
TRÅDLØS VÆRSTASJON      art 48 -  3336                           –             www.aanonsen.info 

       Tidsvisning format 12eller 24 timer. Dato og ukedag visning. Kalender frem til 2099. 

● Alarm funksjon 

● Automatisk “snooze” funksjon. 

● Værprognose med bruk av fire ikoner: sol, lett skyet, overskyet og regn. 

● Temperatur i °C eller °F 

● Termometer: Inne måleområde: -10 °C (14°F) ~ 50°C (122°F) (kalibreringstid: 30 sekunder),  

ute måleområde: -18°C (-58°F) ~ 50°C (122F) (kalibreringstid: 57 sekunder).  

Hygrometer: inne og ute måleområde: 20% - 95% RH, 

● Minimum/maksimum display for luftfuktighet og temperatur. 

● Blått LED-lys display (auto av etter 10 sekunder). (Ved bruk av adapter står display lys på hele tiden) 

● Batteri : 3xAAA eller 4,5V strøm adapter 

 

Trådløs sensor (Senderen) 

● Senders frekvens : 433MHz 

● Sende område opptil 30m.  ( Åpent areal ) 

● Batteri: 2xAAA  

 

Viktig informasjon  

● Værstasjonen må være tilkoblet i 12 timer før den viser nøyaktig værprognose. 

 

Igangsetting 

● Åpne batteri rom bak på værstasjonen - sette inn batteriene, pass på korrekt polaritet. Lukk batterirom. 

● Bruker du strøm adapter, koble dette til på baksiden. 

● Med innsatt batterier vises alle symboler og du hører en lyd, skjermen går da til normal visning. 

 

Tidsinstilling 

● Når den står på standard visning, begynner vær grafikken på skjermen å blinke, trykk “UP” og “DOWN” tastene for 

å sette korrekt utgangsvær. (Innen 8 sekunder) 

●  Trykk og hold nede “MODE” tasten i to sekunder. 

● Tidsformat 12/24 begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å velge format 12 eller 24 timer. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Time zones”- tids sone begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt tids sone. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. (Time zone punktet gjelder ikke denne modellen) 

● ”Hour”- time displayet begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt time. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Minute”- minutt displayet begynner å blinke. Bruk tastene “UP” and “DOWN” for å stille korrekte minutter.  

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte og avslutte. 

 

Dato innstilling 

● Trykk “MODE” knappen EN gang. 

● Trykk igjen “MODE” knappen og hold til årstall vises i displayet. 

● ”Year”- årstall display “2008” begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt årstall. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Month”- måned display begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt måned. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Date”- dato display begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt dato. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte og avslutte. 



 

Instilling av vekkeklokke. 

● Trykk “MODE” tasten to ganger etter hverandre. 

● Trykk og hold nede “MODE” tasten i to sekunder  til ”Hour” – time blinker. 

● ”Hour”- time displayet begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt time. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Minute”- minutt, displayet begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt minutter. 

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

● ”Snooze Time”- ”blunde tid”, begynner å blinke. Bruk tastene “UP” og “DOWN” for å stille korrekt blunde tid.  

● Trykk “MODE” tasten for å bekrefte og avslutte. 

● Trykk tasten “UP” for å aktivere eller deaktivere daglige alarmer. Vekkeklokke symbol vises på skjermen da alarm 

funksjonen er aktivert. (Dette gjøres da du er inne på ”alarm”) 

 

Automatisk “snooze”- blunde funksjon 

● Trykk ”SNZ” tasten når alarmen høres.(For å aktivere blunde funksjonen). Symbolet ”Zz” vises på skjermen.   

● Blunde funksjonen kan avbrytes ved å trykke samtidig “SNZ” tasten og en annen tast.  

 

°C/°F temperatur display 

● Temperaturen vises i °C/°F. Trykk “DOWN” tasten for å veksle mellom °C og °F. 

 

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity  

● For å veksle mellom inne/ute - maksimum/minimum temperatur og luftfuktighet data, trykk “MEM” tasten: 

En gang for å vise maksimum temperatur og luftfuktighet verdi. 

To ganger for å vise minimum temperatur og luftfuktighet verdi. 

Tre ganger for å gå tilbake til nåværende temperatur og luftfuktighet verdi. 

● For å nullstille maks og min - temperatur og luftfuktighet, trykk og hold nede “MEM” tasten i to sek.  

 

Historikken av temperatur og luftfuktighet  

● Historikken av innetemperatur og luftfuktighet vises som et histogram. 

 

Koble sammen ute og innedel. 

● Åpne batterirommet på baksiden av senderen. 

● Sette inn batteriene, pass på korrekt polaritet. 

● Samtidig mottar værstasjonen signaler som viser utendørs temperatur og luftfuktighet på displayet. 

● Trykk “UP” tasten for å velge kanal 1.  

● Trykk og hold nede “UP” tasten I to sekunder for å søke utendørs sensorer. 

 

Værmelding 

Været er basert på temperaturen og lufttrykk for å lage den neste 12 timer værmeldingen. Stasjonen bruker 4 ikoner: 

sol, lett overskyet, overskyet og regn.  

               sol                       lett overskyet                overskyet                         regn     

     

Lys i display :     Trykk “SNOOZE/LIGHT” tasten for å aktivere display lyset i 10 sekunder. 

(Kun ved bruk av batterier, ved bruk av adapter står lyset på hele tiden.)  


