
INTRODUCTIE WS 9116 

KENMERKEN: 
• Vier-cijferige tijdsweergave 
• 12-uur of 24-uur instelbare tijd 
• Binnentemperatuur (°C of °F) 
• Buitentemperatuur (°C of °F) 
• Minimum- en maximumtemperatuur 
• Radiofrequentiewijzer met vier sterkteniveau’s 
• Wandopknoping of vrijstaand 
• Wijzer voor een laag batterijniveau voor ontvanger en zender 
 
INSTELLING: 
LET OP: Dit weerstation kan slechts één zender ontvangen. 
• Plaats eerst de batterijen in de zender met de juiste polariteit (zie de 
markering in het batterijcompartiment). Houd de zender 1,50 tot 3 m weg van 
het weerstation. 
• Plaats de batterijen binnen 30 seconden in het weerstation, na het plaatsen 
van de batterijen in de zender, let op de juiste polariteit (zie markering binnen 
in het batterijcompartiment). Zodra de batterijen op hun plaats zijn, zullen alle 
delen van het LCD-scherm even oplichten. 
Hierna wordt de binnentemperatuur weergegeven. Indien de 
binnentemperatuur niet binnen 60 seconden wordt weergegeven op het 
LCD-scherm, verwijder dan de batterijen en wacht tenminste 60 seconden 
alvorens deze weer terug te plaatsen. Zodra de binnengegevens worden 
weergegeven, kunt u doorgaan met de volgende stap. 
• Nadat de batterijen geplaatst zijn, zal het weerstation de gegevens van de 
buitentemperatuur van de zender ontvangen. De buitentemperatuur moet dan 
worden weergegeven op het weerstation. Indien dit na 2 minuten niet het geval 
is, verwijder dan de batterijen uit beide toestellen en begin opnieuw vanaf het 
begin. 
• Om voldoende 433 MHz-transmissie te garanderen, moet de buitenzender 
op een afstand van niet meer dan 30 meter (100 voet) geplaatst worden van 
het weerstation en de zender. 
 
TEMPERATUURSELECTIE: 
FAHRENHEIT/CELSIUS: Druk één maal op de CF/SET-knop om van celsius 
naar fahrenheit om te schakelen. 
VIER-CIJFERIGE TIJDSWEERGAVEWIJZER: Het weerstation geeft de 
sterkte aan van de signaalontvangst van de buitenzender door middel van het 
weergave-icoon van de radiofrequentiewijzer. 
4 strepen: Laat de aanvangsinstelling zien en blijft zo wanneer de ontvangst 
op volle sterkte is. 
3 strepen: Geeft één maal ontvangstfalen aan van de buitenzender. 



2 strepen: Geeft twee maal ontvangstfalen aan van de buitenzender. 
1 streep: Geeft drie maal ontvangstfalen aan van de buitenzender. 
0 strepen: Geeft vier maal ontvangstfalen aan van de buitenzender. 
Het antennesymbool zal bij de aanvankelijke instelling knipperen terwijl het op 
zoek is naar het signaal. Indien er na 63 minuten geen signaal ontvangen is, 
zal de temperatuurzender streepjes (“--.-“) aangeven. De temperatuurzender 
zal elk uur, opnieuw 3 minuten op zoek gaan naar een signaal. 
 
TIJDSINSTELLING: 
• 12/24-UURSKLOK: Houd de CF/SET-knop ingedrukt totdat 12 uur of 24 uur 
knippert. 
Druk op de MIN/MAX/+ knop om tussen 12 en 24 uurtijd te kiezen. Druk één 
maal op de CF/SET-knop om verder te gaan. 
• UUR: Het uur zal knipperen. Druk op de MIN/MAX/+ knop om het uur te 
veranderen. Druk één maal op de CF/SET-knop om verder te gaan. 
• MINUTEN: De minuten zullen knipperen. Druk op de MIN/MAX/+ knop om de 
minuten te veranderen. 
• LET OP: Houd de MIN/MAX/+ knop vast om de nummers snel te laten 
veranderen. Druk één maal op CF/SET en u bent klaar. 
MIN/MAX OPNAME: 
• BEKIJK MIN/MAX: Druk op de MIN/MAX/+ knop om binnen te bekijken en 
buiten MAX, MIN en huidige temperaturen te bekijken. 
• HERSTEL (RESET) MIN/MAX: Houd de MIN/MAX/+ knop gedurende 3 
seconden ingedrukt om alle MIN/MAX waarden terug te zetten naar de huidige 
temperaturen. 
 
HERSTEL (RESET)-KNOP: 
De temperatuurzender heeft een RESET-knop (herstelknop). Gebruik een 
klein scherp voorwerp om deze knop voorzichtig in te drukken en los te laten 
om een signaal aan te sturen. Volg de instructies op voor de INSTELLING ten 
aanzien van het scherm. 
LET OP: Bij het verwijderen van het vermogen van de zender en het 
beeldscherm is het niet nodig om de RESET-knop te gebruiken. 
 
SPECIFICATIES: 
Binnentemperatuur: 
Bereik: 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F) 
Resolutie: 1°C /°F 
Buitentemperatuur: 
Bereik: -30°C tot -60°C (-22°F tot 140°F) 
Resolutie: 1°C /°F 
Vermogen: 
Ontvanger: 2-AAA 
Zender: 2-AA 



Afmetingen: 
Ontvanger: 65 x 30 x 95,7 mm 
Zender: 47 x 28,2 x 104 mm 
 


