DENVER WS-520 - 433 MHz vejrstation med berøringsfølsom skærm
Oversigt og specifikationer
Hovedenhed
LCD-display med 3 berøringsfølsomme taster: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Viser det aktuelle klokkeslæt, vælg mellem 12/24-timers visning & °C/°F-visning
Viser indendørstemperatur og luftfugtighed
Viser udendørstemperatur og luftfugtighed
Indendørs temperaturområde: 0 °C - +50 °C, indendørs luftfugtighedsområde: 20 % - 90 %
Indendørs- og udendørstemperatur maks./min. registrering
Du kan tilslutte op til 3 udendørssensorer (vælg kanal 1-3 på hovedenheden)
Luftfugtighedsindikator på display (spandeikon)
Angivelse af aktuel indendørsatmosfære
Kan placeres på et bord ved hjælp af den indbyggede fod eller hænges på væggen ved hjælp af
monteringshullerne
Batteri: 2 x AAA (hovedenhed) + 2 x AA (udendørssensor). Batterier medfølger ikke.
1.
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Fjernsensor
Visning af udendørstemperatur og luftfugtighed
Batterirum
Kanalvælger - Vælg en kanal (1-3)
Vægophæng - Dette hul gør det muligt at hænge fjernsensoren på en væg.
°C/°F-tast - Denne tast skifter mellem visning i Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Opstart og nulstilling
1) Start med at lægge batterier i hovedenheden, og læg dernæst batterier i udendørssensoren. Displayet
tænder efter ca. 3 sekunder.
2) Efter 3 minutter viser hovedenheden både indendørs- og udendørstemperatur samt luftfugtighed.
3) Efter disse 3 minutter afbrydes RF-søgningen på hovedenheden (så hvis du vil tilslutte yderligere
sensorer, skal du starte RF-søgningen igen)
4) Standardindstilling for temperatur er Celsius og for tid 24-timers visning
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Tastebetjening
1. °C/°F/SET-TAST
1) Standardtilstand
a) Tryk - Skift mellem °C/°F
b) Hold inde - Start tidsindstillingstilstand
2) Tidsindstillingstilstand
c) Hold “°C/°F/SET” inde for at starte tidsindstillingstilstand. Time- eller minuttal blinker en gang i
sekundet. Tryk på “CH/▲” eller “MEM/▼” for at øge/mindske tallet, og tryk dernæst på “°C/°F/SET”
for at bekræfte og gå videre til næste indstilling
d) Rækkefølge ved indstilling: Time → Minut → 12/24-timer → TIL/FRA → Afslut
e) TIL/FRA: “TIL” valgt: Daglige maks./min.-registreringer ryddes kl. 00:00; “FRA” valgt: Maks./min.registreringer gemmes, til du sletter dem manuelt.
f) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.
2. CH/▲ -TAST
1) Standardtilstande
a) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 →CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
b) Hold inde - Over 3 sekunder for at starte RF-søgning og rydde alle RF-data. Søgningen annulleres,
hvis der ikke findes en enhed at parre med indenfor 3 minutter
2) Tidsindstillingstilstand
c) Tryk 1 gang for at øge med 1 trin
d) Hold inde for at øge hurtigt
3) RF-modtagetilstand
e) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 →CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
f) Hold inde i over 3 sekunder for at afslutte RF-modtagetilstand
3. MEM/▼ -TAST
1) Standardtilstand
a) 1. tryk - viser 5 sekunder for indendørs- /udendørstemperatur & luftfugtighed Maks.-registrering, 2.
tryk - viser 5 sekunder for Min.-registrering, 3. tryk - tilbage til standardtilstand
b) Hold inde i 3 sekunder for at slette Maks./Min.-registreringer manuelt
2) Tidsindstillingstilstand
c) Tryk 1 gang for at mindske med 1 trin
d) Hold inde for at øge hurtigt
e) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.

Oversigt over funktioner og resultater

1) Udendørs hhv. indendørs luftfugtighed
Udsving i absolut luftfugtighed
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2) Komfortindex
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3) Indikator for åbn/luk vindue
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