BRUGERVEJLEDNING

UR MED VEJRSTATION
HN 1743

 MIN/MAX







TIMER
MINUTTER
CLEAR (nulstil)
12/24 timers visning og C/F visning
Temperatursensor

FUNKTIONER








LCD ur
12/24 timers visning
Temperaturdisplay med valgbar Celsius (C) og Fahrenheit (F) visning
Indendørs og udendørs termometer
Min. og max. temperaturregistrering fra 0 timer til aktuel tid
Temperaturtendens (indenfor 1 time)
Frostvarsel

SPECIFIKATIONER
Temperaturområde
Temperaturnøjagtighed
Strømforsyning
Batterilevetid

0  +50 C (indendørs)
-50  +70 C (udendørs)
0,1 C
2 stk. AG13 (1,5V)
Ca. 1 år

UDSKIFTNING AF BATTERIER
Skru skruen i batteridækslet af, tag dækslet af og udskift batterierne.
Vær opmærksom på, at plus og minus polaritet er korrekt.
Sæt batteridækslet på plads og skru skruen i.
Bland ikke brugte og nye batterier.

INDSTILLINGER
I normal status, tryk på HOUR eller MIN knappen for at forøge timer eller minutter. Hvis knapperne
holdes nede, skifter tallene hurtigt.
Tryk på 12/24  C/F knappen i 1 sekund for at skilte mellem 12 og 24 timers visning.
Tryk på 12/24  C/F knappen for at skifte imellem temperaturvisning i Celsius (C) og Fahrenheit (F).

ANVENDELSE
Fjern beskyttelsesfilmen fra den selvklæbende pude på temperatursensoren og klæb den fast udendørs,
f.eks. på ydersiden af et vindue.
Tryk på MIN/MAX knappen for at skifte fra den aktuelle temperatur til min. eller max. temperatur.
Når min. eller max. temperatur vises, tryk på CLEAR knappen for at nulstille hukommelsen.
Tendenssymbolerne  (for stigende temperatur) og  (for faldende temperatur) vil vises, hvis
ændringerne er mere end 1 C på en time, hvis ikke vil  symbolet vises.
I normal status, tryk på CLEAR knappen for at fjerne temperaturtendenssymbolerne  og , i stedet
vises så  symbolet.
Hvis udendørstemperaturen falder til området -1  +4 C, vises frostadvarselssymbolet

.

VEDLIGEHOLDELSE
Placér ikke uret på steder, hvor der er fugt, støv eller ætsende luftarter.
Undgå kraftige slag og vibrationer.
Ethvert elektrostatisk felt på +/- 8 kV eller et kraftigt magnetisk felt vil forårsage fejlfunktioner, og
batterierne må tages ud for at nulstille uret.
Hvis uret ikke bruges i længere tid, bør batterierne tages ud. Tag omgående brugte batterier ud.
Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation eller til en tilsvarende indsamlingsordning.

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal
afleveres på en genbrugsstation.
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