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You can choose to use the adaptor or batteries for receiver.

Setting up using the AC adaptor
1. Power up the transmitter as described in setting up using batteries above
2. Using the AC adaptor(included), plug it into the base station outlet and power up the base station by
inserting the adaptor jack into the DC 6.0V socket located on the side of the base station

Receiver/Indoor unit



enabled, an alarm symbol 
 key to on/off the alarm. If alarm is 

the 
M−YY format), press 

 start flashing. 
Enter DD−MM−YY/DD−MM−WEEK/Time ala

feature is not activated) 
hile for DCF version this 

is on and the internal real time clock will change times a
lly. ˆDST ON˜ indicates that the featurethe internal real time clock will not change times automatica

, −6 for Central Time Zone,
−7 for Mountain Time zone, −8 for Pacific time zone, −9 for

contrast setting mode (level 1−8, default level 5), press th
CD 

settings and changes, however, can be easily made. 
pressure(see further down)−any furtther basicfor the majority of user t

facturer it may not b necessary

mode will increase/decreas
 key depressed when setting certain units in the manual setting

 flashing.  Enter L

 key,

Program Mode 

The base station has six keys for easy operation: MENU
HISTORY key, ON/OFF key 

 
 key, UP/+ key, DOWN/− key, ENTER

 

Note: Because of the default settings already determined by the manu
o perform−except the relative 

 
Note: Keeping the UP/+ or DOWN/−

e digits in greater steps. 
The setting procedure can be exited at any time by either pressing the HISTORY key or waiting 
for the 30−second time−out to take effect. 
 
The basic settings can now be performed in the following order:    

Time 

 
 
− Press the MENU key to select the TIME section, TIME section digits will start flashing.  Enter L

e UP/+ or DOWN/− key to set the v 
− Press the ENTER key to select the following modes:    

Time zone  
Note: At Europe, 0 for GMT+1 time zone, 1 for GMT+2 time zone, −1 for GMT time zone. 

At America, −4 for Atlantic time zone, −5 for Eastern Time zone
 Alaska time zone, −10 for 

12/24h time display select (default 12 hours) 
DST ON/OFF (this function is only available for WWVB version, w

Manual time setting (hours/minutes) 
Press the UP/+ or DOWN/− key to set the value. 
 
Note: Press ON/OFF key to set the DST ON/OFF. ˆDST OFF˜ indicates that the feature is off and

ccording to the DST time schedule 
automatically. Some locations (Arizona and parts of Indiana) do not follow Daylight Saving Time,
 and should select ˆDST OFF˜. 
 

 
 
− Press the MENU key to select the TIME section, TIME section digits will start

e UP/+ or DOWN/− key to set the value. 
− Press the ENTER key to select the following modes:    

Time zone  
Note: At Europe, 0 for GMT+1 time zone, 1 for GMT+2 time zone, −1 for GMT time zone. 

At America, −4 for Atlantic time zone, −5 for Eastern Time zone, −6 for Central Time Zo
 Alaska time zone, −10 for 

12/24h time display select (default 12 hours) 
DST ON/OFF (this function is only available for WWVB version, w

Manual time setting (hours/minutes) 
Press the UP/+ or DOWN/− key to set the value. 
 
Note: Press e is off an

Hawaii time zone. 

Date 

  
− Press the MENU key twice to select the DATE section, DATE section digits will

rm display mode. (Default DD−M
UP/+ or DOWN/− key to set the value.  

− Press the ENTER key to select the following modes, press the UP/+ or DOWN/− key to set the value:
  Select DD−MM or MM−DD format. (Default DD−MM format) 

Calendar setting (year/month/date)  
Time alarm setting. (Hours/minutes). Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been enabled. 
Note: When a set weather alarm condition has been triggered that particular alarm will sound for
 120 seconds. The corresponding value, `HI AL˜ or ˆLO AL˜ and the alarm symbol are flashing u
ntil the weather condition doesn t meet the user set level. Press any key to mute the alarm. 

 

Wind 



Reset the minimum pressure value. When both the pressure value 
t  reading.

an alarm symbol 

 hold the 
and MIN icon are flashing,

hold the 
and MAX icon are flashing,Reset the maximum pressure value. When both the pressure value 

enabled

 key to on/off the alarm. If alarm is enabled,
enabled

 key to on/off the alarm. If alarm is enabled,

an alarm symbol 

pressure), press the 
 and absolute pressure. Default absolute

be reset to zero automatically. 
ek, month rain value willENTER

EAR word are flashing, hold the
the 

MAX icon are flashing, hold

Enter rain display mode (1h, 24h, week, month and total r
gits will start flashing.

 in the display indicating the alarm function has been enabled

 appears

Enter average wind speed / Gust display mode. (Default a
gits will start flashing.

 
− Press the MENU key the third time to select the WIND section, WIND section di

verage wind speed), press the 
key to select the display.  
− Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/− key to select 
the display or set the value:   

Select the wind speed unit between km/h, mph, m/s, knots, bft. (Default mph) 
The wind speed high alarm setting. 
The wind direction alarm setting. 
Reset the maximum wind speed value. When both the wind speed value and MAX icon are 
flashing, hold the ENTER key for 3s, the maximum value will be reset to current reading. 

 
Note: Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol 

 

UP/+ or DOWN/− 

Rain 

 
− Press the MENU key the forth time to select the RAIN section, RAIN section di

ain. Default 1h), press the UP/+ or DOWN/− 
key to select the display.  
− Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/− key to select 
the display or set the value:   

Select rain fall unit between mm, inch. (Default mm) 
The rain high alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, 

an alarm symbol  appears in the display indicating the alarm function has been enabled 
Reset the maximum rainfall value. When both the rain value and 

ENTER key for 3s, the maximum rain value will be reset to current reading. 
Clear the total rainfall. When both the total rain value and CL

 key for 3s, the total value will be reset to zero. 1h, 24h, we

 
Press 

   
− Press the MENU key the fifth time to select the PRESSURE section, PRESSURE section digits
 will start flashing. Enter the pressure display mode (relative

UP/+ or DOWN/− key to select the display.  
− Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/− key to select 
the display or set the value:   

Select pressure unit between hPa, mmHg, inHg. (Default hPa). 
The relative pressure setting. (If select absolute pressure display, skip this step) 
The pressure high alarm setting. Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been 
The pressure low alarm setting. Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been 

ENTER key for 3s, the maximum pressure value will be reset to curren

ENTER key for 3s, the minimum pressure value will be reset to current reading. 

 

 
Pressure history bar graph 



been enabled 
 appears in the display indicating the alarm function has 

ity high alarm setting mode, press the                key to on/off 
the alarm. If alarm
digits will start flashing. Enter the indoor humid

OR HUMIDITY section

reset to current reading. 
 key for 3s, the maximum indoor temperature value will beMAX  icon are flashing, hold the 

r temperature value and Reset the maximum indoor temperature value. When both the indoo
 appears in the display indicating the alarm function has been enabledenabled, an alarm symbol 

 key to on/off the alarm. If alarm is
 appears in the display indicating the alarm function has been enabled enabled, an alarm symbol 

 key to on/off the alarm. If alarm is

 TEMPERATURE section digits will start flashing. Enter the temp
 and   

ng the storm warning feature has been activated.flash for 3 hours indicati
ting will be activated, the clouds with rain icon and tendency arrows willwith

9hPa (default 4hPa). When there is a fall over pressure thresholdadjust the storm
eneral pressure sensitivity setting it is possible tochange in pressure, indicating a storm. Similar to the g

ill begin to flash indicating a dramatic

t least 4hPa needed to change the weather forecast icons.there must be a fall or rise in air pressure of a
agnant. For example if 4hPa is selected, then setting compared to an area where the air pressure is st

 in air pressure requires a higher hPa

and CLOUDY, RAINY/SNOW icon), press the 
 display mode(SUNNY, PARTLY CLOUDY

between 12hrs and 24 hrs for pressure history.  
key to select the bar graph time scalesection digit will start flashing. Press the 

RE HISTORY

 

 
 

 

Press the MENU key the sixth time to select the PRESS HISTORY section, PRESSU
UP/+ or DOWN/− 

 
Weather forecast tendency 
 

 
− Press the MENU key the seventh time to select the TENDENCY section, TENDENCY section 
digits will start flashing. Enter the weather forecast tendency

UP/+ or DOWN/− key to select the display. 
− Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/− key to select 
the display or set the value:   

Set the pressure threshold from 2−4hPa(default 2hPa) 
Set the storm threshold from 3−9hPa(default 4hPa) 

 
Notes to pressure sensitivity setting for weather forecasting:  
The pressure threshold can be set to suit the user s requirement for weather forecasting from 2−
4hPa (default 2hPa). For areas that experience frequent changes

Notes to storm threshold setting 
The storm threshold means the weather icons (rain and clouds) w

 threshold sensitivity form 3−
in 3 hours, the storm forecas

 
Indoor temperature 
 

 
 
− Press the MENU key the eighth time to select the INDOOR TEMPERATURE section, INDOOR

erature unit mode, press the UP/+
 or DOWN/− key to select temperature unit between 
− Press ENTER key to select the following modes:   

The indoor temperature high alarm setting. Press the ON/OFF

The indoor temperature low alarm setting. Press the ON/OFF

˚C ℉

ENTER

Reset the minimum indoor temperature value. When both the indoor temperature value and
 MIN icon are flashing, hold the ENTER key for 3s, the minimum indoor temperature value 
will be reset to current reading. 

  
Indoor humidity 
− Press the MENU key the ninth time to select the INDOOR HUMIDITY section, INDO

ON/OFF
 is enabled, an alarm symbol 



default settings. 
20seconds to reset all settings to the manufacturer

the ENTER key for 3 seconds will clear the memory.the full memory usage icon will be flashing. Hold 
dure: the word of ˆCLEAR˜ will be flashing;

s preset to 30 minutes prior to shipment).history data saving time interval i
g the PC software that comes with this product, the defaultdata saving interval can only be changed usin

will be displayed at the time section area (History dataWhen history data displayed, the corresponding time 
 to see later history weather data. Whenearlier weather history data together time stamp, pre

indicating the alarm function has been enabled 
 appears in the display

key to toggle forward to see

reset to current reading. 
 key for 3s, the minimum outdoor temperature value will be

enabledan alarm symbol 

 key to on/off the alarm. If alarm is enabled,

enabledan alarm symbol 

 key to on/off the alarm. If alarm is enabled,

key to select the temperature unit between

Chill and Dew Point. 
emperature,WindUP/+

or temperature display mode, press the

 current reading.hold the 
umidity value and MIN icon are flashing,

 current reading.hold the 
umidity value and MAX icon  are flashing,

an alarm symbol 

 key to on/off the alarm. If alarm is enabled,

will be reset to current reading. 
 key for 3s, the maximum indoor temperature value

 

 

Reset the maximum indoor temperature value. When both the indoor temperature value and
MAX icon are flashing, hold the ENTER

Reset the minimum indoor temperature value. When both the indoor temperature value and
 MIN icon are flashing, hold the ENTER key for 3s, the minimum indoor temperature value 
will be reset to current reading. 

 
Indoor humidity 
− Press the MENU key the ninth time to select the INDOOR HUMIDITY section, INDOOR HUMI

DITY section digits will start flashing. Enter the indoor humidity high alarm setting mode, press
 the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol 

 
− Press ENTER key to select the following modes: 

The indoor humidity low alarm setting. Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been enabled 
Reset the maximum indoor humidity value. When both the indoor h

ENTER key for 3s, the maximum indoor humidity value will be reset to
Reset the minimum indoor humidity value. When both the indoor h

ENTER key for 3s, the minimum indoor humidity value will be reset to
 
Outdoor temperature 
− Press the MENU key the tenth time to select the OUTDOOR TEMPERATURE section, OUTDOOR 
TEMPERATURE section digits will start flashing. Enter the outdo

 or DOWN/− key to Select the outdoor temperature display between Outdoor T

− Press ENTER key to select the following modes:   
Temperature unit display. Press the UP/+ or DOWN/− 

The outdoor temperature high alarm setting. Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been 

The outdoor temperature low alarm setting. Press the ON/OFF

 appears in the display indicating the alarm function has been 
Reset the maximum outdoor temperature value. When both the outdoor temperature value and 
MAX icon are flashing, hold the ENTER key for 3s, the maximum outdoor temperature value will 
be reset to current reading. 
Reset the minimum outdoor temperature value. When both the outdoor temperature value and 
MIN icon are flashing, hold the ENTER

 
 
Outdoor humidity 
− Press the MENU key the eleventh time to select the OUTDOOR HUMIDITY section, 
Procedures and settings are similar to Indoor humidity 
 
Memory modes  
1) Press the HISTORY key to activate history data toggle display, Press DOWN/− 

 and   ˚C ℉

ss UP/+ key

2) Press the HISTORY key again will trigger the memory clear proce

 
 

Reset To Factory Default Settings 
While in normal display, press and hold the UP/+ key for 
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Du kan välja att använda den medföljande adaptern eller batterier i mottagaren.

Användning av AC adapter
1.Starta upp sändaren som det står beskrivet ovan för batterianvändning.
2.För att använda den medföljande Ac adaptern, Stoppa i adaptern i vägguttaget.
Starta upp basstationen genom att sätta i adaperkontakten i DC6.0 uttaget som finns placerad på sidan av 
basstationen.



att funktionen är på och den in
atera tider automatiskt. "DST ON" visaravstängd och den inte

 funktionen är

sionen, medan den för DCF version 

värdet. P / + eller DOWN / − knappen för att ange styrka på LCD skärmen (nivå 
tionens  siffror börjar blinka. Ange kontrast

vidare till öns
inställnings/programeringsläget så knappar man sig enkeltatt stationen  är i 

beskrivet  med utgångspunken

måste då börja om från börj
stationen tillbaks till normal läget, och du

fortare).       
ör att komma till normal lägetför att stationen ska återgå till nomal lä

 till en annan sektion av displayen eller så tryck på menu−kn
nställningar en sektionen . När du är klar med dina ienter−knappen för att ko

al med upp eller ned−knappen och bekräfta med displayen där du 
omma till den sektionen av

på HISTORY−
knappen eller 
värdet/inställningarna 

olika inställningar så ändrar man

inställningar 
 ytterligare grundläggande

ENTER knappen, HISTORY knappen ,ON / OFF knappen. 
en, UP / + knappen ,DOWN / − knappen,

 

 

Programerings  läget 

Basstationen har sex knappar för enkelt handhavande: MENU knapp

Notera: På grund av att standardinställningarna redan har ställts in av tillverkaren så behöver de flesta
 användare inte göra några inställningar.Förutom det relativa trycket (se längre ner),

och ändringar kan dock göras lätt. 

Notera: Genom att hålla UP / + eller DOWN / − knappen intryckt när man gör 
i större steg. Inställningsläget kan alltid lämnas genom att man trycker 

väntar 30 sekunder. 

Förtydligande av inställningar: Tryck på menu−knappen en eller flera ggr för att k
vill göra dina inställningar. Gör dina v

mma till nästa inställning inom d
appen igen för att komma vidare

get (alternativt  tryck på history−knappen f
                  

OBS! Om du inte rör någon knapp under 30 sekunder så  återgår  
an med menu−knappen för att göra några inställningar. 

Det som står beskrivet i manualen när det avser hur många gånger man ska trycka på menu−knappen 
för att hamna på rätt sektion i displayen (t e x 10 ggr för utomhus temperatur) är  

normal läget. Är man redan inne i 
kad sektion av displayen med menu−knappen 

vänta 30 sekunder

De grundläggande inställningarna kan nu göras i följande ordning: 

Tid 

 

− Tryck på en gång på MENU för att välja tid sektionen, tid sek
1−8, standard nivå 5), tryck UP

− Tryck sen på ENTER för att välja följande lägen: 

. Tidszon 

OBS!  välj tidszon 0 för Sverige, Danmark, Norge.        Välj Tidszon 1 för Finland 

. 12/24h tidsvisning  (standard 12 timmar) 

.DST  ON / OFF (denna funktion är bara tillgänglig för WWVB ver
unktionen inte är aktiverad) 

. Manuell tidsinställning (timmar / minuter) 

Tryck på UP / + eller DOWN / − knappen för att ange/ändra  värdena. 

OBS: Tryck på ON / OFF knappen för att ställa in DST ON / OFF.  "DST OFF" innebär att
rna realtidsklockan kommer inte att uppd

terna realtidsklockan uppdaterar tider beroende av DST automatiskt.  



iverat, visas en

at, visas en larm symbol  

visningsläge för regnmängd  
iffrorna börjar blinka. Ange

håll 
och MAX ikonen blinkar,

eller sätta värdet: 
 knappen för att välja, ändra visa

för vindstyrka: Medelvind
värde för 

ställt in. Tryck
daren i förväg "HI AL" eller "LO AL" oc

tt ljuda i 120 sekunder. Motsvarande värde och

Om alarmet är aktiver

 knappen för sätta aktivera/inaktivera alarmet.

format: DD−MM−YY/DD−MM−WEEK/Time
ffror börjar blinka. Ange

Datum 

 

− Tryck på MENU två gånger för att välja datum sektionen,  Datum sektionens si
 alarm visningsläge. (Standard DD−MM−ÅÅ format), tryck på

 UP / + eller DOWN / −  knappen för att ange värdet. 

− Tryck sen  på ENTER för att välja följande lägen, tryck UP / + eller DOWN / − knappen för att ändra värdena: 

. Välj DD−MM eller MM−DD format. (Standard DD−MM−format) 

.  Kalender inställning (år / månad / dag) 

. Alarm inställning. (Timmar / minuter). Tryck på ON / OFF

   i displayen som visar att larmfunktionen har aktiverats. 

OBS! När ett inställt väder alarm har utlösts, så kommer det  a
h alarm symbolen blinkar tills vädret inte uppfyller den nivå som använ

 på valfri tangent för att stänga av larmet. 

Vind 

 

− Tryck på MENU tre gånger för att välja VIND sektionen ,VIND sektionen börjar blinka. Ange visnings
  eller Gust(vindbyar) . (Standard inställning= genomsnittlig vindhastigh

UP / + eller DOWN /−  knappen för att välja vindvisningen. 
et), tryck på 

− Tryck sen  ENTER för att välja följande lägen, tryck UP / + eller DOWN / −

. Välj vindhastighet enhet mellan km /h, mph, m / s, knop, bft. (Standard mph) 

. Alarmvärde för hög vindhastighet. 

. Alarmvärde för vindriktningen. 

. Återställning av maximal uppnådd vindhastighet . När både vindhastighets värde 
ENTER intryckt i 3sek, Maximum vindvärde återställs till nuvarande vindhastighet. 

OBS! Tryck på ON / OFF knappen för att aktivera/inaktivera  larmet. Om alarmet är akt

larm symbol   i displayen som visar larmfunktionen har aktiverats. 

Regn 

 

− Tryck på MENU  fyra  gånger för att välja REGN sektionen, regn sektionens  s
1h (, 24h, vecka, månad och totalt regn. Förinställt= 1h), tryck på UP / + eller    

DOWN / − knappen för att välja/ändra visning. 



blinka. Tryck på 
 historik sektionen börjar

nedtryckt i  3sek, så kommer det l
 knappen 

tt larmfunktionen har aktiverats.

 knappen för att välja 
visningen eller sätta/ändra  värdet. 

visning av enhet för lufttryc
 sektionens siffror börjar blinka. Ange

mängd  
kommer att återstä
knappen nedtryckt i 3sek,så  k

linkar, håll ENTER

välja visa eller ställa in värdet: 
 knappen för att 

 

 

− Tryck sen ENTER för att välja följande lägen, tryck sedan på UP / + eller DOWN / −

. Välj regnmängdsvisning  mellan mm, tum. (Standard mm) 

. Högalarm för regnmängd. Tryck på ON / OFF knappen för aktivera/inaktivera larmet. Om alarmet är 

aktiverat, visas en larm symbol     i displayen som visar larmfunktionen har aktiverats 

. Återställ maximum visning av regnmängd: När både regnmängden och max ikonen blinkar, håll inne 
enter knappen i 3 sekunder för att återställa regnmängden till nuvarande värde. 

. Rensa den totala nederbörden: När både den totala regnmängden och ordet clear b
ommer det totala värdet återställs till noll. 1h, 24h, vecka, månad regn

llas till noll automatiskt. 

Tryck 

 

− Tryck på MENU fem gånger för att välja TRYCK sektionen, TRYCK
ket (relativt eller absolut tryck. Standard= absolut tryck), tryck på UP / +

 eller     DOWN / − knappen för att välja visningen. 
− Tryck sen på ENTER för att välja följande lägen, tryck UP / + eller DOWN / −

Välj tryckenhet mellan hPa, mmHg, inHg. (Standard hPa). 

Inställning för det relativa lufttrycket. (Om du an använder absolut lufttryck, hoppa över detta steg) 

Inställning av högalarm för lufttrycket. Tryck på ON / OFF knappen för att aktivera/inaktivera alarmet. 

Om alarmet är aktiverat, visas en larm symbol      i displayen som visar a

Inställning av lågalarm för lufttrycket. Tryck på ON / OFF knappen för att aktivera/inaktivera a larmet. 

Om alarmet är aktiverat, visas en larm symbol     i displayen som visar larmfunktionen har aktiverats 

 Återställ det högsta uppmätta trycket. När både trycket och MAX ikonen blinkar, håll ENTER knappen
 nedtryckt i 3sek, så kommer den maximala trycket återställas till nuvarande avläsning.  

Återställ det lägsta uppmätta trycket. När både trycket och MIN ikonen blinkar, håll ENTER
ägsta trycket återställas till nuvarande avläsning. 

Stapeldiagram för lufttryckets historik: 

Tryck på MENU sex  gånger för att välja sektionen för lufttrycks historik,  TRYCK
UP / + eller DOWN / − knappen för att välja 12 eller 24 timmars vinsning för stapeldiagrammet. 

Väderprognos tendens 

 



Om alarmet är aktiverat, visas en larm symbol 

isas en larm symbol  

endensvisning (soligt, växlande molnighet molnigt och, Regn / snö ikonen), tryck 

   i displayen som visar att  larmfunktionen har aktiverats

  i displayen som visar att larmfunktionen har aktiverats

knappen för att välja temperatur enhet mellan 

stormvarning har aktiverats. 
r, vilket indikerar att funktionen för ikonen för moln och regn oc
r kommer storm prognosen att aktiveras,rre än tröskelvärdet  inom 3 timmaen förändring som är stör

t 3−9hPa (standard 4hPa). När det förekommerinställningen är det möjligt att jus
khet med den allmänna tryckkänslighets 

n) kommer att börja blinka för att visa 

rprognosens ikoner.förekomma  en höjning eller sänk
exempel om 4hPa är valt, så måste det jämfört med ett område där l
ttrycket kräver en högre hPa inställning 2hPa). Områden som upplever frekventa förändringar i luf

krav för väderprognoser från 2−4hPa (standard

sätta värdet: 
 knappen för att välja visning eller

väderprognosens  t
ENDENS sektionen  börjar blinka. Ange

 

 

− Tryck på MENU  sju gånger för att välja  tendens sektionen, T

på UP / + eller DOWN / − knappen för att välja visning. Obs! detta behöver ej ändras, förutom om man 
vill ställa den rätt första gången man använder produkten, då den är förinställd på växlande molnighet.
 Men den kommer att rätta sig efter rådande väder inom kort. 

− Tryck ENTER för att välja följande lägen, tryck UP / + eller DOWN / −

.  Ställ in tröskelvärdet för lufttrycket  från 2−4hPa (standard 2hPa) 

. Ställ in stormtröskelvärdet  från 3−9hPa (standard 4hPa)´ 

Anmärkningar för känslighetsinställningar för tröskelvärdet för lufttryck: 

Tryckets tröskelvärde kan ställas in för att passa användarens 

ufttrycket är stagnerande. Till 
ning av lufttrycket på minst 4hPa  för att ändra väde

Anmärkningar till känslighetsinställningar för stormtröskelvärde 

Tröskelvärdet för storm betyder att väderikonerna (regn och mol
en dramatisk förändring i tryck, vilket tyder på en storm. I li

tera tröskelvärdets  känslighe

h tendenspilar blinkar i 3 timma

Inomhustemperatur 

 
− Tryck på MENU åtta gånger  gånger för att välja inomhustemperatur sektionen, inomhustemperatur  
sektionens siffror börjar blinka. Ange temperaturenheten genom att trycka på UP / + eller DOWN / −

 och   

− Tryck sen på ENTER för att välja följande lägen: 

. Högalarm för inomhustemperaturen. Tryck på ON / OFF knappen för att aktivera/inaktivera  alarmet. 

Om alarmet är aktiverat, v

℉˚C

. Lågalarm för inomhustemperaturen. Tryck på ON / OFF knappen för att aktivera/inaktivera  alarmet. 



ENTER nedtryckt i  3sek, så ko
mperaturen  och MIN ikonen blinkar, håll

nuvarande avläsning.  
ustemperaturens värde återställas tillhåll ENTER  nedtryckt i  3sek,

 temperaturen och MAX ikonen blinkar,

 knappen för att aktivera/inaktivera  alarmet. Om 

alarmet är aktiverat, v

är aktiverat, vis

 knappen för att aktivera/inaktivera alarmet. Om alarmet

ute temperaturen
för att välja  knappen börjar blinka. Ange visnin

mperatur sektionens siffrorna

tällas 
till nuvarande avläsning.  
blinkar, håll 

 luftfuktighet inomhus värdet och MIN  ikonen

blinkar, håll 
luftfuktighet inomhus värdet och MAX ikonen

armfunktionen har aktiveratsOm alarmet är aktivera

 knappen för aktivera/inaktivera alarmet.
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. Återställ värdet för maximal uppmätt  inomhustemperatur. När både inomhus temperaturen och MAX 
ikonen blinkar, håll ENTER nedtryckt i 3sek, så kommer den maxi
terställas till nuvarande avläsning 

. Återställ värdet för minimal uppmätt  inomhustemperatur. När 
ckt i 3sek, så kommer den minimala inomhustemperaturens värde åt

Luftfuktighet inomhus 

− Tryck på MENU nio gånger gången att välja luftfuktighet inomhus sektionen,luftfukt
omhus luftfuktighet., tryck på        

a alarmet. Om alarmet är aktiverat, visas en larm symbol 

− Tryck sen på  ENTER för att välja följande lägen: 

Inställningen av lågalarm för luftfuktigheten . Tryck på ON / OFF

t, visas en larm symbol     i displayen som visar l

. Återställ högsta uppmätta luftfuktigheten inomhus . När både 
ENTER nedtryckt i  3sek,så kommer den högsta uppmätta luftfuktigheten inomhus  

återställas till nuvarande avläsning.  

. Återställ lägsta uppmätta  luftfuktigheten inomhus . När både
ENTER nedtryckt  i 3sek,så kommer lägsta uppmätta luftfuktigheten  inomhus åters

Utomhustemperatur  

− Tryck på MENU tio  gånger för att välja ute temperaturens sektion, Utomhuste
gsläge för utomhustemperaturen, tryck UP / + eller DOWN / −

s visning mellan ute temperatur, vindavkylning och daggpunkt.  

− Tryck sen på ENTER för att välja följande lägen:  

. Temperatur visning. Tryck på UP / + eller DOWN / − knappen för att välja temperaturenheten mellan 

. Högalarm för utetemperaturen. Tryck på ON / OFF

as en larm symbol     i displayen som visar att larmfunktionen har aktiverats  

.Lågalarm för utetemperaturen  . Tryck på ON / OFF

isas en larm symbol   i displayen som visar att  larmfunktionen har aktiverats  

. Återställ högsta uppmätta ute temperaturen . När både utomhus
så  kommer den maximala utomh

. Återställ lägsta uppmätta  ute temperaturen . När både ute te
mmer lägsta ute temperaturen återställas till nuvarande avläsning.  

 

 och   ℉˚C



för att tömma minnet. 
 håll inne ENTER−knappen i 3 sekundertillsammans med ik

t CLEAR börjar blinka

är inställd till 30 
 denna produkt. Den förinställda intervallenendast ändras med hjälp 
en.  (Intervallen för hur ofta data ska sparas kantidpunkten som visar när de

 mellan de sparade värdena, så kommersparade värden
ten. Tryck på UP−knappen för att visa senareför att visa tidigare sparade värden tillsammans med tidpunk

de värdena.  Tryck på Down−knappen

 

 

Utomhus luftfuktighet  

− Tryck på MENU elva gånger för  att välja utomhus  LUFTFUKTIGHETS sektionen 

Inställningar är dom samma som för inomhus luftfuktighet. 

Minnesläget: (stationen måste vara i normal läget för att aktivera denna funktion) 

Tryck på HISTORY−knappen för att aktivera visningen av de spara

 tillsammans med tidpunkten.  När du hoppar
t sparades visas i tids−sektion

av PC mjukvaran som medföljer
minuter av tillverkaren.)  

Tryck på History−knappen igen för att aktivera tömningsfunktionen av minnet. Orde
onen för full minneskapacitet .  Tryck och

 

Återställning av  fabriksinställningar:  

För att återställa alla inställningar till det som var förinställt från tillverkaren. Tryck och håll inne up−kna
ppen i 20 sekunder. (hela displayen blinkar till och ett pip hörs) 

 

 











För support på denna produkt var vänlig kontakta tillvekaren. 
E-mail: sales@foshk.com  (skriv på engelska) 

For support on this product, please contact the manufacturer. 
E-mail: sales@foshk.com

Hereby, Viking Termometerfabriken Ab declares that th
essential requirements and other relevant

Manufacture by Termometerfabriken Viking AB 

is wireless weather station is 
in compliance with the  provisions of Directive 
1999/5/EC. 




