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Kedves Vevő! 
 

Ön egy kiváló minőségű ADE termék 

megvásárlása mellett döntött, amely az 

intelligens funkciókat különleges külső 

megjelenéssel párosítja.  Ennek az 

időjárásjelző állomásnak a birtokában Ön a 

legkülönbözőbb időjárás- és hőmérséklet 

adatokat mindig naprakészen szemmel 

tarthatja.  Az ADE márka magas műszaki 

színvonalat és bevált minőséget jelent.  
 
Sok örömet és sikert kívánunk Önnek 
az időjárási adatok megfigyelésénél 
és hasznosításánál.  
 
Az ADE cég munkatársai. 
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Általános tudnivalók  

A használati útmutatóról 
A jelen használati útmutató 
leírja a termék biztonságos 
kezelését és karbantartását.   

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy esetleg 
később utána tudjon nézni bizonyos 
kérdéseknek.  Ha a terméket másnak 
továbbadja, adja vele a használati útmutatót 
is.  A jelen használati útmutató tartalmának 
figyelmen kívül hagyása sérülésekhez, vagy a 
készülék károsodásához vezethet.  

 

Jelmagyarázat 
Ez a szimbólum a VESZÉLY 
szóval együtt súlyos sérülések 
veszélyére figyelmeztet.   
Ez a szimbólum a 
FIGYELMEZTETÉS szóval 
együtt közepes és könnyebb 
sérülések lehetőségére utal.   
Ez a szimbólum a 
MEGJEGYZÉS szóval együtt 
dologi károk lehetőségére hívja 
fel a figyelmet.   
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Ez a szimbólum kiegészítő 
információkra és általános 
tudnivalókra figyelmeztet.   

Rendeltetésszerű 

használat 
 
Az időjárásjelző állomás mutatja a különböző 
időjárási adatokat, és összeállít ezekből egy 
helyi időjárás előrejelzést.  
Az időjárásjelző állomás ezen kívül kijelzi a 
dátumot, az óraidőt, és ébresztési funkcióval 
is rendelkezik.   
Az időjárásjelző állomás hivatásos 
időjárásjelzésben való felhasználásra, vagy 
az  időjárási adatok mérésével kapcsolatos 
felhasználásra nem alkalmas.  

Biztonság   

  Ez a termék nem való arra, hogy 8 
évnél idősebb gyerekek, valamint 
testi, érzékszervi vagy szellemi 
fogyatékosok (gyerekeket is 
beleértve) vagy tapasztalatlan 
és/vagy kellő   
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ismerettel nem rendelkezők 
használják, kivéve, ha a 
biztonságukért felelős személy 
felügyel rájuk, vagy kioktatta őket 
a készülék használatára.. 

 

  Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.  
 

A készülék tisztítását és 
karbantartását gyerekek nem 
végezhetik, kivéve, ha 8 évnél 
idősebbek és felügyelet alatt 
dolgoznak.  

 

  Az elemek lenyelés esetén  
életveszélyesek lehetnek.  Ezért a 
készüléket és elemeket tartsa 
olyan helyen, ahol elérhetetlen a 
gyerekek számára. Ha valaki 
lenyel egy elemet, azonnal 
orvoshoz kell fordulni.  
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VESZÉLY a gyerekekre  
  Tartsa távol a gyerekeket a 

csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén 
fulladásveszély áll fenn.  Vigyázzon arra is, 
hogy a csomagolás műanyagzacskóját ne 
húzzák a fejükre.  

 

Tűz/megégés és/vagy robbanás 
VESZÉLYE  
  A szakszerűtlen elemcsere 

robbanásveszélyes Az elemeket csak 
ugyanolyan vagy azonos értékű elem 
típusra cserélje. Vegye figyelembe a 
"Műszaki adatok" fejezetet.  

  Az elemeket nem szabad feltölteni vagy 
más anyagokkal reagáltatni, nem szabad 
szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. 
Egyébként nagy robbanás- és kifutás 
veszély áll fenn, és gázok távozhatnak!  

  Kerülje az elemben lévő folyadéknak bőrrel, 
szemmel, és nyálkahártyákkal való 
érintkezését. Érintkezés esetén öblítse le az 
érintett   
helyeket azonnal bő tiszta vízzel, és 

ezután keressen fel egy orvost.  
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ÓVATOSSÁG a dologi károk 
elkerülésére 
  Ne merítse a terméket vízbe vagy más 

folyadékba.  
  Védje a terméket erős lökésektől és 

rázkódásoktól.  
   Vegye ki az elemeket a készülékből, ha 

azok lemerültek, vagy ha a készüléket 
hosszabb ideig nem használja.  Így 
elkerülhetők azok a károsodások, 
amelyek az elemek kifolyásából 
származhatnak. 

  Ügyeljen az elem berakásánál és cseréjénél 
a helyes polaritásra (+/-). 

  Ne tegye ki az elemeket kedvezőtlen 
feltételeknek, ne tegye azokat fűtőtestre vagy 
közvetlen napsugárzásba. Különben 
megnövekszik a kifolyás veszélye! 

  Az elem berakása előtt tisztítsa meg a 
készülék és az elem érintkezőit.  

  Csak azonos típusú elemeket használjon, 
ne tegyen be különböző típusú, vagy új és 
régi elemeket együtt.  

  Ne hajtson végre módosításokat a 
készüléken.  Javításokat csak szakműhellyel 
végeztessen.  A szakszerűtlenül  
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végzett javítások jelentős 
veszélyeztetést okozhatnak a 
felhasználó számára.   

  A készülék alján gumizott lábak vannak.  Mivel 
a különféle padlók különféle anyagokból 
vannak, és a legkülönfélébb padlóápoló 
szerekkel kezelik azokat, nem teljesen kizárt, 
hogy némelyik ilyen anyag olyan 
alkotórészeket tartalmaz, amely megtámadja 
és kilágyítja a készülék lábait.  Adott esetben 
helyezzen alátétet a készülék alá.  

 

A szállítás tartalma   
  Digitális időjárásjelző állomás  
  2 db elem LR03 (AAA) / 1,5 V  
  Használati útmutató  
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Áttekintés egy 
pillantással  
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1 Felakasztó fül 
2 Kijelző 
3  UP gomb 

  Kijelzett értékek módosítása 
(beállítás mód) 

  Ébresztési funkció 
aktiválása/deaktiválása 
  Átkapcsolás a 12- és 24 órás 

kijelzés között (óraidő formátum) 
 

4  DOWN gomb 
   Kijelzett értékek megváltoztatása 

(beállítás mód) 
  Hőmérséklet mértékegység 

módosítása   
5   LIGHT gomb 
  Kijelző megvilágítás 

6 Elemtartó  
7 Állító láb (kihúzható) 
8  SNZ gomb 

  Ébresztés ismétlés aktiválása 
9  MAX/MIN gomb 

  Tárolt időjárás adatok előhívása  
10  MODE gomb 

  Beállító mód előhívása 
  Naptár és ébresztési idő kijelzése 
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Az elemek berakása/cseréje 
 

A működéshez szükséges 2 db LR03 
típusú  (AAA) mikroelem (vele szállítjuk). 
1. Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó 

rekeszt. 
2. Helyezze be úgy az elemeket, ahogy az 

az elemtartó alján van jelölve. Figyeljen a 
helyes polaritásra (+/-). 

3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt. 
Tudnivalók az elemcseréhez: 
  Az elemek cseréje akkor válik 

szükségessé, ha a kijelzőn a  
elemszimbólum, vagy semmi nem jelenik 
meg.  

  Csak azt az elemtípust alkalmazza, amely 
a "Műszaki adatok"-ban meg van adva.  

  Cserélje ki mindig az összes elemet.  
  A régi elhasznált elemeket 

környezetvédő módon távolítsa el, lásd 
"Eltávolítás" fejezet. 

Amint a készülék áramot kap, felhangzik egy 
sípoló hangjelzés.  Rövid idő múlva a kijelző 
a következő értékeket mutatja:  
  Szobahőmérséklet 
  Légnedvesség 
  Komfortérzet jelző 
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Megjegyzések az 
elhelyezéshez 
 

VESZÉLY súlyos sérülések miatt 
 

- Ha falra szereljük a készüléket, a 
falban nem lehet elektromos 
kábel, gáz- vagy vízvezeték.  
Egyébként a fúrásnál áramütés 
veszélye áll fenn! 

  A készülék egy levehető állító lábbal, 
valamint egy felakasztó füllel rendelkezik a 
falra rögzítéshez. 

  Válasszon lehetőleg olyan helyet, 
amelyen a készülék nincs közvetlen 
napsugárzásnak kitéve.  

A dátum és idő beállítása 
 

Ha két gombnyomás között 5 
másodpercnél több idő telik el, a 
beállítási folyamat automatikusan 
befejeződik, és azt ismét újra kell 
kezdeni.  

Tartsa a MODE gombot nyomva, amíg a 
kijelzőn nem villog az óra számjegye. 
1. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal 

az aktuális órát.  
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3. Nyomja meg a MODE gombot.  

4. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal 
az aktuális perceket. 

5. Nyomja meg 2-szer a  MODE.gombot.  

A kijelzőn „M“ és „D“ jelződik ki. 
6. Tartsa a MODE gombot nyomva, amíg a 

kijelzőn nem villog az év kijelzése. 
7. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal 

az aktuális évet. 
8. Nyomja meg a MODE gombot. 

9. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal az 
aktuális hónapot. 

10. Nyomja meg a MODE gombot. 
11. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal az 

aktuális napot 
12. Nyomja ismételten a MODE gombot, amíg a 

kijelzőn a beállított óraidő meg nem jelenik.  
A folyamat ezzel lezáródott. 
 

Ébresztés 
 

Az ébresztési idő beállítása 
1. Tartsa a MODE gombot nyomva, amíg a 

kijelzőn nem villog az óra számjegye. 
2. Nyomja ismételten a MODE gombot, amíg a 

kijelzőn „0:00“ vagy a legutóbb beállított 
ébresztési idő  
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és  megjelenik.  
3. Tartsa a MODE gombot nyomva, amíg a 

kijelzőn nem villog az év kijelzése. 
4. Állítsa be az  UP vagy DOWN 

gombbal a kívánt ébresztési óra 
számát.  

5. Nyomja meg a MODE gombot. 
6. Állítsa be az  UP vagy DOWN 

gombbal a kívánt ébresztési perc 
számát.  

7. Nyomja ismételten a MODE gombot, amíg a 
kijelzőn a beállított óraidő meg nem jelenik.  

A folyamat ezzel lezáródott. 
Az ébresztés módja. 
A beállított időpontban egy ébresztő hangjel 
szólal meg, és ez a jel a felhangzás ideje 
alatt egyre intenzívebb lesz.  A kijelző 
megvilágításának a bekapcsolására és 
kikapcsolására szolgál. 
Az ébresztés teljes kikapcsolása 
−− Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot  

(kivéve SNZ), az ébresztés befejezéséhez. 
24 óra után viszont az ébresztő újból 
megszólal.  

Autostopp funkció 
Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztő 
hang 2 perc után automatikusan kikapcsolódik.  24 
óra után viszont az ébresztő újból megszólal.  
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Ébresztés ismétlés (snooze funkció) 
−− Nyomja meg egyszer az SNZ 

,gombot, ha az ébresztő hang 
felhangzik.  

Az ébresztő hangjel elnémul, és az   
ébresztés szimbólum villog.  
Kb. 5 perc elteltével a készülék ismét 
bekapcsolódik, és újból ébreszt.  Ezt a 
műveletet többször meg lehet ismételni.  
Az ébresztési funkció be- és 
kikapcsolása 
−− Állítsa az UP gombbal az ébresztési 

funkciót be és ki.  
Amint az óraidő mellett a  ébresztés 
szimbólum megjelenik, az ébresztési funkció 
aktiválva van.  

Időjárás funkciók 
Időjárás előrejelzés 
Az üzembe helyezés után kb. 12 óra hosszat 
az adatok még nem vehetők figyelembe, 
mivel az   időjárásállomásnak időre van 
szüksége ahhoz, hogy az időjárási adatokat 
gyűjtse és kiértékelje.  
Az időjárás előrejelzés a mért beltéri 
hőmérsékletekből és a 
légnedvességből adódik össze. 
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Egy abszolút megbízható időjárás 
előrejelzés csak ezen adatok 
alapján nem lehetséges.  

Az időjárás előrejelzés négy animált kijelzés 
formájában „FORECAST“ alatt ábrázolódik: 
  napos 
  enyhén felhős 
  felhős 
  esős 

 

Hőmérséklet trend: 
A hőmérséklet trendje az 
utóbbi 12 órára 
vonatkozó hisztogram 
formájában jelenik meg.  

 

Tárolt időjárási adatok 
Megnyomva a MAX/MIN gombot, az utóbbi 24 óra 
legmagasabb és legkisebb értékeit jelzi ki a 
készülék 
a hőmérsékletre és légnedvességre 
vonatkozóan.  

1-szer nyomás: a maximum adatok 
kijelzése 
2-szer nyomás: a minimum adatok 
kijelzése 
3-szor nyomás: normál kijelzés. 
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Kellemes közérzet jelző 
 
A közérzet kijelző a hőmérséklet (T) és 
légnedvesség (L) értékekből adódik össze.  

T: kellemes 
L: kellemes 

T: kissé hűvös vagy kissé meleg 
 

L: kissé túl száraz vagy túl nedves 
T: túl hideg vagy túl meleg 
L: érezhetően túl száraz vagy nedves 

 

Egyéb funkciók 
 

A kijelző megvilágítása 
−− Nyomja a  SNZ gombot, ekkor a kijelző 

világítása kb. 8 másodpercre bekapcsolódik.  

     Naptár és ébresztési idő 
kijelzése 
−− Nyomja alkalmanként MODE-t, a 

következő kijelzések megjelenéséhez: 
1-szer = nap és hónap 
2-szer = beállított ébresztési idő 
3-szor = óraidő (standard kijelzés) 
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Óraidő formátum váltás 
−− Tartsa az UP gombot kb. 3 másodpercig 

nyomva, hogy a 24 órás és a 12 órás 
kijelzési formátum között váltson. 

A 12 órás formátumnál a délutáni 
órákat a kijelzőn "PM" kiírás jelzi 
ki. 

 

Mértékegység váltása 
−− Nyomja meg a DOWN gombot, hogy a 

hőmérsékletet °Celsius vagy °Fahrenheit 
formában kijelezve kapja.  

 

Az időjárásjelző állomás 
visszaállítása a kiszállítási 
állapotra 
Állítsa vissza az időjárásjelző állomást a 
kiszállítási állapotára, ha a kijelzőn 
szokatlan, vagy nyilvánvalóan téves értékek 
jelennek meg.  
1. Vegye ki az elemeket az elemtartó 

rekeszből, és várjon egy percig. 
2. Majd ismét tegye be az elemeket.  

Vegye figyelembe az elemek helyes 
polaritását (+/-). A pluszpólus („+”) felfelé 
nézzen. 

3. Állítsa be az óraidőt és dátumot újból. 
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Hiba / megoldás   
Hiba Lehetséges ok 

  

A hőmérsékleti érték  
   Ellenőrizze, hogy 
a 

megadása túl 
magasnak tűnik.  

készüléket 
közvetlen 

 napsugárzás 
 éri-e. 
  

A kijelzés 
olvashatatlan, 

   Vegye ki az 
elemeket  

a funkció nem jól 
érthető, vagy néhány perces  
az értékek  időtartamra.  
minden bizonnyal  

helytelenek.  
  

Műszaki adatok:  
Típus: Digitális időjárásjelző állomás 
  WS 1817 

Elemek: 
2 db LR03 (AAA) / 
1,5 V mikroelem 

 

  

Mérési 
tartomány    

 

Hőmérsé
klet 

0 °C ...+ 50 °C (32 °F ...-+122 
°F) 

 Relatív  20% - 99%   

 

légnedve
sség:    



 

Felbontás, hőmérséklet: 0,1°C 
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Felbontás, relatív 8 %
páratartalom: 
Forgalmazó: 

Waagen-Schmitt  GmbH 
Hammer Steindamm 27-29 
D-22089 Hamburg 

Termékeinket folyamatosan 
továbbfejlesztjük és javítjuk. Ezen okból 
kifolyólag mindenkor lehetségesek külső 
kiviteli és műszaki változtatások a 
terméken.  

Konformitási nyilatkozat 
 
A Waagen-Schmitt GmbH, kijelenti, hogy a  WS 
1817 időjárásjelző állomás a 2014/30/EU és 
2011/65/EU irányvonalainak megfelel.  
 

A nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméken 
a cégünkkel nem egyeztetett változtatást 
hajtottak végre.  
 
Hamburg, Mai 2018 
Waagen-Schmitt GmbH 
Hammer Steindamm 27-29 
22089 Hamburg, Germany 
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Garancia 
 

Tisztelt vásárlónk!  
A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás 
dátumától számított 2 évig garantálja az anyag- 
vagy gyártási hibák következtében előállott 
meghibásodások kijavítását vagy a termék 
cseréjét.  Kérjük, hogy a terméket garanciális 
igény esetén annak számlájával együtt (és a 
reklamáció okát megjelölve) adja vissza az 
eladónak.  
 

Eltávolítás 
 

A csomagolóanyag eltávolítása 
A csomagolási anyagokat 
szelektív hulladékként távolítsa 
el. Dobja a kartonpapírokat a 
papírgyűjtő-, a fóliákat a 
műanyaggyűjtő kukába.  

 

A termék eltávolítása 
A terméket az Ön országában érvényes 
hulladékkezelési előírások szerint távolítsa 
el.  
 
22 Digitális időjárásjelző állomás 
WS 1817 



A készülékeket nem szabad a 
normál háztartási szemétbe 
dobni.  

Az elhasználódott készüléket 
szabályozott módon kell eltávolítani.  

 
Az ebben a készülékben lévő 
újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és 
ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja 
le az elhasználódott készüléket az elektromos 
hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy 
hulladékgyűjtő udvarban.  Közelebbi 
felvilágosításért forduljon a helyi 
hulladékkezelő vállalathoz vagy 
önkormányzathoz. 

Az elemek és akkumulátorok 
nem valók a háztartási 
hulladék közé! 

Minden elemet és akkumulátort a helyi, 
a kerületi gyűjtőhelyen, vagy a 
kereskedelemben kell leadni.  

Ezáltal az elemeket és akkumulátorokat 
környezetkímélő módon távolítja el.   

 

 

 

 M
agyar 
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