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                                    Art.02035 
                        Instruktionsmanual 
 
Innehåll 
1. Inomhusstation 
2. Fjärrsensor (WH3) 
3. Instruktionsmanual 
 
Funktioner 
 Klocka 
 Inomhustemperatur 
 Utomhustemperatur 
 Min/Max temperaturminne 
 
Snabb uppstart 
Notera: Använd Alkaline batterier av bra kvalitet och undvik laddningsbara batterier.  
Sätt först i batterierna i fjärrsensorn och sedan i inomhus- stationen.  
1. Tryck inte på någon knapp innan inomhus- stationens display visar data från fjärrsensorn. 
Efter att både inomhus- och utomhusdata visas kan fjärrsensorn placeras utomhus och klockan kan 
ställas in. 
2. Om inomhus stationen inte tar emot temperaturdata, se till att enheterna är inom räckhåll från 
varandra eller repetera batteriinstallationen. Om en knapp trycks ned innan väderstationen får sin 
temperatursignal behöver batteriproceduren göras om på nytt.  Vänta en minut innan 
batteriproceduren upprepas för att få en korrekt återställning.  
 
Inställningar 
1. Klocka 
Håll ned SET knappen i 2 sekunder, 24H visas på displayen. Tryck på + knappen för att välja 24H 
eller 12H klockvisning. Tryck på SET knappen för att bekräfta. Efter att klockvisningsläget är valt 
ändras automatiskt inomhus- temperaturen; om 24H läge är valt visas temperatur i Celsius, om 12H 
läge är valt, visas temperatur i Fahrenheit. Nu blinkar timmessiffran, tryck på + knappen för att öka 
timme, om + knappen hålls ned i längre än 2 sekunder ändras siffran automatiskt i 4-timmessteg. 
Tryck på SET knappen för att bekräfta, därefter blinkar minutsiffran. Tryck på + knappen för att ställa 
in minut. Tryck på SET knappen för att bekräfta klockinställningen. Sekunderna ställs in på 0 för 
synkronisering 
2. Kanalinställning  
När fler än en sändare används, visas kanal 1, 2 eller 3 på displayen. Tryck på CH knappen (delad 
med + och Reset) för att välja kanal. 
3. Åtkomst av Min/Max minne 
Tryck på MIN/MAX knappen (delad med SET knappen) i normalläge, MIN ikonen och minimum 
inomhus- och utomhus kanaltemperatursminne visas. Tryck på MIN/MAX knappen igen, MAX ikonen 
visas och maxminnet syns på displayen. Tryck på MIN/MAX knappen en tredje gång,  MAX ikonen 
försvinner och visnigen övergår till normalläge. 
4. Återställning av Min/Max minne 
Tryck på RESET knappen (delad med CH, + knappen) i normalt visningsläge i 2 sekunder, Min/Max 
minnet åter- ställs till aktuell temperatur. 
 
Om ingen knapp används under 30 sekunder ställer enheten automatiskt in normalt visningsläge. 
  
Specifikationer 
 Inomhustemperatur: 0° till +60° 
 Utomhustemperatur: -40° till +65° 
 Temperaturnogrannhet: +/-1.0° 
 Strömkälla (mottagare): 2xAA alkaline batterier 
 Strömkälla (sändare): 2xAAA alkaline batterier 
 Sändningsfrekvens: 433MHZ              
 Sändningsradie: 100 meter öppet fält 
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 Omvänd ej batteriernas polarisation.  
 Placera ej mottagaren i närheten av metall.  
 
Montering av utomhussändare  
Notera: För att uppnå korrekt temperatur bör montering i direkt solljus undvikas. Vi rekommenderar att 
du monterar fjärrsensorn på en utomhusvägg i nordlig riktning, hinder som väggar, betong och stora 
metallföremål minskar räckvidden. 

 
För att väggmontera, använd 3 skruvar för att fixera vägghållaren på 
den önskade väggen, Sätt fast fjärrsensorn på hållaren. 
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