
Вътрешна метеорологична станция
Функции

Обхват на измерваната температура: -100C...+500C / +32F...+104F

Обхват на измерваната влажност: от 20% до 95% RH

Минимални и максимални стойности

Прогноза за времето

Часовник

Календар

Аларма със snooze функция (функция за напомнящо събуждане)

Как се работи с устройството?

Отворете капака на батерията и поставете 1x1.5 V AAA батерия, както е

указано за полярността на батерията. Устройството е готово за ползване!

Режим на дисплея

В нормален режим: лявата редица показва символа за времето, средната

редица - времето в часове и минути и алармата и/или символа за звънене (в

някои случаи), горната дясна редица показва датата и влажността, а долната

дясна редица - деня от седмицата и температурата.

Натиснете бутон C/F на устройството, за да промените температурата,

измервана от сензора - от Целзий във Фаренхайт. 

За да влезете в режим на аларма, натиснете бутона MODE. Ще се покаже

настроеното алармено време.

За да влезете в режим на календар, натиснете бутона MODE два пъти. Ще

се покаже годината.

Режим на настройки

Задръжте бутона SET за 2 секунди, за да влезете в съответния режим на

настройки и да изберете всяка настройка последователно. Когато цифрите

започнат да примигват, изберете бутона ADJ, за да нагласите желаното

време. Натиснете и задръжте бутона, за да се смени по-бързо часът.

А. Настройване на времето

Натиснете съответните бутони в дадената последователност, за да:

SET (2 секунди) – изберете 12- или 24-часово показване на времето чрез

натискане на бутона ADJ.

SET – изберете часовете чрез бутона ADJ

SET – изберете минутите чрез бутона ADJ

MODE – излизане от съответното меню за настройки

Б. Настройване на алармата

Натиснете съответните бутон в дадената последователност, за да:

MODE – влезете в режим на настройване на алармата

SET (2 секунди) – изберете часовете за алармата чрез бутона ADJ

SET – изберете минутите за алармата чрез бутона ADJ

MODE – излизане от съответното меню за настройки

В. Настройване на календара

Натиснете съответните бутони в дадената последователност, за да:

MODE - влезете в режим на настройване на календара

SET (2 секунди) – изберете годината чрез бутона ADJ

SET - изберете месеца чрез бутона ADJ

SET - изберете деня чрез бутона ADJ

MODE – излизане от съответното меню за настройки

Активиране/Изключване на алармата

За да включите/изключите алармата и/или символа за звънене, натиснете

бутона ADJ в режим на настройване на алармата. Съответният символ се

появява на дисплея. Натиснете който и да е бутон, за да спрете алармата.

Функция Snooze

Щом алармата започне да звъни, може да активирате функцията Snooze чрез

бутона SNZ. Символа за snooze се появява на дисплея. Алармата ще бъде

прекъсната за 5 минути.

Максимални и минимални стойности на температурата и влажността

Натиснете бутона ADJ в нормален режим, за да се покаже на дисплея

най-високата температура и влажност, измерени от последния рестарт на

устройството.

Натиснете бутона ADJ, за да се покажат съответните минимални

стойности, измерени от последния рестарт на устройството.

Натиснете и задръжте бутона ADJ,за да рестартирате стойностите MAX-

MIN и да направите моментните стойности на новите максимални и мини -

мални стойности.

Прогноза за времето

Уредът няма сензор за атмосферно налягане. Прогнозата за времето се

определя от влажността на въздуха.

Поддръжка

Сменете батерият, ако дисплеят започне да отслабва или силата на звука на

алармата стане по-слаб.

Внимание: Не изхвърляйте стари батерии и електрони устройства в битовия

отпадък. За да помогнете на природата, изхвърлете тези продукти в съби -

рателен център за отпадъчни батерии.

Не излагайте устройството на високи температури, силни вибрации или

електрически удари.

Почиствайте устройството само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте

пре парати.

Моля, не се опитвайте да поправяте устройството.  Свържете се с

дистрибутора и споделете проблема. Преди да се свържете, сменете

батерията на устройството. Гаранцията се губи в случай на отваряне или

неправилно използване на устройството.
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