Bruksanvisning

Art.nr.48-3209

Batteri installasjon:
Mottageren opererer på 2 AAA batterier. Senderen opererer på 2 AAA batterier.
Batterier er ikke inkludert.
VIKTIG: Installer batteriene i mottageren først, så i senderen.
Mottageren:
Åpne batterirommet på baksiden av mottageren.
Sett i 2 AAA batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -).
Lukk batterirommet.
Senderen (ute sensor):
Batterirommet er under bordstøtten på baksiden av senderen.
Skru opp (4 skruer) på batterirom-lokket.
Sett i 2 AAA batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -).
Lukk batterirommet med skruene.
Etter innsetting av batteriene:
Etter innsetting av batteriene vil mottageren automatisk starte søking etter ute sensoren.
Dette vil ta ca 3 minutter eller til den oppnår kontakt. Ikonet (“
”) blinker på mottageren under prosessen.
Senere vil ikonet blinke hver gang den mottar signaler fra senderen.
På senderen vil det blinke rødt når signaler blir sendt.
NB!: Ute temperatur i displayet på mottageren vil vise (“--“) til første signal er sendt fra senderen.

Temperatur lesing:
Mottageren viser inne temperatur (“IN”) fra der den er plassert.
Utesensoren sender ute temperatur (“OUT) fra der den er plassert og tilbake til mottageren.
Trykk “°C/°F” knappen på mottageren for å velge mellom Celsius og Fahrenheit.
Lese MIN/MAX temperatur:
 Trykk MAX/MIN knappen en gang, og maksimum temperaturen for både inne og ute vil vises. MAX vil
vises i displayet.
 Trykk MAX/MIN knappen en gang til, og minimum temperaturen for både inne og ute vil vises. MIN vil
vises i displayet
 Trykk MAX/MIN igjen for å komme tilbake til normal visning.
Nullstille MAX/MIN temperatur:
 Når displayet viser Max eller Min temperatur, enten inne eller ute, trykk “MAX/MIN” knappen inne i 2 sek.
for å ”nullstille”. Trykk MAX/MIN for å komme tilbake til vanlig visning.

Plassering av enhetene:
Mottageren plasseres innendørs der den ikke får direkte sollys.
Senderen plasseres så den ikke får direkte sollys eller regn, gjerne under tak.
Rekkevidde for senderen er normalt ca 30m.

Lav batteri nivå:
Senderen: Bytt batteriene da denne ikonen “ ” vises på mottageren.
Mottageren: Bytt batteriene hvis lesing er vag eller ustabil.
Viktig:
1. Om mottageren ikke mottar signaler fra senderen - prøv følgende for å rette på problemet:
 Sjekk at senderen er korrekt plassert og innenfor rekkevidde (30m).
 Sjekk at det ikke er noe som blokkerer eller forstyrrer signalene.
 Plasser senderen nærmere mottageren.
 Ta ut å reinstallere batteriene. Prøv med nye batterier.
2. Om temperaturen er høyere enn temperatur område vil “HH.H” vises i displayet. Er den lavere vil displayet
”LL.L” vises i displayet.
● Område for innetemperatur: 0°C til 50°C
● Område for utetemperatur : -40°C to 70°C
3. Temperatur sensorene kan variere pluss/minus 1 til 2 grader. To enheter plassert ved siden av hverandre
kan derfor vise forskjellig temperaturer. Dette er normalt med digitale sensorer og regnes ikke som en feil.
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