
 

                BETJENINGSVENLEDNING – Vejrstation Model Rosenborg 66830 

 

Vigtigt: For at beskytte displayet på denne vejrstation imod ridser, er der påført en klar plastfilm, som ikke 

må aftages, før vejrstationen er klar til opsætning på sin fremtidige placering. – vejrstationen kan afprøves imens 

folien stadig er monteret. Fjernes plastfolien og ibrugtagning dermed er påbegyndt, – bortfalder ombytningsretten. 

 

Der findes på denne vejrstation 10 betjenings knapper: 

CLOCK,  LIGHT ON/OFF,  UP,  DOWN,  CHANNEL,  C/F,  MODE,  NEXT,  RESET,  og  

 

Taste Funktion og Beskrivelse Tryk og Hold I 3 sekunder 

UP 

+1 ændring af ciffre i indstillings menu, 

sæt alarm til eller fra, 

+ flere valg/ændringer  

Øge tempo for indstilling 

AM/PM Tid  

DOWN 
-1 ændring af ciffre i indstillings menu, 

I normal menu = sluk for radiostyring af tid  

Øger tempo for indstilling 

Starter manuel søgning af 

radiostyret tid. 

CLOCK --- 
Starter manuel indstilling af tid/ 

og alarm - SET knap 

LIGHT 

(ON/OFF) 

Sluk eller tænd for baggrundsbelysning 

Anvendes kun batteri, kan knappen kun 

tænde for baggrundslys – tidsbegrænset. 

--- 

C/F C / F . omskifter Celsius - fahrenheit --- 

MODE 
Visning af tid, årstal, dag og måned, eller 

alarm tidspunkt 
--- 

NEXT 

Skifter imellem visning af indendørs 

temperatur og luftfugtighed, udendørs 

temperatur og luftfugtighed, eller autoskift 

imellem inde/ude målinger 

--- 

CHANNEL Vælg og registrer kanal Manuel søgning for kanal 

 

1. Tænd og sluk for baggrundsbelysning 

anvendes kun batteri – kan man kun aktiverer tænd funktion, kortvarigt 

2.SNOOZE function når alarm starter. 

RESET RESET 

 

Første trin:   Indstilling og start af udendørs-sensor 

Vælg kanal 1,2 eller 3 på sensoren – og indsæt 2 stk. Nye AAA batterier 

Sensoren er nu klar til brug. 

● TX taste:  tryk for at starte en manuel transmission af signal – til test. 

● Reset taste:  nulstil sensor og start ny transmission 

● Kanal omskifter: skyde omskifter til valg af kanal  CH1/CH2/CH3 vælg normalt CH1 

                  

 



 

Andet trin: Indstilling af display enheden (modtager stationen) 

1. Når der indsættes batterier, eller stationen startes ved tilslutning af adapter, vil alle segmenter 

lyse kortvarigt op, og vejrstationen vil vise tids tilstand, derefter vil vejrikoner begynde at blinke 

hurtigt. Tryk på UP eller DOWN tasten for at vælge det vejrikon som passer bedst til den 

aktuelle vejrtype.  Tryk MODE eller CLOCK for at bekræfte det valgte. 

2. Vejrstationen starter med at søge efter udendørs sensorer I 3 minutter. 

Tryk på CHANNEL knappen I 5 sekunder og radiosignal ikon     vil forsvinde.  Det kan 

forekomme at vejrstationen ikke modtager signalet inden for 1 time. Derfor kan man igen starte 

en manuel søgning af signalet fra udendørs sensoren ved at trykke og holde CHANNEL 

knappen ned I 5 sekunder – når radiosignal ikonet     vises, betyder det, at den manuelle 

søgning er startet. 

3. Efter endt søgning af radiosignal fra sensor, vil vejrstationen de næste 10 minutter, begynde en 

søgning efter DCF frankfurt signal – der skal indstille tid og dato. Modtager vejrstationen dette 

signal – vil Tårnikonet    vises på displayet. Hvis der ikke er modtaget et signal indenfor 10 

minutter, vil vejrstationen automatisk starte en søgning kl. 2:00, 3:00, 8:00, 12:00, 14:00, 20:00 

hver dag. 

Eller man kan starte den manuelle søgning efter frankfurt signal ved at trykke og holde DOWN 

tasten I 5 sekunder. Hvis vejrstationen stadig ikke kan modtage signalet, hverken efter 

automatisk søgning igennem et døgn, eller manuel søgning. Kan man prøve at flytte 

vejrstationen til en anden placering. Vejrforholde kan også have betydning for, hvor langt DCF 

signalet rækker. Normalt er rækkevidden fra frankfurt ca. 1.500 km – men perioder kan 

forekomme hvor signalet ikke når længere end omkring 500 til 800 km. 

4. Manuel indstilling af tid: Tryk og hold CLOCK tasten I 5 sekunder for at starte indstillingen.  

Indstil med UP eller DOWN tasten til korrekt ÅR. DATO, og TID (samt vejrudsigt), og afslut med 

et kort tryk på CLOCK tasten for at bekræfte hver indstilling. 

5. Tryk på NEXT tasten for at starte Temperatur og luftfugtigheds menu. Tryk CHANNEL tasten for 

at vælge det kanal nummer som sensoren er indstille på. ( 1 – 2 eller 3 )  

6. Tryk igen på NEXT tasten for at vælge visnings metode. Der kan vælges imellem IN – OUT eller 

AUTO.  Vælges AUTO – vises skiftevis informationerne for indendørs og udendørs målingerne.  

Tryk igen NEXT for at forlade menuen. 

7. Når display viser normaltilstand, kan man skifte imellem følgende visninger på displayet – Tryk 

MODE tasten for at skifte imellem: TID, ÅRSTAL, DATO eller ALARM 

8. Når ALARM vises på displayet, kan man indstille ALARM tidspunkt på samme måde som 

indstilling af tid: tryk UP eller DOWN for at indstille og bekræft med CLOCK for næste trin. 

9. Tryk på UP tasten for at sætte alarm til eller fra. 

10.  Tryk på   på forsiden af vejrstationen når alarm lyder,  for at starte snooze funktion eller 

tænde baggrundslys (ved batteridift alene = kortvarigt.)  

11.  Garanti 

På produktet ydes 6 måneders garanti og yderligere 18 måneders reklamationsret for materiale og fabrikationsfejl, regnet fra 

købsdagen, og er kun gældende ved samtidig indsendelse af gyldig kassebon / kvittering. Der ydes ingen garanti eller 

reklamationsret i flg. tilfælde: 1) produktet har lidt overlast,  været udsat for kortslutning af fejlindsatte batterier, eller særlig 

hårdhændet behandling,  2)  hvis udendørs enheden har været væltet og derved er blevet udsat for vandindtrængen der kan 

skade elektronikken. For udendørs-sensor gælder, at enheden skal monteres efter anvisningen således at vandindtrængen i 

enhedens elektroniske dele ikke kan forekomme 

 

IMPORTØR:   AGIMEX A/S,   HAGEMANNSVEJ 7,   8600    SILKEBORG 
 
TRYKT:  SEPTEMBER 2018 

 


