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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 enhederne samt en beskrivelse af 
opstartsproceduren 
 
2.  Oversigt over æskens indhold 
Denne vejrstation består af 

a. Modtagerstation ( et display ) 
b. Termo/Hygro sensor, der videresender signaler trådløst 
c. Vindsensor m/0,5 meter ledning og Vindretnings sensor, med 10 meter ledning 
d. Regnsensor, med 10 meter ledning 
e. 230V adapter til fast baggrundsbelysning 
f. USB kabel  80cm 
g. CD Rom  med software program Easy Weather til Windows og Mac OS 
h. 2 stk. spændbånd, 2 stk. metalrør,  3 stk beslag til sensorer, skruer m.m. 

 

3.  Vigtig information om vejrstationen 
 

Vedr. Udendørs placering af enheder. 
Det vil ikke være hensigtmæssigt at placere udendørs sensore som vist på 
billedet udenpå denne vejrstations æske.  Idet vindsensor skal placeres frit og 
uden læ, regnmåleren skal monteres på en stabil flade hvor der ikke kan opstå 
vibrationer eller rystelser,  og termo-hygrometer sensoren skal monteres i 
skygge for solen for at give en nøjagtig temperatur. 
 
Vedr.  beskyttelses hætte til termo-hygrosensor 
Termosensor er forsynet med en hætte der  beskytter de følsomme 
elektroniske sensorer og stik konsoller imod slagregn og tildels imod sol og 
vindpåvirkning.  
 
Vigtig bemærkning 
Før batterierne indsættes i vejrstationen,  bedes brugeren  nøje gennemlæse denne 
brugsanvisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 



 

- 3 - 

4.   Oversigt over Vejrstations Display 
 

Øverste sektion:   Tid & hukommelsesstatus   
Anden sektion venstre:  Vindmålinger, vindretning og vindhastighed 
Anden sektion højre:   Dato, Regnmålinger 
Tredje sektion venstre  Lufttryk & Lufttryksudviklingen 
Tredje sektion højre   Vejrudsigt & tendens, & indstilling (vises ikke konstant) 
Nederste sektion venstre:  Indendørs- & Udendørstemperatur   
Nederste sektion højre:  Indendørs- & Udendørsluftfugtighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bemærk.:  Et Alarm ikon vil vises ud for den aktuelle funktion, hvis den er aktiveret. 
  
Denne vejrstation har en ekstra funktion, der gør det muligt at udlæse de registrerede 
måleresultater til en PC med det medfølgende program ”easy weather”. disse ”vejrdata” 
kan man bearbejde med andre software programmer og uploade til internetsider,  dette 
kræver dog, at man selv anskaffer egnede programmer. 
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5.  START  Vejrstationen 

Inden man foretager den endelige montering og opsætning af vejrstationen, er det en 
god ide at teste at alle enheder fungerer. 

1) udpak samtlige enheder og rul ledningerne ud 
2) Indsæt stikket fra vindhastighedssensoren i vindretningssensoren 
3) Aftag regnhætten der beskytter termo/hygro sensoren ( kan være stram ) 
4) Indsæt 2 batterier i Displayenheden, ( Beep tone lyder ). 
5) Indsæt omgående (max. 30 sek.efter ) 2 stk. batterier i sensor enheden.  

6) Termo/Hygro sensoren sender kun 1 signal i indtil 10 sekunder efter 
indsætningen af batterier, derefter vil den foretage en søgning af DCF signal fra 
Frankfurt (tidskode)  denne søgning vil pågå i cirka 5 minutter, og i dette 
tidsrum afsendes der ingen signal til vejrstationen. 

7) Spørgsmål: 
vises ciffre / tal for Udendørs temperatur og Udendørs luftfugtighed på 
displayet ? 
JA. Gå videre til punkt 11 

Nej ! se nedenfor 
8) Hvis signalet fra termo-hygro sensoren ikke modtages på de første 10 sekunder 

kan man udtage batterierne af displayenheden igen ( KUN displayenheden ) 
og afvente at termo-hygro sensoren har afsluttet forsøg med modtagelse af 
tidsstyrings signal (DCF frankfurt signal – radiostyring ) 
Når termo/hygro sensoren har afsluttet søgningen efter DCF signalet  
( max. cirka 5 ½ minut efter at batterierne er korrekt indsat ) vil sensorens røde 
led indikator begynde at blinke 1 gang for hver 45 sekunder, og er hermed i den 
i normale sende/driftstilstand og klar til brug. 

9) Indsæt nu batterierne i Displayet  ( tryk ikke på nogle knapper ) 
10) Efter maximalt 1 minut vil temperatur og luftfugtighed for Udendørs vises 
11) Hvis termo-hygro sensoren ikke har modtaget korrekt DCF tid og uret dermed 

ikke er korrekt indstillet – kan man indstille tiden manuelt. eller afvente 1 døgn 
på at tiden og datoen, vil blive modtaget korrekt. 

12) indsæt stikket fra vindretnings sensoren i termo/hygro sensoren ved ”WIND” 
13) indsæt stikket fra regnsensoren i termo/hygro sensoren ved markering ”RAIN” 

 
6.   Placering af udendørs sensore 

Udenpå æsken til denne vejrstation, er der angivet en montering af samtlige sensorer 
på samme rør, men denne opsætning er kun vist som et eksempel, og er ikke den mest 
hensigtsmæssige monteringsmulighed,  hvis enhederne monteres samlet på et rør 
ca. 1 til 2 meter over tagrygning, vil termo/hygro sensoren blive udsat for solens varme 
stråler, og regnmåleren vil ikke kunne monteres stabilt. Derved vil temperatur og 
luftfugtigheds målingerne blive forkerte og regnmåleren kan komme til at tælle 
uhensigtsmæssigt ( i kraftig blæst vil vippeskeen der er monteret inden i regnopsamleren 
kunne påvirkes af rystelser eller vind )  
Derfor foretages en vurdering af hvor de enkelte sensorer med fordel kan anbringes. 
Udvælg nøje et sted hvor en montering af termo/hygro sensoren er mulig, og tilse at den 
sidder monteret i skygge for solen eventuelt på en nordvendt væg ( afmonter den del der 
normalt skal anvendes til at klemme omkring et rør og monter enheden direkte på en 
væg/mur. Ligeledes kan Regnopsamleren monteres for sig selv, eventuelt på en plan 
flade eller på en separat holder. Det er vigtigt at regnopsamleren monteres 100% 
vandret for at opnå præcise målinger. 
Vindretnings sensoren skal monteres korrekt for at man kan aflæse den rigtige 
vindretning, på den øverste kant af vindretningssensorens faste del, er der med små 
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bogstaver angivet N, S, E, og W  som angiver i hvilken retning sensoren skal pege. 
Ved montering af vindretnings sensoren: tilse at den kan dreje frit. På den drejelige del 
af sensoren findes der invendig på undersiden en magnet, kontroller eventuelt at denne 
magnet er skubbet helt på plads, således at fanen kan dreje uden forhindringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Monter Vindhastigheds- & retningssensor på den 
dobbelte plastholder, tilse at enhederne glider let på 
plads således de 2 skruer kan skubbes igennem og 
enhederne kan fastgøres.  Sæt ledningen fra 
vindhastigheds sensoren i stikket på 
vindretningssensor. Ledningen der skal gå fra 
vindretnings-  sensor til termo/hygro sensor er ca. 
10 meter. kan forlænges med ca. 3-5 meter ekstra. 
husk korrekt polarisering og vandtætte samlinger. 
(forlængerledninger findes ikke som standard)  sæt 
stikket i termo-hygrosensoren ved markering WIND 
 

Hele den samlede enhed sættes nu fast på det ene af 
de medfølgende metalrør 
 

Hvis man monterer termo/hygro sensor og regnmåler 
på en anden placering (anbefales) er det ikke 
nødvendigt at bruge begge rør.  Røret kan fastgøres 
med de medfølgende 2 spændebånd.  

Regnopsamler kan monteres direkte på en lodret flade 
med ”væg beslaget”   modholderen (den løse del), 
skal dermed ikke anvendes.   
Hvis man monterer regnopsamleren på en anden 
vandret flade,  anvendes ingen holder men 
regnopsamleren monteres ved at benytte de 2 
skruehuller. 
Tilse at regnopsamleren monteres helt vandret for 
korrekt måling 
Ledningen til regnopsamleren er ca. 10 meter, men 
kan forlænges med 5 meter, husk at lave vandtætte 
samlinger. forlængerledning findes ikke som standard 
Stikket fra regnopsamleren skal tilsluttes 
termo/hygro sensor hvor der står ”RAIN” 
 

Termo/hygro sensor bør monteres i skygge for solen, 
ellers vil sensoren opvarmes,  og der vil ikke kunne måles korrekt 
udendørs temperatur, så længe solen er fremme. 
Sensoren kan monteres med det medfølgende beslag 
enten på et rør eller på en væg ( modholderen skal i sidste tilfælde 
ikke anvendes ) 
Regnhætten beskytter stikkontakterne og temperatur sensoren 
imod slagregn og tildels imod solen. 
Husk at sensoren ikke afgiver nogle signaler i perioden 
fra 20 sekunder til ca. 6 minutter efter batterierne er installeret.  Når 
sensoren afgiver et kort rødt blink ca. hvert 45. sekund,  virker den 
korrekt. Tidsstyringen modtages igennem termo/hygrosensoren og 
videresendes til displayet, når det er korrekt modtaget, det kan kræve flere 
forsøg, men lad blot sensoren søge automatisk 
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7.  Betjening og Indstilling af vejrstationen 
 
Denne vejrstation har 6 taster for enkel betjening: MENU taste, UP/+ taste, Down/- taste 
Enter taste, History taste, ON/OFF taste 
 

De fleste af vejrstationens visningsområder er fra fabrikken indstillet til at angive den 
mest almindelige betegnelse for målingerne, således ibrugtagning er enkel og ligetil.  
De fleste behøver derfor ikke at foretage nogen ændringer ( med evt. undtagelse af 
relativt lufttryk – findes i senere afsnit)  Indstillingerne kan let ændres.    
For ændring af basis indstillinger: Tryk MENU tasten en eller flere gange for at komme til 
den Sektion på displayet, hvor Du ønsker at foretage ændringer. Når dette område 
blinker, foretages valg med hhv UP/+ tasten eller DOWN/- tasten valget bekræftes med 
ENTER tasten som bringer en videre til næste indstilling i denne sektion. 
Når Indstillingen er foretaget, tryk MENU tasten for at gå videre til et andet 
indstillingsområde, eller tryk History tasten, for at forlade Menu indstillingen 
obs – Hvis ingen taster betjenes i 30 sekunder, går programmet tilbage til normal visning. 
 
TID og DISPLAYKONTRAST 

 

 
 

Tryk MENU tasten for at vælge TID sektionen (TIME) – ciffre vil blinke. 
LCD kontrast kan reguleres i styrke 1 til 8 (standard er 5)  
vælg med UP tasten eller DOWN tasten det ønskede niveau og bekræft med ENTER  
der bringer dig videre til 
TIME zone – Tidszone  Vælg 0 for hele central Europa, Danmark, Norge, Sverige 
Tyskland, Holland, m.m.  (andre valg = eks. England -1, Finland +1)  
vælg med UP eller DOWN tasten og tryk Enter, der bringer dig til 
12/24 H – 12 eller 24 timers visning – vælg med UP/DOWN tasten 24 timers visning 
som er den normale tidsangivelse  ( 12 timers UR giver AM/PM visning ) bekræft valget 
med et tryk på Enter tasten – der vil bringe dig videre til DST ON/OFF sektionen (kun 
amerikansk version wwvb – der tillader at deaktiverer sommertidsfunktion – ikke på den 
Europæiske version ) 
Næste valg i menupunktet (ved Enter) er Manuel indstilling af UR – Hvis dette ikke 
allerede automatisk er indstillet ved signal fra udendørs sensoren. BEMÆRK hvis 
udendørs sensoren ikke er aktiv og i forbindelse med displayenheden, vil det 
radiostyrede tidsstyringssignal DCF fra Frankfurt, ikke blive opdateret på displayet. 
TIMER blinker – Indstil med UP tasten eller DOWN tasten og bekræft med ENTER 
MINUT blinker – Indstil med UP tasten eller DOWN tasten og bekræft med ENTER 
 
DATO          

         
Tryk MENU tasten (2 gange) for at vælge indstilling for Dato sektionen – ciffre blinker 
vælg med UP eller DOWN tasten Visningsformatet 
Der kan vælges imellem visning af DATO og ÅR,  DATO og UGEDAG, og ALARM tid 
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Når det ønskede format vises og blinker på displayet, tryk ENTER tasten for at foretage 
justering / ændringer.  foretag indstilling med UP eller DOWN tasten. og bekræft 
efterfølgende med endnu et tryk på ENTER tasten 
 
Indtastnings rækkefølge i denne Menu er 

 DD-MM eller MM-DD format (normalt er DD-MM) 

 Kalender indstilling – (  ÅR-MÅNED-DAG ) 

 ALARM tids indstilling (TIMER-MINUTTER) – bemærk, brug ON/OFF tasten til 

at vælge om alarmen skal være sat til eller slukket.  et alarm symbol  
fremkommer på displayet, når alarmen er sat til. 

Bemærk: Når en vejralarm er udløst, vil et akustisk signal lyde i 120 sekunder. og den 

tilhørende alarm symbol samt HI AL eller LO AL vil blinke, indtil vejrbetingelserne ikke 
længere opfylder det niveau som brugeren i forvalg har indstillet. tryk på en vilkårlig taste 
for at afbryde alarmen. 
 
VIND 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
REGN 

 
 
 
 
 
 

Tryk MENU tasten (3 gange) for at vælge Vindsektionen 
Vælg med UP eller DOWN tasten om vindhastigheden 
skal angives som MIDDELVIND eller som VINDSTØD 
(middelvind = ingen angivelse  vindstød = GUST) 
 
Tryk ENTER for at vælge visningsindstilling 
vælg med UP eller DOWN tasten imellem 
km/h ( km/t), mph. m/s, knob, eller bft  (Beaufort) 
 
Tryk igen ENTER for at vælge alarmværdi for HØJ 
vindhastighed. indtast værdien med UP el. DOWN tasten 
når værdien er valgt kan Alarmen gøres aktiv med et tryk 

på ON/OFF tasten ( alarm symbol fremkommer ) 
 

Tryk igen på ENTER for at vælge alarm for vindretning indtast retningen med tryk på UP 
eller DOWN tasten Når den ønskede vindretning vises, tryk ON/OFF tasten for at gøre 
Alarmen aktiv.  Tryk Endnu engang på ENTER tasten.  Når Vindhastighed blinker, 
samtidig med MAX symbolet, kan max vindhastighed for den Øjeblikkelige vindhastigheds- 
angivelse nulstilles, tryk og hold  ENTER tasten i 3 sekunder og vindhastigheden bliver 
nulstillet  ( nulstil separat  for vindstød eller middelvind)   
 

 Alarm for Regn (HI) tryk ON/OFF for at vælge alarmen til eller fra ( symbol vises når 
ON) 

 Reset maximum regn mængde. Når både regnmænge og MAX vises – hold Enter i 3 
sek. og Regn max stilles til den øjeblikkelige mængde (ny max) 

 Reset TOTAL regn mængde: Når både TOTAL regn samt CLEAR blinker, tryk og hold 
Enter i 3 sekunder, total regn vil blive stillet til 0.  1 time, 1 uge, 1 uge 1 måneds regn 
– nulstilles kontinuerligt ( hvis regnen ophører ) idet ældste opsummerede udenfor det 
valgte tidsrum vil bortfalde. – derved mindskes periodens værdi.  

 

Tryk MENU tasten (4 gange) for at vælge regnsektionen  
I Regnsektionen vælges med UP eller DOWN tasten 
imellem følgende visningsmuligheder:  1H ( 1 time ) 24H 
(24 timers regn)  Week ( 1 uge ), Month ( 1 Måned ) eller 
TOTAL.  Tryk Enter for at vælge imellem nedenstående 

 Nedbør i mm (milimeter) Inch ( tommer) 
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PRESSURE - LUFTTRYK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENDENCY - Vejrtendens 
 

 
 
Bemærk til lufttryksfølsomhed for vejrudsigt: 

Trykkets grænseværdi kan indstilles til at passe til netop den egn hvor vejrstationen er 
placeret. forudindstillingen er 2 hPa men for områder der oplever store ændringer i 
lufttrykket, uden at dette nødvendigvis altid medfører en ændring af vejrtypen, kan 
følsomheden ændres til et højere niveau, op til 4hPa. d.v.s. at der over nogle få timer, 

Tryk MENU tasten 5 gange for at vælge lufttryk sektion 
abs eller rel. blinker, ABS angiver absolut lufttryk, REL 
angiver relativt lufttryk. for at sammenligne med andre 
officielle vejrstationer og give mulighed for justering af 
lufttryk,  skal man vælge REL for relativt. brug UP 
eller DOWN tasten til valg. Tryk herefter Enter 
og følgende enheder kan ændres: 

 Lufttryksangivelse i hPa Hectopascal, mmHg, 
InHg – normalt er hPa vælg med UP/DOWN 

 Juster Lufttrykket ( kan kun justeres hvis der 
er valgt Relativ (rel) Brug UP eller Down taste 
– søg evt. data fra tekst TV, eller fra DMI.dk 
hjemmeside eller en anden officiel vejrstation 
i nærheden. husk hvis absolut lufttryk er 
valgt, vil ændringen ikke gemmes. 

 næste tryk på Enter – giver mulighed for at indstille en Alarm værdi for højt 
lufttryk HI blinker,  vælg med UP eller DOWN tasten det ønskede lufttryk, gør 
alarmen aktiv,  ved tryk på ON/OFF tasten  - Alarm symbol vises på display. 

 næste tryk på Enter – giver mulighed for at indstille en Alarm værdi for lavt 
lufttryk LO blinker, vælg med UP eller DOWN tasten det ønskede lufttryk, gør 
alarmen aktiv, ved tryk på ON/OFF tasten – Alarm symbol vises på display. – 
tryk Enter 

 Reset Maximum lufttryk værdi,  Når både lufttryksværdien samt MAX ikon 
blinker kan man nulstille lufttrykket til aktuel værdi ved at trykke og holde ENTER 
i 3 sekunder 

 Reset Minimum lufttryk værdi, Når både lufttryksværdien samt MIN ikon blinker 
kan man nulstille lufttrykket til aktuel værdi ved at trykke og holde ENTER i 3 
sekunder. 
 

LUFTTRYK  HISTORIK   Tryk MENU tasten (6 gange) for at vælge sektionen 

brug UP eller Down tasten til at vælge imellem 12 timers skala eller 24 timers skala. 
skalaen tænder og slukker kontinuerligt, og viser fra venstre, imod højre søjle hvordan   
lufttrykket har udviklet sig frem til det øjeblikkelige tidspunkt ( 0H )  Har vejrstationen 
været slukket, nulstilles søjlerne. 

Tryk på MENU tasten ( 7 gange) for at vælge vejrtendens 
sektionen. tryk Enter for at vælge udgangspunkt for aktuel 
vejrtype, vælg med UP eller DOWN imellem Solrigt, let 
skyet, overskyet, regn/sne ikon  Tryk Enter 
Vælg lufttrykkets tærskel værdi ( den værdi der skal give 
anledning til skift i vejrsymbolerne ) vælg værdi imellem 2 
og 4 hPa med UP eller DOWN tasten  tryk ENTER 
Vælg tærskelværdi for stormvarsel, med UP eller DOWN 
tasten vælges en værdi imellem 3 og 9 hPa. forudindstilling 
er 4 hPa. afslut indtastning med ENTER.  
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skal ske en ændring af luftttykket på minimum 4 hPa før vejrikonerne vil skifte visning – 
og vejrtendens pilene vil være aktiveret hhv op eller ned for at vise ændringstendensen. 
 
Bemærk til Stormvarsling følsomhed: 

Varsel for storm angives ved ikoner skyer med regn samt pil ned, begynder at blinke når 
betingelserne i lufttryksændringen kan være tilstede, et dramatisk fald i lufttrykket større 
end eller lig med den forudvalgte grænseværdi giver denne varsling. Følsomheden kan 
ændres til at passe til den egn hvor vejrstationen er monteret 
forud indstillingen er 4 hPa – indstilling er mulig for grænseværdi imellem 3 hPa og 9 hPa. 
Hvis den forudvalgte grænseværdi overskrides og lufttrykket derved er faldet, i et 
tidsinterval på mindre end 3 timer vil betingelserne for stormvarsel være opfyldt, og 
ikonerne vil blinke i minimum 3 timer frem.  

 
INDENDØRS TEMPERATUR: 

 
 
Tryk MENU tasten ( 8 gange ) for at vælge indendørs temperatur 
tryk UP eller Down tasten for at vælge imellem Celsius og Fahrenheit visning 
tryk ENTER for at vælge imellem nedenstående undermenuer: 

 Indendørs Høj temperatur alarm, tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, et 
alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv. – tryk ENTER 

 Indendørs Lav temperatur alarm, tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, 
et alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv – Tryk ENTER  

 Reset maximum indendørs temperatur værdi. Når både indendørs temperatur 
værdien blinker samtidig med MAX ikon – tryk og hold ENTER tasten i 3 
sekunder og temperaturen er resat til aktuel temperatur. – Tryk ENTER 

 Reset minimum indendørs temperatur værdi. Når både indendørs temperatur 
værdien blinker samtidig med MIN ikon – tryk og hold ENTER tasten i 3 
sekunder og temperaturen er resat til aktuel temperatur 

 
INDENDØRS LUFTFUGTIGHED: 

Tryk MENU tasten ( 9 gange ) for at vælge indendørs luftfugtighed 
tryk ENTER for at vælge imellem nedenstående undermenuer: 

 Indendørs Høj luftfugtighed alarm,tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, et 
alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv. – tryk ENTER 

 Indendørs Lav fugtighed alarm, tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, 
et alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv – Tryk ENTER  

 Reset maximum indendørs luftfugtighed værdi. Når både indendørs 
luftfugtigheds værdien blinker samtidig med MAX ikon – tryk og hold ENTER 
tasten i 3 sekunder og luftfugtighed er resat til aktuel fugtighed Tryk ENTER 
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 Reset minimum indendørs luftfugtighed værdi. Når både indendørs 
luftfugtigheds værdien blinker samtidig med MIN ikon – tryk og hold ENTER 
tasten i 3 sekunder og luftfugtighed er resat til aktuel fugtighed 

 
UDENDØRS TEMPERATUR: 

Tryk MENU tasten ( 10 gange ) for at vælge udendørstemperatur 
Vælg visnings enhed, med tryk på UP eller DOWN tasten kan man vælge imellem 
angivelse for Almindelig udendørs temperatur, Wind Chill temperatur 
(vindafkølings temperatur) eller DUG punkt temperatur (DEW) 
BEMÆRK:  Når der aflæses en udendørs temperatur, skal man være særlig 
opmærksom på, hvilken visningsenhed der er valgt, idet temperaturen for den valgte 
form kan afvige betragteligt iforhold til det forventede, ligeledes vær opmærksom på, at 
der findes 6 høj/lav alarmer der kan være aktive under udendørs temperatur ( se 
eventuelt Easy Weather for enkel betjening af aktivering og deaktivering af alarmer) 
med tryk på ENTER tasten kan følgende undermenuer vælges:  
tryk UP eller Down tasten for at vælge imellem Celsius og Fahrenheit visning 
tryk ENTER for at vælge imellem nedenstående undermenuer: 

 Udendørs Høj temperatur alarm, tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, et 
alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv. – tryk ENTER 

 Udendørs Lav temperatur alarm, tryk ON/OFF for at tænde eller slukke for 
Alarmen.  brug UP el. DOWN tasten for at indstille alarmværdien, 
et alarmsymbol fremkommer når alarm er aktiv – Tryk ENTER  

 Reset maximum udendørs temperatur værdi. Når både udendørs temperatur 
værdien blinker samtidig med MAX ikon – tryk og hold ENTER tasten i 3 
sekunder og temperaturen er resat til aktuel temperatur. – Tryk ENTER 

 Reset minimum udendørs temperatur værdi. Når både udendørs temperatur 
værdien blinker samtidig med MIN ikon – tryk og hold ENTER tasten i 3 
sekunder og temperaturen er resat til aktuel temperatur. 

 
UDENDØRS LUFTFUGTIGHED 

Tryk MENU tasten (11 gange) for at vælge udendørs luftfugtighed 
-se indstilling på samme måde som indendørs luftfugtighed 

 
 

MEMORY FUNKTION 

tryk History tasten for at vælge hukommelsmenuen, brug DOWN tasten for at se tidligere 
gemte værdier ( UP til at bladre frem igen) alle registrerede værdier vises samtidig med 
dato og tidspunkt for registreringen. fabriksindstillingen for de gemte værdier er 30 
minutters interval. Dette interval kan for fremtidige målinger ændres via PC programmet 
EASY WEATHER til en anden værdi. 
Hvis Du ønsker at nulstille alle vejrstationens registrerede data – tryk endnu en gang i 
History menuen, på History tasten, ordet CLEAR fremkommer, tryk og hold ENTER 
tasten nede i 3 sekunder – alle data i hukommelsen vil blive slettet. 
 
Overførsel af data til PC.  Denne Vejrstation tillader overførsel af alle registrerede 
vejrdata til en PC – via USB kabelforbindelse. Hukommelsen i vejrstationen kan gemme 
op til 4080 komplette vejr-datasæt incl. Tidspunkt og Dato, hvis vejrdata ikke udlæses til 
computeren vil hukommelsen blive fyldt op. ælste vejrdata vil derved forsvinde fra 
memoryen. 
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8.  Vejrprogram Easy Weather til computeren 

 
1.  Systemkrav 
Dette software program kan afvikles med følgende styresystemer:  Windows  7 til 10 
samt en version til MAC OS .  
 

2.  Programmet installeres på helt almindelig vis.  Vejrstationens data gemmes I 
mappen EasyWeather.dat.  hent evt. nyere version på www.foshk.com 
 

3)  Se endvidere den engelske manual som findes på CD-Rom, der findes en mere 
grundig beskrivelse af funktionerne i Easy Weather.  
 

4)  Programmet kan sættes til at lagre data i intervaller  fra 5 minutter til 240 minutter 
 

5)  bemærk: hvis Hukommelsen i vejrstationen er helt fyldt op, kan det tage flere 
minutter at hente alle data. Grafkurve og søjler for regnmængde, vil ikke vises korrekt før 
alle data er indlæst og siden er opdateret 
BEMÆRK:  PAS PÅ ikke at åbne EASY WEATHER i 2 Vinduer ( 2 x Easy weather 
programmer kørende samme tid )  Dette vil medføre at dataloggeren vil 
fejlkomunikerer med Computeren og indlæse data forkert, og dataregistreringen 
fejler  ( eksempelvis vil Regnmålingerne blive urealistisk høje ) 
 

6)  Hvis  intervallerne vises for bredt – f.eks.  fra 0 til 100% for luftfugtighed, kan man 
zoome ind på de grafiske kurver.  Peg med musen på et område – lige uden for kurven,  
tryk og hold venstre musetast nede – imedens der trækkes hen over kurven, når hele 
kurven er indenfor den trukne firkant slippes musetasten og der vil være zoomet ind på 
kurven. 
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9.    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:  først forsøges med en ny indsætning af batterier. ( normal start punkt 5 ) eller: 

 1)  alle  4 batterier tages ud  både  af sensor (2 stk)  og modtager ( 2 stk ) 
 2)  vent mindst 2 minutter,  gerne længere. 
 3)  indsæt batterierne i sensor ( termo/hygro sensor ) og sæt dæksel på 
 4)  Vent cirka 6 minutter ( eller indtil termo-hygrosensor kun sender et lille kort blink for 
     hver 45 sekunder. indsæt nu batterierne i Displayet – RØR IKKE tasterne i 10 min.    
 5)  Temperatur/Fugtighed, Vindmåling, og Regn  burde fremkomme indenfor 1 minut. 
          
virker stadig ikke: ? 
løsning 2:  test batterierne igen, i både sensor og modtager.  spændingen skal 
være mindst 1,4 volt  ( husk genopladelige batterier virker ikke p.g.a. spænding kun 

1,2Volt) 
selv om der er strøm nok til at tænde displayet og vise noget, f.eks indendørs 

temperatur,  er det ikke sikkert at der er nok strøm til at få sende / modtage funktionen til 
at virke. Prøv igen med friske batterier  og som ovenfor i punkt 1 til 5 
 
  B)   Forbindelse etableres men falder ud 
 
symptom:  Virker ved opstart men falder ud når enhederne monteres 
årsag:  Kan der være anskaffet noget nyt elektronisk udstyr til hjemmet, som er i 

nærheden af modtageren ??  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 især hvis batterierne er ved at 
være opbrugt. ) 
løsning   flyt rundt på enhederne, således at forbindelsen bliver opretholdt. 

 
  C)    Regnmåleren tæller for lidt eller for meget 
 
årsag:  Der kan være spindelvæv der holder fast på vippeskeen, hvilket både kan          

resulterer i enten meget høje målinger eller slet ingen måling overhovedet eller 
vippeskeen i regnopsamleren er snavset / fyldt med jord eller støv partikler, eller  
regnopsamleren sidder ikke længere på den korrekte plads, eller er skævt monteret. Evt. 
kan ledningen være beskadiget ?. 
løsning : tag tragten af regnopsamleren, rens både vippeskeen og hele                              

regnsensor enheden, monter enheden korrekt, reparrer eventuelt ledningen, eller 
nedenstående 
 
årsag, vippeskeen går stramt eller er faldet af sit leje,  
løsning  hvis vippeskeen går lidt stramt – skal lejet renses for snavs, hvis vippe skeen 

sidder skævt  kan det være at den lille stålsplit der holder skeen fast 
kan være gledet ud af leje,  rens skeens vippepunkter og skub stålsplitten på plads 
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Test:   Man kan selv teste om regnmåleren tæller og viser korekt. 

Regnopsamleren har et  opsamlingsareal på  ca. 53 cm²,  og dermed kan udregnes 
at når der er faldet  1 mm regn, vil regnopsamleren have ”fanget” 5,3 gram vand. 
Vippeskeen tipper hver gang der er tilført  ca. 1,6 gram vand,  d.v.s. at den registrerer  
0,3 mm. nedbør pr. vip.   
Tag eventuelt regnmålerens tragt af, og afprøv følgende:   Hvis man vipper med skeen 
10 gange i alt fra side til side, skal tælleren vise 3 mm ( opdateres på displayet indenfor 
48 sekunder )   Man kan også lave en dryp test, denne test kan afsløre om vippeskeen 
vipper som den skal.  Dryp forsigtigt nogle dråber vand, direkte ned i vippeskeen tæt 
ved midten af skeen,  nu  skal vippeskeen tippe, før end vandet begynder at løbe over.  
Test eventuelt med ½ liter vand ( 50cl )  
Dryppes langsomt igennem tragten ( over cirka 30 minutter ) resultatet skal give cirka 94 
mm. 
 
  D)  Ur indstilles ikke automatisk, eller viser forkert 

Hvis Frankfurtsignalet ikke opfanges korrekt, vil radiotårn ikonet ikke vises på display og 
tiden ikke blive justeret 
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 eller flyt lidt rundt på 

termo/hygro sensoren for at finde det bedst mulige sted at modtage radiosignalet. 
 
Symptom: Uret springer en time eller mere når installationen er afsluttet. 
årsag:  der er indstillet forkert tidszone. 
løsning: Indstil tidszonen korrekt.  se under UR sektionen punkt 1.  i  Danmark skal 

tidszonen være 0 =  samme tid som  Frankfurt  (Tyskland)  hvor senderen er opstillet 
 
  E)  Kalibrering 

Vejrstationens komponenter er testet for bedst mulig nøjagtighed for målinger, dog har 
man en mulighed for at lave sine egne tilpasninger.   
I normal displayvisning: tryk og hold ON/OFF tasten i 8 sekunder, - dette vil starte 

kalibreringsmenuen. Man kan skifte imellem de forskellige måleområder ved at taste 
enter tasten,   for at forlade kalibreringsmenu tast history tasten. 

1. Første menupunkt er vindhastighed (default værdi 1,0) det er muligt at ændre 
fra 0,75 til 1,25 brug up eller down tasten for at ændre i værdien. 

2. tast enter og kom til andet menupunkt Indendørs temperatur, det er muligt at 
ændre med 0,1 grad ad gangen, brug up eller down tasten. 

3. tast enter og kom til tredje menupunkt: Indendørs luftfugtighed indstil som 
ovenfor 

4. tast enter og udendørs temperatur kan ændres på samme måde som ovenfor 
5. tast enter og udendørs luftfugtighed kan ændres på samme måde som ovenfor. 
6. Tryk igen på enter, for at forlade kalibreringsmenu eller tast history tasten. 
7. Hvis Du fortryder kalibrerings ændringerne, tryk og hold UP/+ tasten i 20 

sekunder, og vejrstationen vil være reset til fabriksindstillingerne. 
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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:  433 MHz  +/- 250 kHZ 
Temperatur område: -40 °C til + 65 °C  (viser OFL hvis udenfor område) 
Opløsning:   0,1 °C  
Nøjagtighed:  +/- 1 °C  ( ved anbringelse af sensor i Solen + 2 til + 5 °C ) 
 
Luftfugtighed område: 10% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) – Opløsning 1% 
Nøjagtighed:  +/- 5% ( området 10% til 45% nøjagtighed +/- 10% ) 
 
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 – 160 km/t ( 0 – 45 m/s )  ( viser OFL. hvis udenfor måleområde ) 
 
Måleinterval sensor 48 sekunder imellem hver måling 
Strømforbrug  15 mA (når sender)  10 uA (i stand by) 
 
Indendørs Data 
Måleinterval inde:  48 sekunder imellem hver måling 
Temperatur område: 0°C til + 60°C 
Opløsning:   0,1 °C     Nøjagtighed  +/- 1 °C 
 
Luftfugtighed område: 10% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) – Opløsning 1% 
Nøjagtighed:  +/- 5% ( området 10% til 45% nøjagtighed +/- 10% ) 
 
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. 6 - 10 måneder for indendørs display enheden 
    ca. 8 – 10  måneder for udendørs sensor 
    kun ca. 6 - 8 måneder hvis vinterperioden er særlig kold og lang. 
 

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 indenfor 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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Service: Det er muligt at hente yderligere information på engelsk og muligvis nyere 
Software opdatering til computerprogrammet på denne hjemmeside www.foshk.com 
 
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. 
Termosensor med Hygrometer, må ikke monteres således, at den vil kunne få direkte 

sollys, solens stråler vil opvarme enheden,  hvilket giver upræcis angivelse af 
temperaturforholde og luftfugtigheden, Regnopsamleren, målinger kan være påvirket af 

utilsigtede læforholde, og især hvis sensoren monteres på et tag, være udsat for vindens 
påvirkning og andre læforholde,  og hvis opsamleren ikke bliver monteret stabilt og  
fuldstændig vandret,  vil målinger være unøjagtige, eller helt udeblive. 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 
 
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 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, 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. 
 
 Når der er et symbol med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af  

EU-Direktiv  2002/96/EC 

 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end 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 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 

http://www.foshk.com/
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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. 

 Foretag ikke selv reparationer eller ændringer på enhederne. Hvis De selv forsøger at reparere 

vejrstationen eller foretager ændringer,  vil garantien bortfalde. 

 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 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 
 
APRIL   2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


