
Betjeningsvejledning – vejrstation Rosenborg nr. 66834 
 

1. Indledning 

Tak fordi du valgte denne vejrstation med LCD farveskærm. Med Barometer, termometer 

hygrometer, månefase og avanceret vejrudsigt.  Denne vejledning beskriver trin for trin hvordan 

den betjenes. 

2. Funktioner: 

 
         

Figur 1 

 

1) Trådløs udendørs hygrometer – samt indendørs hygrometer I rel % 

2) Trådløs udendørs termometer – samt indendørs temperatur angives I  (°F eller °C)  

3) viser maximum og minimum luftfugtighed 

4) viser maximum og minimum temperatur 

5) Barometrisk tryk:  (inHg, mmHg eller hPa) 

6) Vejrudsigt, baseret på ændringer I lufttryk. 

7) DCF Radiostyret ur og dato 

8) 12 eller 24 timers display visning 

9) Kalender 

10) Alarm med Slumre funktion 

11) Månefase 

12) LED baggrundsbelysning  

14) Kan hænge på væg eller stå på et bord 

15) 1 stk udendørs sensor medfølger 

16) Synkroniseret konstant transmission 

17) Adapter 230V  medfølger 



Betjeningsvejledning – vejrstation Rosenborg nr. 66834 
 

3. Kom igang 

Bemærk:   opstarts rækkefølge – skal altid foretages som nævnt I sektionen 3.2 og 3.3 D.v.s. 

først skal batterier lægges I Display enheden og Derefter i Udendørs enheden – dette for at undgå 

at displayet når “time out” for korrekt tilslutning. – hvis batterier ikke bliver indsat i sensoren, 

senest 2 minutter efter displayet er startet. Vil forbindelse ikke kunne oprettes. 

Denne vejrstation består af et indendørs Display, en udendørs Termo-Hygro sensor, samt en 

adapter (strømforsyning ) 

 

3.1 Enheder: 

 

antal beskrivelse 

1 Display enhed (indendørs hovedstation) 

Kabinet Dimensioner  (HxBxD): 161.5*86*21.5mm 

1 Termo-hygrometer sensor (udendørs enhed) 

Dimensioner  (HxBxD): 122*40*18mm 

1  230 Volt adapter  

 

Display;                                          

    

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                            

Figur 2 

3.2  Opstart af Display enheden 

 

Placer Termo-Hygrosensor I en afstand af 5 til 10 meter væk fra Display enheden – hvis sensoren 

er for tæt på, kan signalet “overstyre” og forvrænge – og korrekt forbindelse kan fejle. 

1. Indsæt strømkablet I Displayet og tænd for enheden, LCD display vil hermed give en enkelt 

beep lyd og displayets kontrast styrke være på højeste niveau  ( tryk på Light/slumre 

knappen for at stille baggrunds lysstyrke på  Høj eller Lav, eller slukket ) 

Light/Slumre Knap 

Hul til Ophængning 

Adapter stik 

Bordstander 
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2. Fjern Batteridæksel og indsæt 3 stk 1,5 Volt  AAA batterier ( Alkaline eller Lithium ) brug ikke 

genopladelige batterier – idet spændingen er for lav, tilse at de vender korrekt.  

 

3. Indenfor 2 minutter skal Udendørs sensor nu forsynes med batterier. 

 

4. Sæt batteridækslet på plads, og vip bordstøtten ud, hvis displayet skal stå på et bord. 

 

Bemærk: batterierne i displayet, er kun til back-up brug.  Hvis man udelukkende benytter 

batterier, kan baggrundsbelysningen ikke tændes konstant, og Displayet lyser kun i ca. 10 

sekunder ved tryk på Light/slumre knappen. 

 

5.  Displayet vil ved opstart kun vise Indendørs temperatur, indendørs luftfugtighed, Barometer 

lufttryk, månefase, UR vil vise 0:00 og dato 1.1. og ikon for udendørs transmission vil blinke. 

 

 

 

3.3 Termo-Hygrometer Sensor Opstart 

Bemærk: Tjek en ekstra gang polariteten ved indsættelse af batterier, fejlplacering kan medføre 

permanent skade på enheden. 

 

Fjern batteridæksel og indsæt 2 stk. AA batterier af typen Alkaline eller Lithium. 

 

        

 

Figur 4 

 

Lithium batterier anbefales I særligt kolde perioder, men Alkaline batterier er anvendelige I de 

fleste tilfælde. Brug ikke genopladelige batterier, spændingen er normalt for lav ( 1,2 Volt ) og 

enheden vil ikke kunne fungere korrekt. 

 

Sæt batteridækslet på plads, og kontroller at der vises temperatur og luftfugtighed på LCD 

displayet. 

 

Bemærk: DCF – ( tidsstyrings signal for Ur og Kalender ) modtages igennem udendørs sensoren,  
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i det øjeblik signalet er korrekt modtaget vil dette symbol vises på sensorens display:   

Når indendørs displayet er opstartet korrekt og har forbindelse til udendørs sensoren,  vil dette 

efter et stykke tid, ligeledes vise  at tidsstyrings signalet er modtaget – hvilket vises med dette 

ikon   - Afhængig af vejrforholde og placering – kan DCF signalet være fraværende i nogle 

timer op til et døgn. 

3.3.1 Radio kontrolleret ur 

DCF signalet (RCC) signal modtages igennem udendørs sensoren, der efter signalet er modtaget 

og registreret I enheden, vidresendes til hovedstationen (displayet) 

Når udendørs sensor startes op med batterier, vil der efter 5 sekunder sendes en 

installationskode og data til displayet, og derefter vil der gå ca. 10minutter inden data sendes 

igen, i den periode vil sensoren søge efter DCF ( frankfurt tidsstyrings signal ) og ikke sende 

målinger til hovedstationen.  

Hvis signal fra DCF senderen ikke er modtaget p.g.a. anden inteferens, eller signalet fra 

Frankfurt er svagt,  – vil sensoren automatisk søge efter et signal for hver 2. time – indtil 

dette er korrekt modtaget 

I visse områder kan det tage op til et par dage , for at modtage DCF signalet 

Dog vil der konstant blive modtaget data for temperatur og luftfugtighed. 

Når DCF tid og dato styrings signal er korrekt modtaget – vil Ikonet   vises på displayet. 

3.3.2 Display oversigt: 
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1. DST ( sommertid) 12.  Maximum udendørs temperatur 

2. Ur 13.  Minimum udendørs temperatur 

3. DCF Radio kontrolleret ur – ikon 14.  Udendørs luftfugtighed 

4.   Ugedag 15.  Minimum udendørs luftfugtighed 

5.   Dato 16.  Maximum udendørs luftfugtighed 

6.   Månefase 17.  Indendørs temperatur 

7.   Vejrudsigt ikoner 18.  Maximum indendørs temperatur 

8.   Lufttryk – absolut eller relativ 19.  Minimum indendørs temperatur 

9.   Barometer - lufttryk  20.  Indendørs luftfugtighed 

10.  Ikon for modtagelse af ude temperatur 21.  Minimum Indendørs luftfugtighed 

11.  Udendørs temperatur 22.  Maximum Indendørs luftfugtighed 

23.  Ikon – Dagens Maximum/Minimum 

  

3.3.3  kontrol af udendørs og indendørs sensor. 

Sammenlign indendørs og udendørs luftfugtighed. Udendørs sensor og Indendørs Display 

enheden placeres i samme rum med ca. 3 meters afstand, I samme højde, fri for træk og 

varmepåvirkning af f.eks. lyskilder m.m.  lad enhederne ligge i ca. 30 minutter for at stabilisere 

sig, Luftfugtigheden  må maksimum have en difference på 10% (nøjagtigheden er ± 5%).   

 

På samme måde som ovenfor, kontrolleres Udendørs temperatur og indendørs temperatur 

Temperaturen må maksimum have en difference på 2°C  ± 1°C. Generelt vil forskellen være 

mindre , idet der anvendes termometerfølere af høj kvalitet,  oftest vil forskellen ligge inden for 

1 enkelt grad. 

4. Placering af udendørs sensor 

Det anbefales at montere udendørssensor på et skyggefuldt sted og beskyttet mod direkte 

slagregn.  Evt. Under tagudhæng på en nordvendt væg, og bedst i 2 meters højde over jorden. 

Officielle målinger er foretaget i denne højde.  

Bemærk:  For at opnå en stabil forbindelse imellem sensor og displayenheden, skal sensoren 

monteres lodret. På en væg – idet rundstrålingen fra sensoren har væsentlig kortere rækkevidde, 

hvis denne lægges ned.  

1. Brug et søm eller en skrue med et passende hoved – således at sensoren ikke kan falde 

ned fra væggen. Figur 6 

2. Evt. Kan sensoren forsynes med en plaststrip Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6                                 Figur  7 
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5. Display - betjeningsknapper 

Displayet har fire knapper for enkel betjening:  TEMP./+ taste, ALARM taste, BARO/- taste, SET 

taste. Der er fire Menu områder: Set menu, Alarm menu, Kalibrerings menu, og Minimum og 

Maximum menu.  Hver menu kan forlades/afbrydes ved et tryk på SNOOZE/LIGHT tasten eller 

afvent time-out funktionen efter 30 sekunder. 

 

5.1 Set Menu 

5.1.1 Set Menu –  kort oversigt 

 

Betjening Menu punkt Settings 

SET holdes 

I 2 sekunder 

Starter Set Menu, 

 Beep lyd 

Tryk  TEMP./+ el. BARO./- for OFF eller ON 

SET RST-reset max/min kl. 0:00 tryk TEMP./+ el. BARO./- skifter imellem OFF og ON 

SET Tidszone  (TZ)  tryk TEMP./+ el. BARO./-  op eller ned 

SET 12/24 Timers Format tryk TEMP./+ el BARO./-  skifter imellem 12 timers 

og 24 timers visning 

SET Manuel – Time indstilling tryk TEMP./+ op el. BARO./-  ned 

SET Manuel – minut indstilling tryk TEMP./+ op el. BARO./-  ned 

SET D-M/M-D Format 

Måned/dag eller Dag/måned 

tryk TEMP./+ el. BARO./-  for at vælge 

SET Manuel indstilling Årstal tryk TEMP./+ el. BARO./-  op eller ned 

SET Manuel indstilling Måned tryk TEMP./+ el. BARO./-  op eller ned 

SET Manuel indstilling Dag tryk TEMP./+ el. BARO./-  op eller ned 

SET Temperatur angivelse Celsius 

eller Fahrenheit 

tryk TEMP./+ el. BARO./- skifter imellem °C og °F 

SET Barometrisk lufttryk Tryk TEMP./+ for at skifte imellem 

inHg, mmHg og hPa 

SET Vedr visning af månefase 

grafisk udseende(NTH) (STH) 

Tryk TEMP./+ for at vælge imellem ”NTH” nordlige 

og ”STH” sydlige halvkugle 

SET Forlader  Set Menu  

5.1.2 SET Menu – generelle indstillinger: 

I Normal visningstilstand – tryk og hold SET tasten i 2 sekunder for at starte SET menu, nu blinker 

det første område der kan indstilles,  tryk korte tryk på SET tasten for at bladre igennem hele 

menuen, De enkelte punkter fremkommer i denne rækkefølge: 

 

1. Beep on/off. ( signal lyd ved taste tryk )  vælg med TEMP./+  Lyd til = ON og lyd slået 

fra er OFF. 
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2. MAX/MIN hukommelse nulstilling ON/OFF. næste punkt; RST (ON eller OFF) vil blinke, 

sættes denne med TEMP/+ tasten til ON vil døgnets maximum og minimum temperatur 

og luftfugtighed automatisk blive nulstillet ved midnat ( KL. 0:00 ) hver dag.  Sættes 

denne til OFF – vil der ikke ske nogen nulstilling. 

3. Tidszone indstilling.næste punkt er Tidszone TZ indstilling. 

tryk TEMP./+ eller BARO./- tasten for at justere imellem -12 to 12, baseret på det antal 

timer som din lokale tid afviger fra “Coordinated Universal Time” også kaldes 

Greenwich mean time (GMT) – Hvis vejrstationen har fanget Frankfurt signal og Uret 

viser en forkert tid 

så brug denne indstilling til at justere til korrekt tid.  Hvis Frankfurt signal IKKE kan  

modtages – kan man manuelt indstille tiden – og datoen – se nedenfor. 

 

4. 12/24 Timers Format.  Tryk TEMP./+ tasten  for at vælge imellem 12H eller 24H 

format. 

 

5. Manuel indstilling Timer.  tryk TEMP./+  tasten eller  BARO./-   tasten, for at 

indstille korrekt timetal. 

(NB – hvis Du netop har justeret til korrekt TIME tal – men vejrstationen senere “retter” 

til et forkert TIME tal,  så skal Du rette tallet i TIDSZONEN (se ovenfor punkt 3 ) 

 

6. Manuel indstilling Minutter:  tryk  TEMP./+ tasten eller BARO./-  tasten for at 

indstille korrekt minuttal. 

 

7. D-M/M-D Format. tryk TEMP./+  for at vælge  D-M viser rækkefølgen DAG-Måned, og 

M-D viser  Måned-Dag. 

 

8. Manuel indstilling ÅR. tryk TEMP./+ tasten  eller BARO./- tasten for at indstille korrekt 

Årstal.  

 

9. Manuel indstilling Måned. tryk TEMP./+ tasten eller BARO./- tasten for at indstille 

korrekt måned. 

 

10. Manuel Indstilling Dato. tryk TEMP./+ tasten eller BARO./- tasten  for at indstille 

korrekt Dag. 

 

11. Temperaturangivelse:  angivelse for Celsius eller Fahrenheit, tryk TEMP./+ tasten  for 

at vælge imellem  °C og °F. 

 

12. Barometrisk tryk angivelse:  tryk  TEMP/+ tasten for at vælge imellem: hPa, mmHg 

eller  inHg).  

 

13. Nordlig eller Sydlig halvkugle:  for at få grafikken for månefase vist korrekt, skal 

stationen vide om den er placeret på den Nordlige eller sydlige halvkugle – tryk TEMP/? 

Tasten for at vælge NTH for (nordlige)  eller STH for (sydlige) 
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For alle ovennævnte gælder: Hold TEMP./+ eller BARO./- tasten min 3 sek. for hurtig indstilling.  

Og afslut SET menu ved at trykke på LIGHT/SNOOZE tasten eller vent 30 sekunder på time out. 

 

 

5.2  Tjek det Barometriske lufttryk. 
5.2.1  Barometer lufttryk historik 

I normal display mode, , tryk på  BARO./- tasten for at få vist det gennemsnitlige lufttryk 3 dage 

tilbage. Lufttrykket vises for de sidste 12/24/48 og 72 timer. 

 

5.2.2  Kalibrering af det relative lufttryk 

Hvis Du vil finjustere visningen af det aktuelle lufttryk, kan Du finde en pålidelig officiel 

vejrstation (f.eks. en DMI vejrstation)  I nærheden af din lokation. En vejrstation indenfor en 

radius af ca. 50 km vil være o.k. Du kan også vælge at sammenligne din vejrstations målinger med 

andre “private” vejrstationer som er koblet op på internettet.  F.eks findes der lokale 

vejrstationer på  Weather.com og Wunderground.com. 

 

5.2.3  Relativt lufttryk VS. Absolut lufttryk 

I normal visning – tryk og Hold BARO./-  tasten i 2 sekunder. Ok du vil dermed skifte visning 

imellem Absolutte (ABS) lufttryk og Relative (REL ) lufttryk.  For sammenligningen med andre 

vejrstationer – benyttes altid det relative lufttryk  – når Du kalibrerer din vejrstation – er det 

altid det Relative tryk der kan ændres. Det Absolutte tryk kan ikke ændres. 

 

 

5.3 Dew point (Dugpunktstemperatur) 
 

I normal visning - tryk TEMP/+ for at skifte imellem alm. Udendørs temperatur og 

Dugpunktstemperatur. ( Dugpunktstemperatur: hvis temperaturen falder til den angivne 

temperatur , vil luftens indhold af vand, ved den øjeblikkelige fugtighedsprocent. fortættes til 

vanddråber og falde som dug. ) 

 

5.4 ALARM Menu 

I normal visning:  tryk ALARM tasten for at vise Alarm tidspunkt – vises øverst på displayet. 

  

5.4.1  indstil ALARM – (vækkeur) 

 

tryk ALARM tasten – som ovenfor – vises alarm tidspunkt 

tryk og HOLD ALARM tasten i 2 sekunder for at starte Alarm indstilling: 

1. Tryk på  TEMP./+ eller BARO/- tasten for at indstille time tallet.  

2. tryk SET for at bekræfte – og gå videre til Minut indstilling,  tryk igen på TEMP./+ eller BARO/- 

tasten for at indstille minut tallet. 

3. tryk SET tasten for at bekræfte og gå videre til Alarm on/off. Vælg med TEMP./+ tasten om 

alarmen skal være ON eller OFF.   

4. tryk SET igen – og gå dermed til indstilling for IS-Alarm – ON eller OFF. Se afsnit 5.4.2). 
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5.4.2 Lav temperatur ALARM   IS-Alarm 

 Lav temperatur Alarm – er en alarm der kan aktiveres når der sker en temperaturændring, 

således at udendørstemperaturen ligger I området  -3 til +2 grader. Da vil LO temperatur ikonet 

 fremkomme og blinke på displayet – og samtidig lyde et akustisk signal ( hvis BEEP 

signal er sat til ON punkt 5.1.1. )  

 
 

5.4.3 Afbryd / sluk Alarm 

 

Når Alarm eller IS-Alarm aktiveres. Tryk en tilfældig taste for at afbryde alarm eller tryk  

LIGHT/SNOOZE tasten for at starte slumrer funktionen. 

 

IS alarm nulstiller automatisk når temperaturen er udenfor IS alarm området. 

 

5.5 Kalibrerings menu 

I normal visning – tryk og hold SET og BARO./- tasterne I  5 sekunder for at starte kalibrerings 

menu.  CAL ikon fremkommer I øverste højre hjørne.  

 

Nedenstående kan kalibreres I denne menu: 

1. Udendørs temperatur.  

2. Udendørs luftfugtighed. 

3. Indendørs Temperatur. 

4. Indendørs luftfugtighed. 

5. Lufttrykket (ABS). 

 

I kalibrerings menu  tryk på  + eller – tasterne for at justerer til ønsket niveau. Ændringerne vil 

blive vist.  For at slette egne indstillinger: tryk blot ALARM tasten for at nulstille ændringer. 

 

Forlad Kalibrerings menu med et tryk på LIGHT/SNOOZE tasten. 

Der kan op- og nedjusteres med følgende værdier: 

Temperatur: I området fra – 5  til + 5 grader opløsning 0,1 grad – både indendørs og udendørs 

Luftfugtighed:  I området fra – 9% til + 9%  

Lufttrykket:  I området fra – 50 hPa til + 50 hPa 

Bemærk:  ved produktionen er samtlige sensore finjusteret – og der vil kun være grundlag for at 

foretage forholdsvis små kalibreringer – passende til brugerens egne placeringer af sensorer m.m. 
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5.6 MAX/MIN Menu - funktioner 

Maximum og minimum værdier vises under hvert måleområde. Til venstre vises med Orange 

farve angivelse for maximum værdier og til højre vises med Blå eller Gul farve  angivelse for 

minimum værdier. Alle viste værdier er registrerede værdier siden sidste nulstilling. 

 

                   
 

Max temperatur   Min temperatur      Max luftfugtighed   Min luftfugtighed 

 

For at nulstille MAX/MIN værdier – tryk og hold TEMP/+ tasten I 3 sekunder der vil nu vises 

streger – indtil næste opdatering. 

 

MAX/MIN Daily  - har Du valgt denne funktion,  bliver værdierne automatisk resat ved midnat   

 Denne funktion beskrives i afsnit 5.1.2 – 2. 

5.7  Øvrige Ikoner 

5.7.1  Vejrudsigt - ikoner 

Der er seks forskellige vejrudsigt ikoner – som bliver vist I henhold til ændringerne I det 

atmosfæriske lufttryk. Udsigten viser hvordan den kommende vejrtype for kommende 12-48 

timer kunne arte sig. Baseret på lufttrykkets udvikling. Bemærk – jo længere tid vejrstationen har 

været igangsat – des mere data har hukommelsen at beregne en prognose på. Er batterier netop 

indsat – har vejrstationen ingen mulighed for at lave en beregning,  ikonerne vil ikke kunne 

repræsenterer den korrekte visning. Vejrstationen opsamler data fra ændringer i lufttrykket i helt 

op til 30 dage forud. Vejrstationen har naturligvis ingen mulighed for radar visning. Hvilket giver 

en vis usikkerhed om der ved lavtryk faktisk vil resulterer i regnbyger  og omvendt ved højtryk – 

at der ikke vil komme nedbør. Generelt kan det beskrives:  højtryk over længere tid – vil normalt 

give tørvejr, og falder trykket vedvarende over længere tid – giver dette normals regnvejr.  

Hurtige lufttryks stigninger og hurtige lavtryksfald – resulterer normalt i at ændringen / 

tendensen er kortvarig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol                     Let skyet                      Skyet 
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 Mulighed for Regn           Regn – storm           Sne – (storm) 

 

Bemærk: Sne ikoner forekommer samtidig med at tendensen viser lavtryk med regn, at udendørs 

temperaturen er under 0 °C /32°F. 

 

5.7.2  Vejrudsigternes beskrivelse  og visninger 

Generelt – hvis lufttrykket stiger, vil visningerne være  (sol til let skyet ). Hvis lufttrykket falder, 

vil visningerne være (skyet til regn/storm ) hvis der ikke er store ændringer i lufttrykket , vil 

enheden vise (skyet) 

 

Grunden til at ikonerne ikke vil matche den øjeblikkelige vejrtype, er at udsigten er en 

forudsigelse på de kommende 24-48 timers vejrtype. I de fleste tilfælde vil denne forudsigelse 

kun være ca. 70% sikker, derfor er det naturligvis en god ide at kontrollere de omgivende 

betingelser – samt radar målinger (for f.eks. regnbyger) , for at få en mere præcis oversigt. 

 

5.7.3 Månefase  

Nedenstående Månefase vises – og er baseret på kalender data for h.h.v. den nordlige og den 

sydlige halvkugle 

 

Nordlige halvkugle: 

         

   

    

Nymåne 

(usynlig) 

voksende 

halvmåne 

Første 

Kvarter 

Voksende 

fuldmåne 

Fuld 

 

aftagende 

fuldmåne 

tredje 

kvarter 

aftagende 

 

Nymåne

usynlig 

 

Sydlige halvkugle: 

                

Nymåne 

(usynlig) 

Voksende 

halvmåne 

Første 

kvarter 

Voksende 

fuldmåne 

Fuld aftagende 

fuldmåne 

Tredje 

kvarter 

Aftagende 

 

Nymåne 

usynlig 
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5.7.4 Temperatur og Luftfugtighed tendens visning 

Temperatur tendens (1°C) og luftfugtighed  (3%) tendens indikatore, opdateres hver 30 minutter. 

Tendens visningen afspejler tendensen der er registreret over de sidste 3 timer. 

 

Temperatur eller 

luftfugtighed stigende de 

sidste 3 timer 

Temperatur eller 

luftfugtighed er ikke ændret 

de sidste 3 timer 

Temperatur eller 

luftfugtighed faldende de 

sidste 3 timer 

 
 

 

 

 

5.7.5 Lufttryks ændring 

Vejrudsigt tendens ikoner – opdaterer hver 30 minutter. Tendensen afspejler ændringer på (1 hPa 

eller mere) henover de senste 3 timer. 

 

Lufttrykket stiger, vejret 

forventes at blive bedre 

Lufttryk uændret 

Nuværende vejrtype 

fortsætter 

Lufttrykket falder, vejret 

forventes at blive værre. 

 
 

 

5.7.6 Genskab forbindelse til udendørs Termometer – Hygrometer sensor 

Hvis signalet mistes – imellem udendørs sensor og Display enheden. Kan forbindelsen genskabes 

ved at trykke og holde SET tasten samtidig med TEMP tasten I 5 sekunder. 

Vent nogle minutter for sensorens registrering – tryk ikke på nogen taster før signalet er 

genetableret. 

6. Specifikationer: 

6.1  Trådløse enhed 

 Maksimal rækkevidde I åben linje er 100 meter  

 ( typisk mulig rækkevidde er 20-25 meter) 

 Sendefrekvens: 868 MH 

 Opdaterings interval : 64  sekunder 
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6.2. specifikationer 

 

Målinger – specifikationer: 

Nedenstående tabel viser specifikationer for målingerne 

 

Målinger Område Nøjagtighed Opløsning 

Indendørs temperatur -9.9 til +60 °C ± 1 °C 0.1 °C 

Udendørs temperatur -40  til  +60 °C ± 1 °C 0.1 °C 

Indendørs 

luftfugtighed 

10 til 99 % ± 3% I området 20 til 

90% 

1 % 

Udendørs 

luftfugtighed 

10 to 99 % ± 3% I området 20 til 

90% 

1 % 

Barometrisk tryk 300hpa to 1100hpa  ±3 hpa I området 

700 hpa til 1100 hps 

0.1hpa 

 

7  Strømforsyning 

 Base station :    230Volt - 6V DC adaptor (included) 

               3 x AAA 1.5V Alkaline batterier  (ikke incl) 

 Udendørs sensor:  2 x AA 1.5V Alkaline batterier  (ikke incl) 

 Batteri leverid:  ca. 8-12 måneder,  for base/indendørs station 

 ca. 10-14 måneder for udendørs sensor – alkaline eller lithium batterier 

 

 

Vedligeholdelse 

 

 Brug ikke gamle batterier, hvis et batteri lækker og ødelægger elektronikken – bortfalder 

garantien. 

 

 Brug kun Alkaline eller Lithium batterier – brug ikke genopladelige batterier. 

 

 Indsæt batterier med korrekt +/- polaritet. Vendes batterierne forkert kan det skade 

elektronikken – og garantien bortfalder. 
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