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1.  Indledning 
Tillykke med anskaffelsen af denne vejrstation. Betjeningen er enkel og ligetil. Ved nøje 
gennemlæsning af denne instruktionsmanual, vil den daglige bruger få et godt 
kendskab til vejrstationen, og til hvilke egenskaber den har og hvilke informationer om 
vejret den kan give. Vejrstationen er designet til privat og personlig brug, i hjemmet, 
sommerhuset eller på kontoret m.m.  Læs venligst betjeningsvejledningen igennem, 
for at undgå unødig fejlbetjening og for at forebygge funktionsproblemer 
Denne betjeningsvejledning er en del af produktet, og bør opbevares på en sikker plads 
for fremtidig reference, idet den indeholder vigtige informationer om setup, og 
anbringelse af udendørs enheden samt beskrivelse af opstartsproceduren og 
kalibrering. 

 
 
2.  Oversigt over æskens indhold 
Denne vejrstation består af 

a. Modtagerstation ( et display ) 
b. Samlet udendørs konsol enhed, m/Regnmåler, termometer, hygrometer, 

vindretningsmåler 
c. Løs vindrotor til vindhastighed 
d. 230V adapter til fast baggrundsbelysning 
e. 1 stk. rør, skruer, 2 stk spændbånd, umbraconøgle 

 
 
 
 

3. Udendørssensor: 
      Vindretning       Regnopsamler 
 
  
 
         vaterpas 
 
 
 

               Transmitter 
                (sender) 
 

               
  Rør til montering  

 

  Vindhastighed     Termo-hygro sensor        
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4.  LCD – Display oversigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  alarm slået til (vækkeur) 
2.  RCC tårn ikon - Radiokontrolleret 
3.  ugedag – zon tidszone 
4.  dato 
5.  Vindretnings alarm 
6.  maximum visning 
7.  Vindretning 
8.  minimum visning 
9.  alarm for regnmåler 
10. alarm for høj/lav indendørs temperatur 
11. temperatur angivelse 
12. Indendørs temperatur 
13. alarm for høj/lav indendørs luftfugtighed 
14. Indendørs luftfugtighed 
15. nedbør angivelse mm / tommer 
16. alarm for høj/lav udendørs temperatur 

17. Udendørs temperatur 
18. signal når der modtages udendørs data 
19. Udendørs luftfugtighed 
20. Udendørs sensor batteri indikator 
21. alarm for høj/lav udendørs hygrometer 
22. Regn – nedbørsvisning 
23. Regn 1 time, 24 timer, uge, måned, total 
24. Vindhastighed 
25. Vindhastighed angivelse  
26. alarm – høj vindhastighed. 
27. Tid 
Gust  =   vindstød 
Direct  =  vindretningen 
Wind Chill  =  vindafkølings temperatur 
Dew point  =  dugpunktstemperatur 

Bemærk: Tilstedeværelsen af "Alarm-On ikon" i afsnittet betyder, at alarmen er blevet aktiveret. 
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5. Montering af vindrotor: 
 
1) kontroller at umbraco skruen ikke allerede er tilspændt. (brug medfølgende umbraco   
nøgle) 
2) skub vindkopperne ned over vindmålerens rustfri stål aksel, vær særlig opmærksom 
på det flade stykkes placering – (halvmåne form) vindkopperne skal kunne trykkes let  
på plads, og helt i bund. 
3) Med umbraco nøglen skrues enheden fast,  det kan være nødvendigt at bruge 
umbraco nøglen på den lange led for at dreje skruen. 
4) Efter monteringen, drejes vindkopperne – og de skal kunne roterer frit. 
 
                                   Først, tilse at umbraco skruen er løsnet 
 
 
         Vær særligt opmærksom på, 

          at det flade stykke på akslen, 
befinder sig lige ud for det flade stykke 
på vindrotoren 

 
    Skub vindrotoren ned på plads 
 

 
 
 
 
          
              Umbraco skruen tilspændes 
 
 
 
 
 
 

6.   Opstart af vejrstationen. 
 
Isætning af batterier – vigtig rækkefølge. 
 
Displayet (modtageren) skal startes først 
 

1. Indsæt  3 stk. batterier LR6 (AA)  i displayenheden 
2. indsæt omgående (indenfor 3 minutter) 2 batterier LR6 AA i udendørs sensoren 
3. i løbet af få sekunder vil udendørs temperatur og luftfugtighed vises på skærmen 
4. sensoren forsøger nu at modtage radiostyringssignal fra frankfurt 
5. hvis frankfurtsignalet fanges i første forsøg, vil tid og dato være indstillet indenfor 

ca. 5 minutter.  Findes signalet ikke, vil vejrstationen senere forsøge at 
modtage signalet (op til 24 timer) Efter afsluttet opstart, vil udendørs-sensoren 
afsende et ”datasæt” af målingerne for hver 48 sekunder.  

6. Opsæt nu udendørsenheden på en hensigtsmæssig placering. 
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Detaljeret beskrivelse af modtagerens opstart 

Der indsættes 3 stk. LR6 (AA) batterier i displayet,  – tilse at polariteten er korrekt. 
Alle segmenter i displayet tænder kortvarigt for kontrol, og 2 korte beep toner høres. 
( NU startes udendørs enheden som beskrevet punkt 6 ). Efter dette, vil vejrstationen 
foretage første forsøg på at registrerer udendørs sensoren. 
Der fremkommer et søge ikon ved feltet udendørs luftfugtighed – nederst til venstre, 
Dette ikon vil forblive tændt i 3 minutter, vejrstationen vil, hvis sensoren er inden for 
rækkevidde – begynde at vise udendørs målingerne på displayet. 
Der Må ikke trykkes på nogen tast, før udendørs data  er modtaget, hvis der trykkes 

på en tast,  vil søgningen afbrydes ( ikonet forsvinder ) – og der må startes forfra. 
Kort efter at udendørs sensoren er blevet registreret, vil basestationen efter 3 minutter 
skifte til normal tilstand, hvorfra alle yderligere indstillinger kan udføres af brugeren. Hvis 
der ikke er et RCC signal i den indledende opsætning, vil udendørs senderen prøve en 
gang hver anden time for at få et RCC signal, indtil der modtages et signal. Når senderen 
modtager RCC/DCF signal vil den sende dette signal til displayet. Og derefter vil 
skærmen vise RCC tårn ikonet,  hvis skærmen ikke modtager RCC signal eller mister 
signalet i mere end 12 timer – vil ikonet ikke længere blive vist på displayet.  
Bemærkning til RCC signal, den bedste forudsætning for modtagelse er om natten 
mellem midnat og kl. 6.00, - der er mindre atmosfærisk interferens, samt der afsendes 
flere signaler med forhøjet sendeeffekt fra Frankfurt. Hvis der sker en ændring på 
sendersiden, f.eks. at der har været udfald eller batterier har været udtaget, vil 
modtageren forsøge at gensynkroniserer signalet igen, inden for 3 timer. Hvis du  
ønsker at danne forbindelse hurtigere, skal batterierne udtages af displayet og 
genindsættes, for at re-installere datakoderne.  
Bemærk: Almindeligvis er det muligt at danne forbindelse imellem modtager og sensor 
i ”ÅBENT TERRÆN” i en afstand op til 100 meter. Altså en lige linie uden forhindringer. 
Enhver forhindring vil nedsætte transmissions rækkevidden. intefererende forhindringer 
kan være: bygninger, træer, køretøjer, højspændingsledninger osv. Radio interferens, 
såsom PC-skærme, radioer eller tv-apparater samt nærværelsen af mobil-telefoner,  
kan i særlig grad nedlægge forbindelsen imellem udendørs sensor og display. Ved en 
almindelige opsætning, vil rækkevidden typisk være omkring 15 til 20 meter. 
Hvis displayet ikke modtager blot 1 rent signal indenfor en periode på 6 minutter, vil der 
vises streger for udendørs målingerne. Tag dette i betragtning, når den endelige 
placering af enhederne vælges, forekommer der hyppige udfald d.v.s. hvor displayet 
Viser - - - ved alle udendørs målinger, skal man ændre på placeringen af enten udendørs 
enheden eller displayet. 
 
Vedr. batteridrift og brug af adapter. 
BEMÆRK – hvis der ikke indsættes batterier, men vejrstationen udelukkende er forsynet 

med strøm fra adapteren, vil forbindelsen mistes og alle regndata forsvinde, hvis 
adapteren slukkes eller stikket tages ud, men hvis der benyttes batterier, vil forbindelsen 
opretholdes og regnmålinger bevares, selvom adapteren slukkes eller stikket tages ud. 
Bemærk, vedr. opsætningen af udendørsenheden. 

På kanten af vindretningen sensor, er der fire bogstaver "N", "E", "S" og "W" repræsenterer for 
retningen af nord, øst, syd og vest. Vindretnings sensoren skal justeres således, at 
anvisningerne på sensoren matcher med den rigtige placering. Hvis denne opsætning 
ikke er mulig, kan man bruge SET menuens funktionen til netop at angive og rette ind til 
den rigtige vindretning. Enheden skal monteres således at regnmåleren er monteret helt 
i vater,  ellers vil regnmålingen ikke blive korrekt eller helt udeblive. ( idet det opsamlede 
vand vil løbe over – uden at få skeen til at tippe og dermed ikke registrerer den faldne 
mængde ) 
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Udendørsenheden – vedr. indsætning af batterier 

1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen i bunden af regnopsamleren (figur 1) 
2. skub metalfligen til side og træk batterikassen ud (figur 2) 
3. Isæt 2 x AA alkaline batteri i batteriholderen, vær opmærksom på polariteten  
(figur 4). Skub batteriholderen på plads i regnvandsopsamleren. 

     luk igen for batterikassen, skub metalflig på plads og skru fast, tilse pakningen falder 
     på plads. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                                           
Figur 1  skrue til batterihus, løsnes         Figur 2 – batteriholder trækkes ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 indsæt 2 stk. batterier   Figur 4 – indsæt batteriholder  
         af god kvalitet          skub metalflig på plads og stram skruen 

 
Når der indsættes 2 stk. batteri LR6 (AA) i sensoren, vil den røde led diode, der er 
monteret i bunden af regnopsamleren, lyse i 4 sekunder, og derefter slukkes igen. 
Herefter sendes en enkelt datatransmission af vejrdata – led blinker en enkelt gang. Nu 
startes en søgning efter radiostyrings signal fra Frankfurt – i den tid der søges, vil der 
ikke blive afsendt vejrdata til displayenheden,  Hvis tids signalet (DCF) kan registreres 
korrekt, vil lysdioden blinke 5 gange, og derefter lyse i 20 sekunder, hvilket indikerer, 
tidssignal er fundet korrekt. Hvis tidsstyrings signalet er dårligt, og modtagelsen ikke er 
mulig, vil senderen afbryde søgningen efter ca. 2 minutter  og vende tilbage til normal 
sendetilstand. Når der nu efterfølgende sker en datatransmission, blinker LED 
indikatoren i 0,2 sekunder for hver 48 sekunder. 
NB – vedr. radiostyring fra Frankfurt. 
Hvis RCC/DCF radiostyrings signalet fra Frankfurt - ikke lykkes inden for 2 minutter, vil 
signal søgningen blive annulleret, men vil automatisk blive genoptaget hver to timer, 
indtil et rent signal er modtaget. Grunden til at der kan være flere mislykkede forsøg er, 
at den komplette dataregistrering indbefatter både Tid + dato og årstal, som ikke 
afsendes så hyppigt som selve tids signalet. Nogle steder kan RCC/DCF modtagelsen 
tage adskillige dage. I mellemtiden, kan man indstille tid og dato manuelt. 
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7. Betjening og indstilling af vejrstationen 
 
Displayenheden har fem taster for nem betjening: 
SET tasten, + tasten, HISTORIE tasten, ALARM-tasten, MIN / MAX-tasten 

Bemærk: 
Når man indstiller de enkelte værdier i manuel indstilling, tryk og hold + eller MIN / MAX 

tasten nede i 2 sekunder, og ciffre vil stige/falde cifre i hurtige trin. 
Indstillings proceduren kan forlades til enhver tid ved enten at trykke på HISTORY 
tasten eller venter på at  30 sekunders time-out vil træde i kraft. 

 
Displayets visninger & betjening: 

I NORMAL display som udgangspunkt: 
Tryk kort på ”SET” for at skifte imellem visning af VIND, REGN og Udendørs temperatur. 

Første tryk: Vind blinker: skift med + tasten  imellem middelvind og vindstød (GUST) 

Andet tryk: Regn blinker: skift med + tasten imellem 1H=en times regn, 24H=24 timers 

          regn, Week=uge regn, Month=måneds regn – samt TOTAL ( siden sidste reset)  
          Nulstilling af regn: Når den visning, der ønskes nulstillet blinker (som ovenfor) 

          Tryk og hold SET nede i 2 sekunder. 
          f.eks. Regn 1H blinker – tryk og hold SET vil slette 1 times regn 
          Regn 24H blinker: tryk og hold SET vil slette 24 timers og 1 times regn. 
      Regn week blinker: tryk og hold SETvil slette vil uge/24timer/1time regn. 
  Regn Month blinker: tryk og hold SET vil slette måned/uge/24timer/1 time regn. 
    Regn Total blinker: tryk og hold SET vil slette alle regndata.       
 
Tredje tryk: Ude temperatur blinker: skift med + tasten imellem: 

            alm. Ude temperatur ”temp”,  ”Dewpoint” (dugpunkts-temperatur) 
            og ”Wind chill” (vindafkølingstemperatur) 
 
forklaring ovenstående: tryk SET for at springe fra punkt til punkt, ønskes en anden 
visning trykker man blot på + tasten og derefter kvitteres med et tryk på SET for at 

godkende ændringen. 
 
INDSTILLINGS MENU  (SET menu) 
 
Tryk og Hold SET tasten i 2 sekunder, for at gå til indstilling af vejrstationens 

grundindstillinger:  
Man stepper videre igennem hvert menu punkt, ved at trykke ”kortvarigt” på ”SET” tasten. 
ændringer af værdier foretages i denne tilstand med tryk på + tasten eller min/max 

tasten. holdes tasten ”+” eller ”MIN / MAX” tasten i 2 sekunder vil indstillingen foretages i 

hurtige step. 
For at afslutte indstillingen når som helst, skal der trykkes på ”HISTORY” tasten. 

Eller vente på 30 sekunders ”time-out” vil træde i kraft. 
 
Her er rækkefølgen af mulige indstillingspunkter: 
TRYK og HOLD SET i 2 sekunder 

1. LCD kontrast (fra 0 til 8)  0 er svag kontrast og 8 er kraftig kontrast – vælg evt. 5 
2. Tidszoneindstilling (-12 til + 12)   skal være 0 for Danmark 
3. 12/24 Timers visning:  (12 = am/pm eller 24 timer)  vælg 24 timer = 24H 
4. Manuel tidsindstilling: timer og minutter 
5. Dato format: dag/måned eller måned/dag  - normalt vælges dm (dag måned) 
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6. Dato indstilling:  – ÅR – Måned og DATO 
7. Vindhastighed og Vindstød visning i enheder:  km/t, m/s, bft, mph, knob 
8. Vindretning: indstille den øjeblikkelige vindretning ( vær forsigtig ved ændring  

evt. fasthold Vindfanen i den korrekte vindretning  i 1 minut og tryk SET 

9. Nedbør:  vises i mm eller tommer 
10. Temperatur display:  grader Celsius eller Fahrenheit 

 

8. Kalibrering af vejrstationen: 
 

Bør foretages med forsigtighed. – sensorer er allerede justeret til optimal ydelse 
Og der bør kun foretages mindre justeringer med reference til professionelle 
instrumenter. 
Har man først fået justeret termometer eller hygrometer, helt forkert. Bør man foretage en 
nulstilling / total reset af ændringer:  tryk og hold + tasten i 20 sekunder. Herved 

annulleres samtlige ændringer som man har foretaget. – vejrstationen genstarter. 
 
 

Start kalibrering: 
Tryk og hold History tasten i 8 sekunder.: vindhastighed feltet begynder at blinke. 
Man kan springe over indstillinger ved tryk på  SET tasten,  eller foretage ændringer  
Ved at trykke på + tasten eller MIN/MAX tasten. Holdes indstillings tasten nede i mere 

end 2 sekunder, vil indstillingen være hurtigere. 
For at forlade kalibrerings menu, efter ændringer,  – tryk history tasten. 

 
Hermed vises rækkefølgen: 

1. Vindhastighed: fabriks indstilling 1.0 – kan ændres fra 0,75 til 1,25 
2. Nedbør data: fabriks indstilling 1.0 – kan ændres fra 0,75 til 1,25 
3. History nedbør – kan ændres til endeligt måleresultat 
4. Udendørs luftfugtighed – kalibrering mulig 
5. Udendørs temperatur – kalibrering mulig 
6. Indendørs luftfugtighed – kalibrering mulig 
7. Indendørs temperatur – kalibrering mulig 

 

Bemærk vedr. Kalibrering af vindhastighed. 

Vindmålingen, er den mest krævende, og vanskelig at opfylde betingelserne for, at kunne 
foretage præcise målinger uden negative påvirkninger, dog kan man altid regne med, at 
man vil få målt og vist den korrekte vindhastighed, som vindkopperne fanger,  på netop 
”det sted” hvor vindmåleren monteres.  
Udendørs sensoren/konsollen, bør ikke placeres for tæt på bygninger, træer og andre 
forhindringer. Ved mange lokationer er det ikke optimalt, og at opsætte sin vindmåler på 
et tag, idet det kan være svært, at komme så fri af tagfladens påvirkning, at måleren 
næsten vil stå stille, selv i kraftig vind. Blot for at nå et rimeligt måleresultat, skal der 
foretages store justeringer. Mest på grund af den turbulens der opstår for vinden – ved 
mødet med et hustag. Vinden vil blive afbøjet og det giver turbulens,  generelt kan siges  
- jo mere stabilt vindretnings sensoren peger mod den aktuelle vindretning. – jo bedre 
bliver målingerne for vindhastighed. Hvis vindretningsfanen svinger meget fra side til 
side, og endda næsten helt rundt, selv ved ”frisk vind” er der tale om megen turbulens 
omkring sensoren, vindhastigheden vil være kraftigt påvirket af turbulensen, og 
vindkopperne fanger ikke vinden.  Muligvis kan en placering på en 2 til 3 meter høj 
”mast” med et frit stykke areal omkring, være en bedre placering, end netop over hustag 
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Bemærk vedr. Kalibrering af temperatur 
Temperatur fejl kan opstå, når en sensor er placeret for tæt på en varmekilde (såsom en 
bygningsdel  ( et sort tag på huset) , jordens overflade areal, f.eks. asfalt og mørke fliser, 
og når de placeres i direkte sollys uden ordentlig afskærmning (i varmt vejr miljøer). 
For at kalibrere temperatur, anbefaler vi et kviksølvs termometer eller et 2 punkts 
kontrolleres spritsøjle termometer, men disse er dog svære at fremskaffe med 1/10 grads 
nøjagtighed, og man må accepterer fejlmargen på +/- 1 grad, altså som normalt at tillade 
en  fejlmargin/ udsving på maximum 2 grader.   Et Bi-metal (viser) termometer, og 
andre digitale termometre er ikke en god kilde og de har ligeledes  deres egen 
fejlmargen. Ved indstilling og kalibrering ved hjælp af en lokal vejrstation i dit område,  er 
dette også en dårlig kilde på grund af ændringer i placeringen / lokationen.  Timingen er 
ikke præcis  (f.eks.nogle lufthavns vejrstationer bliver kun opdateret én eller 2 gange i 
timen) og der er mulighed for kalibreringsfejl (enkelte officielle vejrstationer er ikke korrekt 
installeret og kalibreret). 
 
Placer sensoren i skyggen, i et kontrolleret miljø, (evt. indendørs i en papkasse )  
sammen med det bedste søjle termometer du kan finde, eller det mest pålidelige 
digitale-termometer med ledningsføler, som du har tillid til. Lad disse to enheder 
stabilisere sig på samme placering i minimum 24 timer. Og juster herefter temperaturen. 
Lad den nye kalibrerede enhed blive liggende sammen med reference-termometret og 
sammenlign nu på et andet tidspunkt af dagen, aflæs igen temperaturen,  og eventuelt 
justerer igen, hvis en anden temperatur difference er opstået. Nb.: – husk justeringerne 
kan altid annulleres, og man kan resette til fabriksindstillingen igen. 
 
 

Bemærk vedr.  Kalibrering af luftfugtighed 
Luftfugtighed, er et vanskeligt parameter at måle nøjagtigt, og sensorer driver over tid, og 
bliver ustabile, målinger af fugtighed kan være med forholdsvis stor unøjagtighed, 
sensorene er kalibreret ved en bestemt temperatur, og har en større fejlmargin hvis 
temperaturen svinger væsentligt. Ligeledes vil der naturligt forekomme fejlmålinger, når 
sensore anbringes for tæt på jorden i nærheden af græs eller andre kilder der afgiver fugt. 
Hygrometer sensorene i denne vejrstation, anvender en kondensator, som forholdsvis 
præcist, kan registrere ændringerne i luftens indhold af vand. Sensorene er fremstillet 
med en produktions tolerancer på ± 5%. For at holde denne nøjagtighed, kan værdien 
kalibreres på displayet enheden. 
 
For at kalibrere hygrometerdelen, skal du bruge en præcis kilde, såsom et psykrometer 
eller et kalibreret syntetisk hårhygrometer, der er kalibreret så tæt på den daglige 
driftstemperatur som muligt. 

 
Bemærk vedr.  Kalibrering af nedbør 
 
Regnmåleren er kalibreret på fabrikken, så vippeskeen ”kipper” (og registrerer nedbør) 
for hver eller 0,3 mm regn, der er faldet. For at efterkontrollere/kalibrere regnmåleren,  
anbefales at man til sammenligningen anvender en mekanisk regnmåler med en 
diameter på ikke under 10cm – anvendes en regnmåler med mindre diameter og dermed 
et mindre opsamlingsareal, vil målingerne blive forholdsvis unøjagtige.  Placer denne 
regnmåler direkte ved siden af denne vejrstations regnvandsopsamler, i samme 
monteringshøjde. Foretag nu målinger på totaler for mindst 3 regnperioder / regndage 
eller andet, og sammenlign måleresultaterne. Baseret på det fremkomne gennemsnit vil 
resultatet vise hvor langt de to regnmålere er fra hinanden.  
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Bemærk: Man kan ikke sammenligne nedbørsmålinger fra andre målestationer, indhentet 
fra TV-Radio-Aviser,  meteorologisk institut, andre officielle stationer, eller naboers 
målinger, idet disse målinger netop ikke er foretaget på din lokation . Målinger foretaget 
under f.eks. en kraftig tordenbyge der falder lokalt, kan variere meget, og selv på få 
hundrede meters afstand, kan resultatet af målingerne, være meget forskellige. Det ene 
sted måles f.eks. 30 mm og blot 300 meter væk, kan nedbørsmålingen være mindre end 
10 mm. Denne regnvandsopsamlers konstruktion,  er grundigt testet på fabrikken i  
overensstemmelse med de specifikationer og tolerancer, der opgives på bagsiden af 
denne manual. 
 
Historikken og udregningen af nedbør i denne regnmåler, er baseret på det samlede antal 
vip, som vippeskeen har foretaget siden sidste nulstilling, og herefter multipliceret med 
kalibreringsfaktoren,  kalibreringsfaktor 1 er lig med 0,3 mm. Værdien 0,3 mm (pr.vip) 
kan kan justeres hhv  25% op eller ned.  
d.v.s. at Faktoren kan ændres ned til 0,75 og op til 1,25. 
 

9. History / Historik 
 
I normal visning – tryk HISTORY  tasten for at gå til historikken 

Vejrstationen kan vise måleresultater i tidsintervaller på 3 timers step bagud, tryk 
derefter på MIN/MAX tasten, for at få vist registreringer af de målte værdier på 

tidspunkterne  kl. 00.00, 21.00, 18.00, 15.00, 12.00, 9.00, 6.00, 3.00 osv. 
Bemærk : Der findes ikke data for regnmålingerne i historikken. 
I History tilstand – tryk SET tasten, og Clear blinker ( hvis der er registreret data ) Tryk  
hold SET tasten i 2 sekunder for at slette historikken 

 
History tasten bruges også til at starte kalibrering menu – tryk og hold History i 8 

sekunder. – se afsnit ”kalibrering af vejrstationen” 
 
Tryk på History tasten igen, for at komme tilbage til normal displayvisning. 

 

10. Alarmer 
 
I normal display visning, tryk ALARM for at gå til menu for programmering af HØJ alarm 
(HI AL ) , Tryk igen ALARM for LAV alarm (LO AL) – og igen ALARM for at gå tilbage til 

normal display. 
 
Når ovennævnte punkter vælges, vises alle alarmer der er aktive, med en værdi og et 
klokkesymbol,  alarmer der ikke er aktive – vises med ” - - - ” eller ” - - ” 
 
Når ALARM menu for HØJ alarm vises, kan man ved tryk på SET tasten vælge 

alarmfunktion for følgende målinger: 
1. Tids alarm ( vækkeur ) 
2. Vindhastighed – ( middelvind ) høj 
3. Vindhastighed – Gust – ( vindstød ) høj 
4. Vind-retning 
5. 1H – regn på 1 time (max) 
6. 24H – regn for 24 timer (max) 
7. Udendørs luftfugtighed - høj 
8. Udendørs temperatur - høj 
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9. Udendørs temperatur windchill (vindafkøling) - høj 
10. Udendørs temperatur dewpoint (dugpunkt) – høj 
11. Indendørs luftfugtighed – høj 
12. Indendørs temperatur – høj 

 
Næste tryk på Alarm – menu for LAV alarm vises ( LO AL ) tryk på SET tasten vælger 

1. Tids alarm ( vækkeur ) 
2. Udendørs luftfugtighed – lav 
3. Udendørs temperatur – lav 
4. Udendørs temperatur windchill (vindafkøling) – lav 
5. Udendørs temperatur dewpoint ( dugpunkt ) – lav 
6. Indendørs luftfugtighed – lav 
7. Indendørs temperatur – lav 

 

I Alarm menuerne ændres værdierne ved tryk på h.h.v.  + tasten (stigende) 
Eller MIN/MAX tasten (faldende)  holdes tasterne inde, foregår indstillingen hurtigere. 
Tryk ALARM tasten ved den ønskede værdi, for at gøre alarmen aktiv  (alarmsymbol 

vises) eller slukke for en alarm (alarmsymbol vises ikke) 
Tryk derefter gentagne gange på SET tasten, for at gennemgå hver alarmfunktion og 
komme til normal display visningen.   Eller tryk History tasten for afslutning. 

 
Afbryde en Alarm 

Når en aktiv alarmværdi overskrides, vil den pågældende alarm lyde i 120 sekunder, og 
alarmsymbolet blinker indtil den indstillede værdi ikke længere overskrides. Tryk på en 
vilkårlig taste for at afbryde alarmen. Hvis alarmtilstanden bliver aktiveret igen inden for 3 
timer, vil alarmen ikke lyde, men dog fortsat blinke. Denne funktion er nyttig for at undgå 
gentagen aktivering af alarmen for den samme alarmværdi. 

 

11. Minimum og Maximum funktion 
I normal display visning, tryk MIN/MAX tasten for at se alle registrerede Maximum 
målinger, tryk MIN/MAX igen for at se alle Minimum målinger, og tryk MIN/MAX endnu 
engang for at gå til normal displayvisning. 
Ved visning af Maximum værdier, tryk + tasten for at få vist hver enkelt maximumværdi 
samtidig med tidspunktet for registreringen, ved tryk og hold SET tasten i 3 sekunder ved 
hver enkelt maximum måling, slettes den registrerede værdi og den aktuelle værdi vises. 
Visnings rækkefølge i menuen: 
 
 

1. Vindhastighed – ( middelvind ) max 
2. Vindhastighed – Gust – ( vindstød ) max 
3. 1H – regn på 1 time (max) 
4. 24H – regn for 24 timer (max) 
5. Uge regn (max) 
6. Måneds regn (max) 
7. Udendørs luftfugtighed - max 
8. Udendørs temperatur - max 
9. Udendørs temperatur windchill (vindafkøling) max 
10. Udendørs temperatur dewpoint (dugpunkt) max 
11. Indendørs luftfugtighed  max 
12. Indendørs temperatur  max 
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Ved visning af Minimum værdier, tryk + tasten for at få vist hver enkelt minimumværdi 

samtidig med tidspunktet for registreringen, ved tryk og hold SET tasten i 3 sekunder ved 

hver enkelt minimum måling, slettes den registrerede værdi og den aktuelle værdi vises. 
Visnings rækkefølge i menuen: 
 

1. Udendørs luftfugtighed – min 
2. Udendørs temperatur – min 
3. Udendørs Wind chill temperatur – vindafkøling – min 
4. Udendørs dewpoint – dugpunkt – min 
5. Indendørs luftfugtighed – min 
6. Indendørs temperatur – min 

 
Tryk på History tasten eller afvent displayets 30 sekunder time out, MAX/MIN menu 
Og tilstanden vender tilbage til Normal displayvisning. 
 

12. TOTAL reset til fabriksindstilling. 
 
Hvis der er opstået fejl, eller der er foretaget utilsigtede kalibreringer af temperatur eller 
luftfugtighed, er det en oplagt mulighed at nulstille hele vejrstationen til 
fabriksindstillingen.  Samtlige data nulstilles, regn resettes til 0 mm,  og vejrstationen 
Genstartes  
 
Tryk og hold + tasten nede i 20 sekunder. Og vejrstationen vil resette og genstarte. 

 

13. Montering af udendørsenhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Eventuel anvendelse  
         af spændebånd til  
     fastgørelse 
 
Enheden  
kan monteres på minimum 
1 tommer rør, 1,5 meter over tagkonstruktion 
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14.Udskiftning af dele: 
Udskiftning af termo-hygrosensor 

 
Først løsnes 3 skruer i bunden         Adskil derefter tragten fra regnmåler konsollen 
af regnopsamleren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjern de 4 skruer der holder dækslet    Forsigtigt løsnes med en lille flad skruetrækker 
over elektronikken                     kabelstikket der går over til vindmåleren, 
            og det andet kabel løftes op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjern skruen der holder 
regnmålerenheden på plads,  
og træk forsigtigt ledningen ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 14 - 

Udskiftning af vindmåler 
 
 
Udskiftning af vindmåleren – først frigøres 
ledningen til vindmåleren ( som beskrevet foregående), 
og enheden skrues af konsollen. 
 

 
15.Funktionsproblemer – Fejlmuligheder 
 

  A)   Der er ingen signal fra termo-hygro sensor  
Symptom: Der vises streger  i stedet for tal, for både ude temperatur, vind og regn. 
Årsag:  Forbindelsen imellem sensor og modtager er afbrudt og virker ikke 
Løsning:  Prøv først at flytte lidt rundt på displayenheden, lad den stå et nyt sted i ca. 5 minutter 
  hvis forbindelsen genskabes, prøv at lade displayet stå på den nye placering, og 
kontroller at forbindelsen holdes.  

a) Udfald kan skyldes inteferens, midlertidig forstyrrelse  
b) Afstanden har været for stor imellem de to enheder, at der har været for mange 

hindringer imellem (forstyrrelser)  se punkt 6.b  
c) Kontroller batteriernes tilstand 
d) Se efter at udendørs sensor afgiver et rødt blink, for hver 48 sekunder (LED dioden sidder 

Under bunden af regnopsamleren, og kan let iagttages nedefra ) 
          
  B)   Forbindelse etableres men falder ud 
Symptom: Virker ved opstart men falder ud når enhederne monteres på deres oprindelig placering. 
Årsag:  Kan der være anskaffet noget nyt elektronisk udstyr til hjemmet, som er i nærheden af 
modtageren ??, en mobiltelefon kan midlertidig nedlægge signalet, andre trådløse produkter, Radio,  
PC skærme, TV, parabol, afstand imellem enhederne kan være for stor,  for mange hindringer 
imellem sensor og modtager, det er især ikke egnet at de 2 enheder kan ”se” hinanden igennem et 
vindue, signalerne bliver reflekteret af glasruden og rækkevidden bliver derfor nedsat væsentligt. 
( Husk igen på, at  rækkevidde og stabiliteten reduceres væsentligt, hvis batterierne er ved at være 
opbrugt. ) 
løsning:  flyt rundt på enhederne, således at transmissions linien bliver så kort som muligt, og med 
så få hindringer imellem som det er muligt.  Evt. skift batterierne – som beskrevet i punkt 6. 
 
  C)    Regnmåleren tæller for lidt eller for meget 
Symptom: regnmåleren tæller ikke 
Årsag: Vippeskeen i regnopsamleren er snavset / fyldt med jord eller støv partikler, eller 
regnopsamleren er skævt monteret og dermed ude af vater. Der kan være spindelvæv der holder 
fast på vippeskeen, hvilket både kan  resulterer i enten meget høje målinger eller slet ingen måling 
overhovedet. Eller der kan være snavs ved vippeskeens leje, således den ikke kan vippe frit. 
Løsning: frigør udendørskonsollen og prøv at vippe fra side til side, eller prøv at hælde noget vand 
igennem tragten,  kan man hører vippeskeen kippe ? hvis ja,  så er det ikke p.g.a. spindelvæv 
eller snavs, men at opsamleren muligvis har været monteret ude af vater, og den opsamlede regn, 
blot løber over, og ikke får vippeskeen til at kippe. Monter regnmåleren i vater. 
                              
  D)  Ur indstilles ikke automatisk, eller viser forkert 
Symptom: Hvis Frankfurtsignalet ikke opfanges korrekt, vil radiotårn ikonet ikke vises på display og 
tiden ikke blive justeret, tidszone kan være indstillet forkert. 
Årsag:  Termo/hygro sensor kan ikke læse signalet, eller Displayet kan ikke fange signalet, evt. 
hvis en computerskærm er mindre end 2 meter væk fra enheden, eller andre elektroniske produkter.  
Løsning: prøv at flytte enheden væk fra alle elektroniske apparater, lad displayet stå på den nye 
placering i nogle dage, for at genfinde DCF signalet – ( se opstart ) Hvis uret springer hele timer 
forkert, men Tårn ikonet (DCF) vises, er der indstillet forkert tidszone, skal være 0, se 
indstillingsmenu under punkt 7. 
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16. Tekniske specifikationer 
 

Udendørs Data 
Rækkevidde:  Når signalet sendes i en lige linie igennem: 

åbent terræn (uden forhindringer) max. 100 meter 
    igennem 1 enkelt væg  ca.  20-40 meter 
    igennem 2 eller flere vægge ca. 10-20 meter 
    igennem flere vægge og glasruder ca. 10-12 meter 
Sendefrekvens:  868 MHz  +/- 250 kHZ 
Temperatur område: -40 °C til + 65 °C  (viser OFL hvis udenfor område) 
Opløsning:   0,1 °C  
Nøjagtighed:  +/- 1 °C  ( afviger mere ved direkte solskin )  
Luftfugtighed område: 1% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) – Opløsning 1% 
Nøjagtighed:  +/- 5% 
Regnmængde:  Displayvisning 0 til 9999 mm ( viser OFL. hvis udenfor måleområde ) 
Opløsning:   0,3 mm ( hvis regnmængde 0 til 999 mm ) 1mm ( regnm.over 1.000 mm )   
Vindhastighed:  0 – 180 km/t ( 0 – 50 m/s )  ( viser OFL. hvis udenfor måleområde ) 
Nøjagtighed:  +/- 1m/s ved vindhastighed <10m/s 
    +/- 10% ved vindhastighed >10m/s 
Måleinterval sensor 48 sekunder imellem hver måling 
Strømforbrug  15 mA (når sender)  10 uA (i stand by) 
 
Indendørs Data 
Måleinterval inde:  30 sekunder imellem hver måling 
Temperatur område: -9°C til + 60°C 
Opløsning:   0,1 °C     Nøjagtighed  +/- 1 °C 
Luftfugtighed område: 1% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) – Opløsning 1% 
Nøjagtighed:  +/- 5% 
Alarm:   varighed 120 sekunder 
Strømforsyning: 
Display enheden:  (indendørs)  2 stk AA 1,5 Volt LR 6 Alkaline batterier 
Sensor enhed:  (udendørs)  2 stk AA 1,5 Volt LR 6 Alkaline batterier 
    (bemærk  genopladelige batterier vil ikke virke 
           idet spændingen normalt kun er 1,2 Volt) 
Batteri Levetid  ca. 12 måneder for indendørs display enheden 
    ca. 8 - 10 måneder for udendørs sensor 
    ca. 6-8 måneder, hvis vinterperioden er særlig kold og lang 
    ved anvendelse af Lithium batterier vil levetiden være væsentlig længere 
Hvis udendørs temperaturen falder til minus 10 grader og lavere, vil der kunne opstå funktions problemer, Idet 
batterispændingen falder i takt med kulden. Alkaline batterier vil aflade og opbruges hurtigere ved så lave 
temperaturer.  Hvis batterier er ved at være delvist opbrugte, men stadig kan få udendørs enheden til at fungere,  
kan der fremkomme et batterisymbol (punkt 20 ved display oversigten) når udendørs drifts temperaturen er 
udenfor området  + 10 til + 35 grader. – men batterisymbolet for manglende strøm, kan forsvinde igen  når 
temperaturen igen er inden for dette område, og det vil ikke være nødvendigt at skifte batterierne,  omvendt, hvis 
batterisymbolet lyser konstant, selvom temperaturen kommer over 10 grader, bør batterierne udskiftes. 

  

17 .  Support og Reklamation 
 
Henvendelse vedr. Support og Reklamation 
Før Vejrstationen indleveres til forhandleren for eventuel reparation: 
Ved mistanke om eventuelle fejl ved Vejrstationen, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes 
efter en gennemgang af afsnittet Funktionsproblemer – fejlbeskrivelserne i denne 
betjeningsvejledning, er De velkommen til at kontakte vor support afdeling,  ved at sende en e-mail 
med spørgsmål, til pd@agimex.dk og her vil man kunne forvente et svar iløbet af en uge. Derved 
undgår man besværet med at afmonterer hele vejrstationen for indsendelse m.m. På samme email 
adresse , kan man rekvirerer reservedele til vejrstationen. 
 
 
 

mailto:pd@agimex.dk
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18. VIGTIGT  VEDR.  FUNKTIONALITETEN  AF  UDENDØRSSENSORENE 
 Ved opsætningen af vejrstationen, bedes brugeren nøje tilse at de foreskrevne betingelser for 
korrekt opsætning bliver overholdt. Importøren af denne trådløse vejrstation er ikke ansvarlig for 
fejlmålinger der kan opstå i forbindelse med ukorrekt montering af udendørs sensorer. 
Termo- og hygrometer sensor  er monteret i ventileret kabinet under regnopsamleren, dog vil det 
ikke kunne undgås, at solens direkte stråler kan påvirke udendørs temperaturen i opadgående 
retning, påvirkningen er afhængig af hvor meget det blæser, stillestående luft vil hurtigere opvarme 
kabinettet og vise højere temperatur. Regnopsamleren, målinger kan være påvirket af utilsigtede 
læforholde, og især hvis sensoren monteres på et tag, være udsat for vindens påvirkning  og hvis 
opsamleren ikke bliver monteret stabilt og fuldstændig vandret, vil målinger være unøjagtige, eller 
helt udeblive. Hvis konsollen er monteret på et ustabilt rør, vil regnmåleren kunne svinge fra side til 
side, og dette kan påvirke vippeskeen, der således vipper og tæller regn – selv om det ikke regner. 
Vindhastighed og Vindretningssensor:  skal monteres frit, montering af vindsensor på et rør 
eller en mast.  Før endelig opsætning skal det kontrolleres at vindsensoren kan roterere frit for 
vinden, bemærk at vindens bevægelser hen over en tagryg kan medfører stort tab p.g.a. megen 
turbulens og opbremsning af vinden. Monteres enheden blot 20 til 50 cm over tagrygningen, vil 
vindhastigheden reduceres helt ned til 25 til 30%.  1 ½ til 2 meter vil være ideel. 
  

19.  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 en vandindtrængen i enhedens elektroniske dele ikke kan forekomme, 
og den afmålte vandmængde skal frit kunne ledes bort igennem konsollens afløbsriller.  3)  lækageskade fra 
defekte batterier, 4)  vejrstations måleresultater, er alene afhængig af korrekt opsætning og betjening, og der kan 
derfor ikke gives garanti for korrekte måleresultater hvis betingelserne for opnåelse af disse, ved den enkelte 
sensors placering, ikke er tilstede. 
   Ved eventuel reklamation, indsendes vejrstationen, afmonteret og nedpakket i original emballagen,  FRANKO  
sammen med gyldig kvittering til Importøren. Eventuel returnering af en vejrstation, der ikke fejler noget, men som 
er indsendt p.g.a. fejl der er opstået i.fbm forkert betjening, returneres kun mod, at modtageren (kunde)  betaler 
for forsendelsesomkostninger.  Derfor er et godt råd, check en ekstra gang batterierne,  for erfaringer viser at 
selv helt nye batterier, kan være behæftet med fejl.  Og foretag derefter igen en ny opstart af enhederne, check 
afsnit om funktionsproblemer,  før vejrstationen sendes ind for reparation.  Dette ekstra check vil oftest rette 
fejlen. 

 Alle defekte elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning 
ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder. 

 Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale 
kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet. 

 Undgå placering af displayenheden,  på steder hvor enheden kan blive udsat for pludselige ændringer i 
temperaturen, som f.eks i direkte sollys, steder der udsættes for ekstrem kulde eller steder hvor det konstant 
er meget fugtigt og enheden kan blive udsat for snavs, støv og insekter. Dette kan medføre at nøjagtigheden 
i målinger nedsættes væsentligt eller at de helt umuliggøres. 

 Ved rengøring af LCD display eller vejrstationen iøvrigt, skal De kun bruge en blød klud, der er hårdt 
opvredet i varmt vand 

 Undgå brug af rengøringsmidler, og læg aldrig enheden i vand. 

 Fjern straks alle batterier med lav spænding for at undgå lækager og andre ødelæggelser i enheden. Isæt 
kun nye batterier af den anbefalede type og størrelse.  vender man batterierne med forkert polarisering, vil 
dette i løbet af få sekunder ødelægge produktet. 

 Der ydes ingen garanti for produkter der holder op med at virke p.g.a. skader opstået af  utætte batterier, 
irrede/ bortrustede batteriklemmer etc. 

 Produktet er designet til privat brug,  må ikke anvendes medicinsk eller til offentlige målinger. Produktet er 
konstrueret til at give en rimelig nøjagtig indikation af vind, nedbør og  temperatur, et korrekt måleresultat er 
betinget afhængig af den udvalgte placering. 

 Specifikationer for produktet kan ændres uden øvrig forudgående varsel. 

 Ingen dele af denne brugervejledning må kopieres eller anvendes til andre formål uden forudgående 
skriftelig accept af importøren. 

 

IMPORTØR:   AGIMEX A/S,   HAGEMANNSVEJ 7,   8600    SILKEBORG 
 
TRYKT:  APRIL 2016 


