seconden uit de houder worden gehaald. Zodra de meetwaarden van de binnenruimte
worden weergegeven, kunt u overgaan naar stap 2. 

2. Binnen 2 minuten en 30 seconden nadat het weerstation in gebruik genomen is, moeten de batterijen in
de zender worden geplaatst ( zie boven “zender: het plaatsen en vervangen van de batterijen).

3. Nadat de batterijen in de zender zijn geplaatst, worden er gegevens overgeseind naar het weerstation.
Als het goed is, moet dan op het weerstation de buitentemperatuur worden weergegeven. Indien na 2
minuten en 30 seconden de buitentemperatuur nog niet wordt weergegeven, dan moeten de batterijen
van beide apparaten nog een keer uit de houder worden gehaald. 

4. Er kunnen maximaal 3 zenders op het weerstation worden aangesloten. Indien u meerdere zenders heeft
gekocht, volg dan voor iedere volgende zender de aanwijzingen op vanaf stap 3. U dient er echter op te
letten dat er minstens 10 seconden liggen tussen de ontvangst van de gegevens van de laatste
geactiveerde zender en het in gebruik nemen van de nieuwe zender. Het weerstation nummert de
afzonderlijke zenders in de volgorde waarin ze in gebruik zijn genomen. D.w.z., onder nummer 1 wordt de
temperatuur van de eerste zender weergegeven enz. 

Let op: nadat de batterijen in het weerstation zijn geplaatst, mag het in gebruik nemen van alle zenders niet
langer duren dan 2 minuten en 30 seconden.  
5. Nadat alle zenders zijn ingesteld, wordt er een test uitgevoerd. Daarbij wordt via het toevalsprincipe de

ontvangst van alle zenders getest en op het display worden de meetwaarden van de verschillende
zenders weergegeven. Dit proces wordt onderbroken door op een willekeurige toets te drukken. Op het
display verschijnt dan de temperatuur die door zender 1 is overgeseind. De test eindigt automatisch,
wanneer er binnen 2 minuten en 30 seconden geen toets wordt ingedrukt.

6. Zodra de buitentemperatuur wordt ontvangen en op het weerstation wordt weergegeven, start
automatisch de ontvangst van de DCF-77-tijdcode. Onder gunstige omstandigheden duurt dit tussen de 3
en 5 minuten.

7. Indien na 10 minuten de DCF-tijd nog niet wordt weergegeven, stel de tijd dan handmatig in met behulp
van de toets SET. Ieder uur zal de klok automatisch proberen om de DCF-tijd te ontvangen. Wanneer de
DCF-tijd met succes wordt ontvangen, wordt de handmatig ingevoerde tijd hierdoor vervangen. Bij het
ontvangen van de tijd wordt tevens de datum geactualiseerd.  (Neem ook de aanwijzingen met betrekking
tot “De ontvangst van de tijd” en “Handmatig tijdinstelling” in acht).

Let op:
Iedere keer dat de batterijen in een van de apparaten worden vervangen, moeten alle apparaten opnieuw
worden ingesteld (zie stap 1). Iedere keer dat het weerstation in gebruik wordt genomen, wordt er door de
zender een toevallig gekozen veiligheidscode verstuurd en naar het weerstation overgeseind. Deze code
moet binnen 2 minuten en 30 seconden ontvangen zijn. 

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN:
Aangeraden wordt om de batterijen één keer per jaar te vervangen om ervoor te zorgen dat de apparaten
optimaal functioneren.
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Denk a.u.b. aan het milieu en brengt oude batterijen naar de daarvoor bestemde
inzamelbakken. 

FUNCTIETOETSEN:
Weerstation: 
Het weerstation beschikt over vier gemakkelijk te bedienen toetsen, die elk twee functies hebben:

Toets ALARM/SET
Eén keer op de toets drukken
• u komt in de (instel-)modus Alarm/SET
• wanneer het alarm afgaat, kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld
Indien de toets gedurende 3 seconden wordt ingedrukt
• komt u in de modus SET handmatig voor het instellen van het contrast van het LCD-display. Met iedere

volgende druk op de toets springt u naar tijd, tijdzone en de kalender

Toets MIN/MAX/+
Eén keer op de toets drukken
• in de alarmmodus kan de alarmtijd vooruit worden gezet.
• in de modus SET handmatig kunnen ingestelde waarden worden verhoogd.
• maakt het mogelijk om heen en weer te schakelen tussen alle opgeslagen maximale en minimale

waarden met tijd en datum voor de weergave van de maxima en minima van de buitentemperatuur
• wanneer het alarm afgaat, kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld

Indien de toets gedurende 3 seconden wordt ingedrukt
• worden alle minima en maxima voor de binnen- en buitentemperatuur van de betreffende zender gewist. 

Toets -/HISTORY
Eén keer op de toets drukken
• de relatieve luchtdruk over de laatste 0-12 uur wordt weergegeven
• in de alarmmodus kan de alarmtijd achteruit worden gezet.
• in de modus SET handmatig kunnen ingestelde waarden terug worden gezet.
• wanneer het alarm afgaat, kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld
Indien de toets gedurende 3 seconden wordt ingedrukt
• komt u in de modus voor het instellen van de relatieve luchtdruk Door nogmaals op de toets te drukken,

komt u in de modus voor het fijn afstellen van de weersvoorspellingssymbolen en de instelling van °C/°F

Toets CHANNEL
Eén keer op de toets drukken 
• heen en weer schakelen tussen de buitenzenders 1, 2 en 3 (indien meer dan 1 zender aanwezig is)
• wanneer het alarm afgaat, kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld
• maakt het mogelijk om elke SET-modus tijdens het instellen te verlaten en terug te keren naar de modus

normale weergave.
Indien de toets gedurende 3 seconden wordt ingedrukt:
• wordt ongeveer 5 seconden lang de alarmtijd weergegeven
• kan het alarm aan- of uitgezet worden
• wanneer het alarm afgaat, kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld

LCD-DISPLAY EN INSTELLINGEN
Voor een beter overzicht is het display onderverdeeld in 5 gedeelten: tijd en datum, meetwaarden van de
binnenruimte, weersvoorspelling, ontwikkeling van de luchtdruk en meetwaarden van buiten.

1. ALARM, CONTRAST LCD-DISPLAY, TIJD EN DATUM 
Het instellen van het alarm: 
1. Druk op de toets ALARM/SET totdat de alarmtijd op het display knippert.
2. Met behulp van de toets MIN/MAX/+ of de toets -/HISTORY kunnen de uren worden ingesteld. 
3. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET om het uur van de alarmtijd te bevestigen. Nu begint de

weergave waarde van de minuten te knipperen.
4. Met behulp van de toetsen MIN/MAX/+ of  -/HISTORY kunnen de minuten worden ingesteld.
5. Druk nogmaals op ALARM/SET om de ingevoerde tijd te bevestigen en terug te keren naar het gewone

display.
6. Om het alarm te activeren resp. te deactiveren, dient u de toets CHANNEL ingedrukt te houden totdat

het alarmsymbool wordt weergegeven (“ON”) dan wel verdwijnt (“OFF”).
Let op:
De maximale tijdsduur van het alarmsignaal bedraagt 2 minuten Indien het alarm voor de volgende dag
opnieuw moet worden geactiveerd, houd dan de toets CHANNEL opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.

HET INSTELLEN VAN HET CONTRAST VAN HET LCD-DISPLAY
Het contrast kan in acht gradaties worden ingesteld, en wel van LCD 0 tot en met LCD 7
(Instelling door de fabrikant; LCD 5)
1. Houd de toets ALARM/SET 3 seconden ingedrukt totdat “LCD5” verschijnt.
2. Wanneer u op de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY drukt, worden alle contrastgradaties weergegeven.
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3. Kies het gewenste LCD-contrast en bevestig dit met behulp van de toets ALARM/SET. U komt dan in de
modus handmatige tijdinstelling, Om de modus SET handmatig direct te verlaten, kunt u met behulp van
de toets CHANNEL op elk gewenst moment terugkeren naar het tijddisplay.

HET INSTELLEN VAN DE TIJD

De ontvangst van de radiografische tijd
De tijd wordt radiografisch overgeseind door een cesium-atoomklok, die wordt gerund door de Duitse
Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig. De afwijking bedraagt minder dan 1 seconde in een
miljoen jaar. De tijd is gecodeerd en wordt vanuit Mainflingen in de buurt van Frankfurt am Main overgeseind
via een DCF-77 signaal (frequentie 77,5 KHz) met een bereik van ca. 1500 km. Uw radiografisch bestuurde
weerstation ontvangt dit signaal, transformeert het en geeft altijd de exacte tijd weer. Ook de omschakeling
tussen zomer- en wintertijd gebeurt automatisch.
De ontvangst hangt hoofdzakelijk af van de geografische ligging. In normale gevallen moeten er bij het
overseinen binnen een straal van 1.500 km vanuit Frankfurt am Main geen problemen ontstaan.
2 minuten en 30 seconden nadat de tijd voor de eerste keer is ingesteld, begint het DCF-symbool (rechts
boven) te knipperen. De klok heeft een radiografisch signaal waargenomen en probeert nu dit signaal te
ontvangen. Wanneer het gelukt is om de tijdcode te ontvangen, blijft het symbool permanent op het display
staan en wordt de radiografische tijd weergegeven.
Indien het DCF-symbool oplicht zonder dat er een tijd wordt weergegeven, neem dan de volgende
aanwijzingen in acht:
• Aanbevolen wordt om een afstand van minstens 1,5 – 2 meter aan te houden tot eventuele storende

apparaten zoals monitoren van computers en televisies. 
• In gebouwen die zijn geconstrueerd uit gewapend beton (kelders, bovenbouw), is het ontvangen signaal

natuurlijk zwakker. In extreme gevallen raden wij aan om het apparaat in de buurt van een raam te
plaatsen en/of het apparaat te draaien om een betere ontvangst van het radiografische signaal te
krijgen.

• ’s Nachts zijn de atmosferische storingen meestal geringer en is ontvangst in de meeste gevallen
mogelijk. Wanneer het signaal één keer per dag wordt ontvangen, is dit reeds voldoende om ervoor te
zorgen dat de precisie gewaarborgd blijft en afwijkingen beneden de seconde te houden.

HANDMATIGE TIJDSINSTELLING
Indien het weerstation geen DCF-signaal kan ontvangen (bijv. vanwege storingen of vanwege de afstand
waarover het signaal wordt overgeseind etc.), kan de tijd ook handmatig worden ingesteld. De klok werkt dan
als een gewone kwartsklok.
1. Houd de toets ALARM/SET ca. 3 seconden ingedrukt om in de modus SET te komen.
2. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET, om in de modus handmatige tijdsinstelling te komen. Nu begint

de weergegeven waarde voor de uren te knipperen.
3. Stel met de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY de uren in.
4. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET om de instelling te bevestigen. Nu begint de weergegeven

waarde voor de minuten te knipperen.
5. Stel met de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY de minuten in.
6. Druk nu op de toets ALARM/SET om naar de modus voor de instelling van de tijdzone te springen.  
Let op:
Ook als de klok handmatig ingesteld is, zal het apparaat ieder uur proberen om een signaal te ontvangen.
Zodra het apparaat het DCF-signaal ontvangt, wordt de handmatig ingestelde tijd automatisch vervangen door
de radiografisch ontvangen tijd. Wanneer het apparaat probeert om het DCF-signaal te ontvangen, licht het
radiografische symbool op. Indien de ontvangst niet succesvol was, wordt het radiografische symbool niet
weergegeven. Het apparaat probeert echter nog steeds ieder uur een radiografisch signaal te ontvangen.

HET INSTELLEN VAN DE TIJDZONE:

De in de fabriek ingestelde tijdzone op het weerstation is 0.  Om een andere tijdzone in te stellen die afwijkt
van de DCF-tijd, gaat u als volgt te werk:
1. Na het verlaten van de modus voor de handmatige tijdsinstelling knippert de weergave van de tijdzone. 
2. Druk op de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY om de tijdzone in te stellen. De schaal loopt van 0 tot +9 en

dan van –9 naar 0, telkens met afstanden van 1 uur.

3. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET om naar de modus voor het instellen van de datum te springen.

HET INSTELLEN VAN DE DATUM:

        Datum          Maand         Jaar  
De in de fabriek ingestelde datum op het weerstation is 1-1-1999. Zodra het radiografische signaal wordt
ontvangen, wordt de datum automatisch geactualiseerd. Indien geen signaal wordt ontvangen, kan de datum
ook handmatig worden ingevoerd. 
1. Na het verlaten van de modus voor het instellen van de tijdzone knippert het weergegeven jaar.
2. Druk op de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY om het jaar in te stellen. Het bereik loopt van 1999 tot 2020.
3. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET om de ingevoerde waarde te bevestigen en om over te gaan

naar de instelling van de maand. De weergegeven waarde voor de maand knippert. 
4. Voer met behulp van de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY de betreffende maand in. 
5. Bevestig de ingevoerde waarde met de toets ALARM/SET. Nu knippert de weergegeven waarde voor de

datum.
6. Met behulp van de toets MIN/MAX/+ of -/HISTORY kan de betreffende datum worden ingevoerd.
7. Druk nogmaals op de toets ALARM/SET om alle ingevoerde waarden te bevestigen of verlaat de

instelmodus direct met behulp van de toets CHANNEL.

2.  BINNENTEMPERATUUR EN RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

De binnentemperatuur en de luchtvochtigheid worden automatisch geactualiseerd en weergegeven op het
tweede LCD-veld.

Het omschakelen en wissen van de meetwaarden van de binnenruimte:
1. Om over te schakelen tussen de actuele, de minima en de maxima van de binnentemperatuur en de

luchtvochtigheid, dient u op de toets MIN/MAX/+ te drukken:
Eén keer:    de hoogste temperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven.
Twee keer: de laagste temperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven.
Drie keer:   u keert terug naar de actuele temperatuur en luchtvochtigheid.

2. Om de minima en de maxima van de temperatuur en de luchtvochtigheid te wissen, dient u de toets
MIN/MAX/+ gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Hiermee worden alle opgeslagen maxima en
minima gewist en het apparaat geeft alleen nog de actuele waarden weer.

3.  WEERSVOORSPELLING, WEERTENDENS, RELATIEVE LUCHTDRUK, HET FIJN
AFSTELLEN VAN DE WEERSYMBOLEN EN HET INSTELLEN VAN ºC/ºF.
De weersvoorspellingssymbolen:
In het derde LCD-veld worden drie verschillende symbolen weergegeven in een van de volgende combinaties:

   Zonnig Bewolkt met zonnige perioden         Regen



Bij plotselinge of grotere schommelingen van de luchtdruk worden de symbolen geactualiseerd om de
weersverandering weer te geven. Indien de weergegeven symbolen niet veranderen, is de luchtdruk niet
veranderd of is de verandering dermate langzaam geweest, dat dit door het weerstation niet geregistreerd is.
Wanneer de symbolen zon of wolken weergeven, verandert het weergegeven symbool niet, ook al verbetert
het weer nog verder (bij weergave symbool zonnig) of verslechtert het verder (bij weergave symbool regen). In
dat geval geven de weergegeven symbolen reeds de uiterste mogelijkheid aan. 
De weergegeven symbolen maken u attent op een weersverbetering of –verslechtering en niet per se op zon
of regen, zoals de symbolen suggereren.  Wanneer het bijv. op het moment bewolkt is en het weerstation het
symbool voor regen weergeeft, wijst dit er niet op dat het apparaat niet goed functioneert, maar wel op het feit
dat de luchtdruk gedaald is en dat er een weersverslechtering optreedt. Daarbij hoeft het niet per se om regen
te gaan.
Let op:
Nadat het weerstation is ingesteld, dient u aan de meetwaarden van de eerste 12 tot 24 uur geen aandacht te
schenken. Hierdoor kan het weerstation over een langere periode meetwaarden voor de luchtdruk op een
constante hoogte verzamelen. Dit zorgt voor nauwkeurigere weersvoorspellingen.
Zoals bij elke weersvoorspelling kunnen er geen absoluut nauwkeurige voorspellingen worden gedaan. De
nauwkeurigheid van de weersvoorspelling ligt bij ongeveer 75%. In gebieden waarin het weer plotseling
verandert (bijv. van zonnig naar regen) is de indicatie nauwkeuriger dan in gebieden waarin het weer de
meeste tijd stabiel is (bijv. meestal zonnig).
Wanneer het weerstation wordt verplaatst naar een plaats die beduidend hoger of lager gelegen is dan de
oorspronkelijke plaats van opstelling (bijv. van de begane grond naar de eerste verdieping van het huis), wis
dan de weersvoorspelling in de komende 12 tot 24 uur. Daardoor voorkomt u dat het weerstation de nieuwe
standplaats niet als mogelijke luchtdrukverandering waarneemt die optreedt door het hoogteverschil.

Weergave van de weertendens:
De weergave van de weertendens bevindt zich rechts naast de weersymbolen. In welke richting (naar boven
of naar beneden) de pijltjes wijzen, is afhankelijk van de luchtdrukverschillen binnen een bepaalde periode.

• Eén pijltje naar boven of naar beneden: het luchtdrukverschil over 4 uur is groter dan 1hPa maar kleiner
dan 2,5hPa.

• Twee pijltjes naar boven of naar beneden: het luchtdrukverschil over 4 uur is groter dan 2,5hPa.

Weergave stormwaarschuwing:
Wanneer de luchtdruk over de laatste 6 uur met 4hPa of meer is gedaald, gaan twee naar beneden wijzende
symbolen knipperen. De stormwaarschuwing gaat uit zodra de luchtdruk weer terugkeert naar normale
waarden.

Relatieve luchtdruk over de laatste 0 – 12 uur
De weergave van de ontwikkeling van de luchtdruk geschiedt in cijfers. Deze geven de luchtdrukwaarden over
de laatste 0-12 uur aan. (zie ook onder “4. Het verloop van de luchtdruk”.
• Druk op de toets -/HISTORY om de opgeslagen luchtdrukwaarden van de laatste 0-12 uur op te vragen.

De opgeslagen luchtdruk wordt weergegeven samen met het aantal uren dat deze meting geleden is.
“0h” geeft de luchtdruk weer op het actuele tijdstip, die af te lezen is op het display.  “-1h” geeft de
luchtdruk weer, die een heel uur geleden is gemeten enz.

HET INSTELLEN VAN DE WEERPARAMETERS:
Het instellen van de relatieve luchtdruk (hPa)
De relatieve luchtdruk (in hPa) kan tussen 970 en 1030hPa als volgt worden ingesteld:
1. Houdt de toets -/HISTORY 3 seconden ingedrukt, om in de modus weerparameters te komen. De in de

fabriek ingestelde waarde 1013 hPa knippert. Iedere keer dat u op de toets MIN/MAX/+ drukt, wordt de
getoonde waarde met 1hPa verhoogd. 

2. Druk nogmaals op de toets -/HISTORY om in de modus voor het fijn afstellen van de weersymbolen te
komen of druk op de toets CHANNEL om de instelmodus direct te verlaten. 

Let op:
De barometer is van tevoren ingesteld op een gemiddelde waarde. Voor een exacte meting is het
noodzakelijk om de huidige luchtdruk van de standplaats in te stellen. De actuele luchtdruk van uw
omgeving krijgt u via de meteorologische dienst, het internet, de opticiën, geijkte weerstations op openbare
gebouwen, de luchthaven etc.

HET FIJN AFSTELLEN VAN DE SYMBOLEN VOOR DE WEERSVOORSPELLING
Het verschil in luchtdruk, waardoor het waarschijnlijk is dat het weer gaat veranderen en zodoende de
bijbehorende symbolen voor de weersvoorspelling worden weergegeven, kan worden ingesteld tussen 2 en 4
hPa:

1. Nadat u de modus voor het instellen van de relatieve luchtdruk heeft verlaten, knippert de actuele
waarde voor de gevoeligheid (luchtdrukverschil in hPa).

2. Druk op de toets MIN/MAX/+ om de waarde te wijzigen. Iedere keer dat u op de toets drukt, wordt de
weergegeven waarde met 1 hPa verhoogd.

3. Zodra u de gewenste hPa-waarde heeft gekozen, drukt u opnieuw op de toets -/HISTORY om naar de
instelling °C/°F te springen. Door middel van de toets CHANNEL kunt u de modus verlaten.

Let op:
De mogelijkheid om de het verschil in hPa in te stellen wordt gebruikt in gebieden waar de luchtdruk vaak
verandert zonder dat dit per definitie tot een weersverandering leidt. In zulke gebieden kan de hPa-waarde
worden ingesteld op 3hPa, hetgeen betekent dat de weersymbolen niet veranderen, wanneer de luchtdruk
niet minstens met 3hPa stijgt of daalt. In gebieden met een stabiele weerssituatie kan de hPa-waarde lager
worden ingesteld.

INSTELLING ºC/ºF

Het instellen van de weergave van de temperatuur in graden Celsius of graden Fahrenheit
(standaardinstelling is ºC):
1. Nadat u de modus voor het fijn afstellen van de weersymbolen heeft verlaten, knippert op het display

“ºC”. De temperatuur kan worden weergegeven in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F). 
2. Druk op de toets MIN/MAX/+ om de eenheid van temperatuur te wijzigen. 
3. Druk op de toets -/HISTORY om de instelling ºC of ºF te bevestigen of gebruik de toets CHANNEL om

de instelmodus te verlaten.

4.  HET VERLOOP VAN DE LUCHTDRUK (ELEKTRONISCHE BAROMETER MET
LUCHTDRUK EN LUCHTDRUKONTWIKKELING)

De grafiek geeft de ontwikkeling van de luchtdruk over de afgelopen 48 uur weer, verdeeld in 7 kolommen:
 0h, -1h, -3h, -6h, -12h, -24h, en -48h. In de kolom “0h” wordt de actuele luchtdruk weergegeven, gemeten op
het hele uur. De cijferschaal aan de rechterkant van de grafiek geeft de waarden in “hPa” (0, ±2, ±4, ±6, and
±8) aan. De “0“ in het midden van de schaalverdeling komt overeen met de actuele luchtdruk en de verschillen
(±2, ±4, ±6, and ±8) geven aan, hoe hoog of laag de luchtdruk de afgelopen tijd was in vergelijking tot de
actuele luchtdruk in “hPa“.
Wanneer de weergegeven waarde in de grafiek van de luchtdrukverschillen stijgt, dan betekent dit een
weersverbetering op grond van het feit dat de luchtdruk stijgt. Daalt de waarde, dan betekent dit dat de
luchtdruk gedaald is en dat vanaf het huidige tijdstip “0h” een weersverslechtering te verwachten valt.
Let op:  
Om ervoor te zorgen dat het weerstation de ontwikkeling van de luchtdruk nauwkeurig kan weergeven, dient
het station steeds op dezelfde hoogte te worden geplaatst. Het weerstation dient bijv. niet van de begane
grond naar de tweede verdieping van het huis te worden verplaatst. Wanneer de standplaats van het
weerstation wijzigt, wis dan de meetwaarden voor de komende 12-24 uur.

5.  BUITENTEMPERATUUR:

Het onderste veld in het LCD-display omvat de buitentemperatuur, een ontvangstsymbool en geeft de minima
of maxima aan. Indien er meerdere zenders aanwezig zijn, wordt eveneens het nummer van de zender
weergegeven. 

HET OMSCHAKELEN EN WISSEN VAN DE MEETWAARDEN VAN DE
BUITENTEMPERATUUR:

Luchtdruk over de laatste 48 uur

Schaalverdeling luchtdruk
(luchtdruk in hPa)

Symbool ontvangst
meetwaarden van
buiten

Minimum of maximum
display

Buitentemperatuur in °C of °F Nummer dat de zender aangeeft (verschijnt alleen
wanneer er meerdere zenders aanwezig zijn)

Graden Celsius



1. Om heen en weer te schakelen tussen de actuele buitentemperatuur en de opgeslagen maxima en
minima met bijbehorend tijdstip, drukt u op de toets MIN/MAX/+, en wel als volgt:
Eén keer:   weergegeven wordt de opgeslagen hoogste buitentemperatuur met tijdstip en datum
(knippert).  
Twee keer: weergegeven wordt de opgeslagen laagste buitentemperatuur met tijdstip en datum
(knippert).
Drie keer:  u keert terug naar de actuele buitentemperatuur.

2. Druk op de toets CHANNEL om heen en weer te schakelen tussen de verschillende zenders.
Eén keer:   zender nr. 2 wordt weergegeven
Twee keer: zender nr. 3 wordt weergegeven
Drie keer:  het display schakelt terug naar zender 1

Let op: het nummer van de zender wordt alleen weergegeven wanneer er meer dan één zender in
gebruik is.

3. Om de hoogste en laagste opgeslagen waarden van de buitentemperatuur inclusief het bijbehorende
tijdstip te wissen, dient u de toets MIN/MAX/+ gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Daarmee zijn
alle opgeslagen minima en maxima voor de betreffende zender gewist evenals de meetwaarden voor de
binnenruimte. 

ZENDER VOOR DE BUITENTEMPERATUUR / 433 MHZ-ONTVANGST
De buitentemperatuur wordt iedere 60 seconden gemeten en doorgeseind.
De reikwijdte van de zender voor het overseinen van de waarden kan onder bepaalde omstandigheden
worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Bij lage temperaturen kan de reikwijdte voor het
overseinen van de waarden lager worden. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van de zender.
Kies als plaats van opstelling voor uw zender een schaduwrijke, zo droog mogelijke plaats uit. Controleer of
de ontvanger het signaal van de zender vanaf die plek kan ontvangen. Vaste obstakels (muren, ramen,
bomen) en interfererende radiografische golven (PC, mobiele telefoon, televisie) kunnen de overdracht storen
of de reikwijdte (max. 25m) sterk inperken. 
Indien de meetwaarden niet binnen 2 minuten en 30 seconden na het in gebruik nemen worden weergegeven
(getoonde waarde op het display  “- - -” nadat drie keer is geprobeerd om de waarden over te seinen),
controleer dan de volgende punten:
1. De afstand van de ontvanger en het weerstation tot andere toestellen die mogelijk storing veroorzaken,

zoals bijv. televisies, monitoren van computers etc, dient minstens 1,5 tot 2 meter te bedragen.
2. Vermijd dat het weerstation direct in de buurt van metalen deuren of ramen met metalen kozijnen wordt

opgesteld.
3.       Bij het gebruik van andere elektrische apparaten, zoals koptelefoons of luidsprekers, die op dezelfde

frequentie (433MHz) werken, kunnen bij het overseinen en de ontvangst storingen optreden.
4. Storingen kunnen eveneens optreden, wanneer de buren elektrische apparaten met de frequentie

433MHz gebruiken.
5. “Zichtcontact” tussen de zender en de ontvanger (bijv. door een raam) verhoogt de reikwijdte    
Let op:
Zodra het 433 MHz-signaal wordt ontvangen, mogen de batterijhouder van de zender en van het weerstation
niet meer worden geopend, omdat de batterijen dan los zouden kunnen raken van de contactpunten en
daardoor een ongewenste reset kan worden veroorzaakt. Mocht dit desondanks gebeuren, dan moeten alle
eenheden worden gereset (zie “Ingebruikneming”), omdat er anders problemen kunnen optreden bij het
overseinen. 
Wanneer u met alle punten rekening heeft gehouden en desondanks nog steeds geen ontvangst mogelijk is,
kies dan een andere standplaats voor de zender en/of de ontvanger. Alle eenheden moeten opnieuw worden
ingesteld (zie “Ingebruikneming”).

HET MONTEREN VAN HET WEERSTATION:
Het weerstation kan naar keuze aan een wand gemonteerd of staand worden opgesteld.

  
Opstellen:
Klap de standaard aan de achterkant van het apparaat uit en plaats het apparaat op een
vlakke ondergrond.

Montage aan de wand:

Controleer voordat u het weerstation aan een wand monteert, of de meetwaarden van de buitentemperatuur
vanaf de gewenste plaatsen kunnen worden ontvangen. 
1. Draai een schroef (niet meegeleverd) in de betreffende wand en laat de kop van de schroef ca. 5mm

uisteken.
2. Klap eventueel de standaard van het weerstation in. Hang het apparaat vervolgens op aan het

ophangoog. 

HET MONTEREN VAN DE BUITENZENDER
De zender wordt geleverd met een houder en 3 schroeven om de houder aan de wand te monteren.
Controleer voordat u de zender aanbrengt, of het 433 MHz-signaal (buitentemperatuur) duurzaam goed wordt
ontvangen.

Het oppervlak waaraan de zender is gemonteerd, kan van invloed zijn op de
overdracht. Wanneer de zender bijv. op een oppervlak van metaal is
aangebracht, kan de overdracht worden afgezwakt of juist worden versterkt.
Daarom raden wij aan om het apparaat niet aan te brengen op oppervlakken van
metaal en ook niet in de buurt van grotere metalen vlakken (garagedeuren,
dubbele beglazing etc.). Stel voor het monteren vast of het weerstation het
signaal vanaf de gewenste positie van de zender duurzaam kan ontvangen.  

ONDERHOUDSTIPS:
• Extreme temperaturen, schokken en stoten dienen te worden vermeden, omdat dit tot beschadiging van

het apparaat en tot de weergave van verkeerde voorspellingen en waarden kan leiden.
• Gebruik voor het reinigen van het display en het huis een zachte doek. Gebruik geen

schoonmaakmiddel, omdat dit het LCD-display en het huis zou kunnen aantasten. 
• Het apparaat niet in water dompelen.
• Vervang zwakke batterijen direct om te voorkomen dat ze gaan lekken of beschadigingen veroorzaken.

Gebruik alleen nieuwe batterijen van het aanbevolen type.
• Voer reparaties niet zelf uit. Breng het apparaat terug naar de winkel en laat het door gekwalificeerde

vakmensen controleren. Wanneer het apparaat onjuist wordt behandeld of opengemaakt wordt, vervalt
de garantie.

• Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen, daar dit kan leiden tot snelle
wisselingen van de weergegeven waarden en daarmee de nauwkeurigheid van de meetwaarden
negatief kan beïnvloeden.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Meetbereik temperatuur:
binnen : 0ºC tot +50ºC op 1ºC nauwkeurig

(“- -” wordt weergegeven als de temperatuur buiten het
meetbereik ligt)

buiten : -29.9ºC bis +69.9ºC op 0,1ºC nauwkeurig
(“OFL” wordt weergegeven als de temperatuur buiten het
meetbereik ligt)

Bereik rel. luchtvochtigheid:
Binnen : 20% tot 95% op 1% nauwkeurig

(“- -” wordt weergegeven als de luchtvochtigheid buiten het
meetbereik ligt)

Interval voor het checken van 
de binnentemperatuur : elke 10 seconden
Interval voor het checken van 
de luchtvochtigheid :   elke 20 seconden
Ontvangst van de buitentemperatuur     : elke 5 minuten 
Interval voor het checken van de zender : elke minuut
Interval voor het checken van 
de luchtdruk : elke minuut
Stroomvoorziening:
Weerstation : 3 x AA, IEC, LR6, 1.5V
Zender : 2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V
Levensduur batterijen : ca. 12 maanden



(aanbevolen worden alkalinebatterijen)
Afmetingen (l x b x h)
Weerstation : 101 x 31 x 179 mm
Zender buitentemperatuur : 40 x 22 x 128mm

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
• De fabrikant en de winkelier zijn niet verantwoordelijk voor incorrecte meetwaarden en voor gevolgen

die voortvloeien uit verkeerde meetwaarden. 
• Dit product is niet geschikt voor geneeskundige doeleinden of voor publieksinformatie. 
• Dit product dient als weersvoorspelling voor particulier gebruik en verschaft geen 100% nauwkeurigheid.

Weersvoorspellingen dienen te worden gezien als aanknopingspunt en zijn geen absoluut nauwkeurige
voorspelling. 

• De technische gegevens van dit apparaat kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
• Dit apparaat is geen speelgoed en dient buiten bereik van kinderen te worden bewaard. 
• Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de

fabrikant.

R&TTE Directive 1999/5/EG
Korte tekst van de conformiteitsverklaring: Hierbij verklaren wij dat deze radiografische installatie voldoet aan de essentiële
eisen van de richtlijn 1999/5/EG.
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