
Bruksanvisning T35.1065 – Innendørs værstasjon
Funksjoner

• Innendørs temperatur (-10°....+50°C/+32°....+104°F)
• Innendørs fuktighet (20%....90%)
• Maximum og minimums verdier
• Værvarsel
• Klokke
• Dato
• Alarm med snoozefunksjon (repetisjon)

Oppstart
• Sett i batteriene (1x1,5V AAA), velg riktig polaritet (se merking). Enheten er nå klar for bruk

Visningsmodus
• I normal modus viser den venster kolonnen værsymbolene, den midterste viser tiden i timer og minutter samt 

alarm og/eller alarmsymbol. I kolonnen til høyre vises dato og fuktighet øverst, mens ukedag og temperatur 
vises i den nederste delen.

• Temperaturenheten kan endres fra °C til °F ved å trykke på «°C/°F»knappen
• Trykk på «MODE»knappen for å stille inn alarmtidspunktet, alarmtidspunktet vil nå komme frem på skjermen
• Trykk 2 ganger på «MODE»knappen for å komme inn på datoinnstillingen, riktig årstall vil nå komme frem på 

skjermen
Innstillingsmodus

• Hold «SET»knappen inne i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus og velg innstillinger en etter en
• Still inn ønsket tid når tallene blinker ved å trykke på «ADJ»knappen. Hold inne knappen for hurtigstilling

A. Innstilling av tiden
Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg 12 eller 24 timers format ved å trykke på«ADJ»knappen.
Trykk på «SET»knappen: Still inn timene ved å trykke på «ADJ»knappen
Trykk på «SET»knappen: Still inn minuttene ved å trykke på «ADJ»knappen
Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus
B. Innstilling av alarmen
Trykk PÅ «MODE»knappen: For å komme frem til stilling av alarm
Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg alarmtidspunkt (timer) ved å trykk på «ADJ»knappen
Trykk på «SET»knappen: Velg alarmtidspunkt (minutter) ved å trykk på «ADJ»knappen
Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus
C. Innstilling av dato
Trykk PÅ «MODE»knappen: For å komme frem til stilling av dato
Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg år ved å trykke «ADJ»knappen
Trykk på «SET»knappen: Velg måned ved å trykke «ADJ»knappen
Trykk på «SET»knappen: Velg dag ved å trykke «ADJ»knappen
Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus
Aktivere/deaktivere alarmen

• Trykk på «ADJ»knappen i alarmmodus for å aktivere/deaktivere alarmen og/eller alarmsymbolet. Det 
respektive symbolet vil kommer frem på displayet

• Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe alarmen
Snoozefunskjon (repitisjon)

• Snoozefunskjonen (repitisjonen) kan aktiveres når alarmen ringer ved å trykke på «SNZ»knappen. 
Snoozesymbolet koomer da frem på displayet. Alarmen vil komme igjen om 5 minutter.

MAX/MIN verdier
• Trykk på «ADJ»kanppen i normalmodus for å få frem max temperatur og fuktighetsverdier siden forrige 

nullstilling
• Trykk på «ADJ»knappen en gang til for å få frem minimumsverdiene
• Hold inne «ADJ»kanppen for å nullstille de nåværende temperatur og fuktighets MAX/MIN verdiene.

Vedlikehold
• Bytt batteriene når displayet blir svakt eller alarmvolumet blir lavere.
• Unngå å plassere værstasjonen i nærheten av elektromagnetisk stråling fra tv, datamaskiner osv.
• Ikke utsett værstasjonen eller sensoren for ekstreme temperaturer, vibrasjoner eller støt da dette kan 

skade/ødelegge værstasjonen.
• Rengjør værstasjonen med en myk klut, bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler
• Ikke forsøk å reparere værstasjonen.da garntien ikke gjelder dersom enheten har blitt åpnet av ukyndige, 

kontakt i stedet utsalgsstedet.  Skift alltid batteri først dersom værstasjonen ikke fungerer. 
•

Merk: Delta i bevaringen av miljøet ved å returnere brukte batterier til kommunens avfallsordning eller til en 
forretning der de selger batterier.


