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Időjárásjelző állomás beltéri használatra 
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1. Funkciók 
• Beltéri hőmérséklet (0°C...+50°C / 32...+122°F) 
• Légnedvesség (20%...99%rel.) 
• Helyiség klímájának komfortfokozata 
• Maximum- és minimum-értékek 
• A hőmérséklet alakulásának grafikus ábrázolása az utóbbi 
12 órára. 
• Időjárás szimbólum (a légnedvességi értékekre alapozva) 
• Óraidő naptárral 
• Háttérvilágítás 
• Ébresztés szundikálás (ébresztés-ismétlés) funkcióval.  
• Elemek: 2 db mikroelem (nem szállítjuk vele) 
2. A készülék részei 1. ábra 
LC kijelző 
A1: Óraidő a hét napjával 
A2: Időjárás szimbólum 
A3: Beltéri légnedvesség komfortfokozat kijelzéssel 
A4: Beltéri hőmérséklet 
A5: A hőmérséklet alakulásának grafikus ábrázolása 
az utóbbi 12 órára  
Nyomógombok: 
B1: „MODE” (üzemmód) gomb 
B2: „MAX/MIN” gomb 
B3: “SNZ” (szunnyadás) gomb 
B4: „UP” (felfelé) gomb 
B5: „DOWN” (lefelé) gomb 
B6: „LIGHT” (fény) gomb 
Ház 
C1: Furat falra függesztéshez 
C2: Elemtartó 
C3: Állító támasz (levehető) 
 
3. Kezelés 

• Nyissa fel az elemtartó rekeszt és tegyen be két 1,5 V-os mikroelemet, a +/- pólus a rekesz alján van jelölve. Rövid jelző 
hang hallható, és a kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik.  A készülék most üzemkész.  
• A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet mértékegysége, °C és °F között. 
• A MODE gomb nyomásával a naptár üzemmódba lép.  A dátum lesz  kijelezve.  
• A MODE gomb kétszeri nyomásával az ébresztés üzemmódba lép.  A kijelzőn megjelenik az ébresztési idő.  
4. Beállító mód: 
• A MODE gomb 2 másodperces nyomásával beállító módba lép, és sorban kiválaszthatja a kívánt beállítást.  
• Ha az óraidő számjegyei villognak, az  UP vagy DOWN gombbal lehet a kívánt óraidőt beállítani.  Ha a gombot nyomva 
tartja, a számok gyorsabban futnak.  
• A készülék automatikusan kilép a beállító üzemmódból, ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom gombot.  
A. Óraidő beállítása 
Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig) 
Óraidő: órák kijelzése villog 
állítsa be az UP/DOWN gombbal az órát. 
Nyomja ismét a MODE gombot 

Óraidő: percek kijelzése villog állítsa be az UP/DOWN gombbal a percet Nyomja ismét a MODE gombot 
Ezzel kilép a beállító módból 
B. Naptár beállítása 
Nyomja a MODE gombot 
Naptár mód előhívása 
Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig) 
Dátum:  évek kijelzése  állítsa be az évet az UP/DOWN gombbal  Nyomja a MODE gombot 
Dátum:  hónap kijelzése állítsa be a hónapot az UP/DOWN gombbal Nyomja a MODE gombot 
Dátum: nap kijelzése  állítsa be a napot az UP/DOWN gombbal Nyomja a MODE gombot (kétszer) 
Ezzel kilép a beállító módból 
C. Az ébresztési idő beállítása 
Nyomja a MODE gombot kétszer 
Ébresztési mód  előhívása Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig)   
Ébresztési idő  óráinak kijelzése az UP/DOWN-nal állítsa be az órákat Nyomja a MODE gombot 
Ébresztési idő perceinek kijelzése az UP/DOWN-nal állítsa be a perceket Nyomja a MODE gombot (kétszer) 
Ezzel kilép a beállító módból 
5. Ébresztés aktiválás/deaktiválás 
• Az ébresztési funkció aktiválására ill. deaktiválására nyomja az UP gombot. Ennek megfelelően az ébresztés szimbóluma az 
aktuális óraidő kijelző mezőjében megjelenik ill. eltűnik.  
• Az ébresztő hang tetszőleges gomb nyomásával leállítható. 
6. Szunnyadás funkció 
• Ha az óra ébresztő hangjele szól (közben a háttérvilágítás röviden bekapcsol), a szunnyadás (snooze) funkció az SNZ 
gombbal kapcsolható be.  Ekkor az ébresztés szimbóluma villog, és az ébresztő hang elhallgat, majd ismételten megszólal.  
7. Maximum- és minimum értékek 
• Nyomja a MAX/MIN gombot, ekkor megjelenik a legmagasabbb hőmérséklet és légnedvesség érték (MAX). 
• Újbóli nyomásra a legkisebb értékek jelződnek ki (MIN). 
• A maximális-minimális értékeket csak újbóli üzembe helyezéssel lehet visszaállítani.  
Időjárás szimbólumok 
• A készülék nem rendelkezik légnyomás érzékelővel.  A megjelenő időjárás szimbólumok a légnedvesség értékek változásán 
alapulnak.  Az időjárásjelző állomáson 5 különböző szimbólum látható (napos, részben felhős, felhős, esős, erősen esős idő). 
9. Komfortfokozat 
• A helyiség klímájának megjelenítésére a kijelzőn egy barátságos, vagy egy szomorú arc látható.  
10. Megvilágítás 
• A LIGHT gombbal lehet a kijelző háttérvilágítását bekapcsolni.  
11. Felállítás és rögzítés 
• A készülék a felszerelhető állító támasszal bárhol felállítható, vagy a furat segítségével a falon egy szögre akasztható.  
12. Elemcsere 
• Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemet. 
• Lehetőség szerint használjon alkáli típusú elemeket. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy 
megelőzze a kifolyását. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Kifutott elemekkel való érintkezésnél  vegyen 
fel védőkesztyűt és védőszemüveget! 
Figyelem! 
Ne dobja az elhasználódott készüléket és a kimerült elemet a háztartási hulladék közé.  A környezetkímélő selejtezés 
érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.  
13. Karbantartás: 
• A készüléket mindig száraz helyen tartsa. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak. 
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert. 
• Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől. 
• Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet. 
14. Rendeltetésszerű használat, kizárás a garanciából 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
• A készülék nem játék. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.  
• A készülék műszaki adatai  előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!  
• Ezt a használati útmutót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. 
• A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elveszítéséhez vezet. 


