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BEVEZETŐ
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az érzékeny meteorológiai állomást színes kijelzővel és 5 az 1-ben 
érzékelővel.

Az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő rendelkezik önkiürülő esőgyűjtővel a csapadék mérésére, 
anemométerrel, széllapáttal, hőmérséklet- és páratartalom érzékelőkkel. A telepítés megkönnyítése 
érdekében a készüléket teljesen összeállították és kalibrálták. Alacsony teljesítményű rádiófrekvencia 
segítségével adatokat küld a konzolra akár 150 m távolságra (egyenes nézet).

A színes kijelzővel ellátott főegység megjeleníti az 5 az 1-ben kültéri érzékelőből küldött összes me-
teorológiai adatot. A készülék megjegyzi ezeket az adatokra egy bizonyos időtartamon keresztül, így 
nyomon követheti és elemezheti az elmúlt 24 óra időjárását. Fejlett funkciókkal rendelkezik, mint pél-
dául riasztás magas / alacsony érték esetén, hogy figyelmeztesse a felhasználót, ha a beállított magas 
vagy alacsony meteorológiai értékek túl vannak lépve. A légnyomás mért értékeit a készülék folyama-
tosan feldolgozza, és a felhasználónak időjárási előrejelzéseket és zivatar figyelmeztetéseket nyújt. 
Időbélyegzők az egyes időjárási információk vonatkozó maximális és minimális adatok is rendelkezésre 
állnak.

A rendszer elemzi az adatokat is a kényelmes megtekintés érdekében, mint például az esőzések kijel-
zése az eső intenzitása érdekében, napi, heti és havi adatok, valamint a szélsebesség különböző szint-
jei. Különböző hasznos értékek is rendelkezésre állnak, például érzékszervi hőmérséklet, tényleges 
hőmérséklet, hőmérsékleti index, harmatpont és kényelmi szint.

A beépített rádióval irányított/atomóra funkcióval ez a készülék valóban figyelemre méltó személyes 
professzionális időjárási állomás otthoni használatra.

MEGJEGYZÉS:
A jelen használati útmutató hasznos információkat tartalmaz a termék használatához és helyes kar-
bantartásához. Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, hogy teljes mértékben megértse és kihasználja 
a készülék összes tulajdonságát, és tárolja biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS



HU – 2

KONZOL
1.  [ALARM/ 

SNOOZE] gomb (Éb-
resztő / 
Ismételt ébresztés)

2.  LCD-kijelző
3.   [HISTORY]  

(Előzmények) gomb
4.  [RAIN] (Eső) gomb
5.  [BARO]  

(Légnyomás) gomb
6.  [MAX / MIN] (Maximum/

Minimum) gomb

7.  [INDEX] (Index) gomb
8.  [WIND] (Szél) gomb
9.  Asztali állvány
10.  Fali akasztó
11.   [ALERT] 

(Figyelmeztetés) gomb
12.  [ALARM] (Ébresztő) 

gomb
13.  [CLOCK SET] (Óra beál-

lítása) gomb
14.   [HI / LO / AUTO]  

(Magas/Alacsony/Auto-

matikus)
15.  Tolókapcsoló [°C/°F]
16.  [RCC] gomb 

(Rádióvezérelt óra)
17.  Elemtartó rekesz
18.  USB tápcsatlakozó
19.  [DOWN] (Le) gomb
20.  [UP] (Fel) gomb
21.  [RESET] (Visszaállítás) 

gomb
22.  [SENSOR] (Érzékelő) 

gomb
5 az 1-ben VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
1. Esőgyűjtő
2. Vízszint jelző
3. Antenna
4. Szélkanál
5. Rögzítő oszlop
6. Sugárzás pajzs
7. Széllapát
8. Szerelő talp
9. Rögzítő bilincs
10.  Piros LED jelző
11.  [RESET] (Visszaállí-

tás) gomb
12.  Az elemtartó rekesz 

ajtaja
13.  Rögzítő bilincs csa-

varok
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CSAPADÉKMÉRŐ
1. Esőgyűjtő
2. Billenő csónak
3. Esőérzékelő
4. Leengedő nyílások

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM 
ÉRZÉKELŐ
1. Sugárzás pajzs Érzékelő tok
2. Hőmérséklet és páratartalom érzékelő
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SZÉLMÉRŐ
1. Szélsebességmérő (anemométer)
2. Széllapát
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LCD-KIJELZŐ
PONTOS IDŐ ÉS NAPTÁR RÉSZ
1. Idő
2. DST (nyári időszámítás)
3. Az RCC-jel erősségének 

jelzője
4. Holdfázisok
5. A hét napja
6. Dátum

BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM
1. Belső értékek jelzője
2. Kényelmi szint jelzője
3. Beltéri hőmérséklet
4. Beltéri páratartalom

KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM
1. Külső értékek jelzője
2. A külső érzékelő lemerült elemének jelzője
3. A külső érzékelő jel erősségének jelzője
4. Külső hőmérséklet
5. Kültéri páratartalom

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS
Időjárás előrejelző ikon

BAROMÉTER
1. BARO (Légnyomás) jelző
2. Barométer-érték
3. Előzmények diagram
4. Oszlopdiagram (óránkénti adatok alapján)
5. ABSOLUTE (Abszolút) / RELATIVE 

(Relatív) jelző
6. Barométer mértékegység (hPa/inHg/mmHg)
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CSAPADÉKMENNYISÉG
1. RAINFALL (Eső) jelző
2. Fugyelmeztetés és riasztás magas értéknél
3. A felvételi időtartam kijelzője
4. Oszlopdiagram (naponkénti adatok alapján)
5. Előzmények diagram
6. Aktuális napi csapadék
7. Csapadék egysége (in/mm)

SZÉLSEBESSÉG / SZÉLIRÁNY
1. [WIND (Szél) jelző
2. Aktuális szélirány értéke
3. Szélsebesség szintek
4. Fugyelmeztetés és riasztás magas értéknél
5. Beaufort szintek
6. Aktuális szélirány
7. Szélirány az elmúlt órában
8. Szél AVERAGE (Átlag) / GUST (Széllökések) 

jelző
9. Szélsebesség mértékegysége (mph / m/s / 

km/h / knot (csomó))
10. Szélsebesség érték

METEOROLÓGIAI INDEX
1. FEELS LIKE (érzékszervi hőmérséklet) / WIND 

CHILL (tényleges hőmérséklet) / HEAT INDEX 
(hőmérsékleti index) / DEW POINT (harmat-
pont) jelző

2. FEELS LIKE (érzékszervi hőmérséklet) / WIND 
CHILL (tényleges hőmérséklet) / HEAT INDEX 
(hőmérsékleti index) / DEW POINT (harmat-
pont) érték
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TELEPÍTÉS
5 az 1-ben VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
A vezeték nélküli 5 az 1-ben érzékelő méri a szél sebességét, a szél irányát, a csapadék 
mennyiségét és a páratartalmat.
A telepítés megkönnyítése érdekében a készüléket teljesen összeállították és kalibrálták.

ELEMEK ÉS TELEPÍTÉS
Csavarja le az készülék alján található elemtartó rekesz 
ajtaját, és helyezze be az elemeket a +/- polaritás sze-
rint.
Csavarozza be szorosan az elemtartó rekesz ajtaját.

MEGJEGYZÉS:
3. A vízállóság biztosítása érdekében ellenőrizze, 

hogy a vízálló tömítőgyűrű megfelelően van rög-
zítve.

4. A piros LED jelző 12 másodpercenként villog.
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ÁLLVÁNY ÉS RÚD ÖSSZESZERELÉSE

1. lépés
Helyezze be a rúd felső oldalát az idő-
járás-érzékelő négyzet alakú nyílásába.

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg arról, hogy a rúd igazodik 
az érzékelő jelzőjéhez.

2. lépés
Helyezze be az anyát az érzékelő 
hatszögletű nyílásába, majd csavarja be 
a másik oldalán lévő csavart, és csavar-
húzóval húzza meg.

3. lépés
Helyezze be a rúd ellenkező oldalát 
a műanyag állvány négyzet alakú nyílásá-
ba.

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg arról, hogy a rúd igazodik 
az állvány jelzőjéhez.

4. lépés
Helyezze be az anyát az állvány 
hatszögletű nyílásába, majd csavarja be 
a másik oldalán lévő csavart, és csavar-
húzóval húzza meg.
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Telepítse az 5 az 1-ben vezeték 
nélküli érzékelőt egy nyílt területre, 
hogy az érzékelő felett és környékén 
ne legyenek akadályok, melyek 
megakadályoznék az eső és a szél 
pontos mérését.
Szerelje be az érzékelőt úgy, 
hogy a kisebb vége északi 
irányba forduljon, hogy biztosítsa 
a lapát megfelelő irányát, amely 
meghatározza a szél irányát.
Rögzítse a szerelőállványt és 
a bilincseket (tartozék) az oszlophoz 
vagy a rúdhoz, ügyelve arra, hogy 
a talaj feletti távolság legalább 1,5 m 
legyen.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
1. A jobb és pontosabb szélmérés érdekében telepítse az 5 az 1-ben vezeték nélküli 

érzékelőt legalább 1,5 m-re a talaj felett.
2. Válasszon egy nyitott területet az LCD konzol 150 méteres körzetében.
3. Telepítse az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt a lehető legegyenesebben a pontos 

eső- és szélmérés érdekében.
4. Telepítse az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt úgy, hogy a szélmérő vége északi 

irányba mutasson, hogy biztosítsa a széllapát helyes irányát.

KONZOL
A TARTALÉK ELEM BEHELYEZÉSE
1. Távolítsa el az elemtartó rekesz ajtaját a konzol hátuljáról.
2. Helyezze be a CR2032 gombelemet, ügyeljen az elemtartó rekeszben ábrázolt hely-

es polaritásra.
3. Tegye vissza elemtartó rekesz ajtaját a helyére.

B.  Korlátra 
szerelhető

A.  Rúdra szerelés 
(rúd átmérő 1”~ 1,3”) 
(25 ~ 33 mm)

Rögzítse 
a gumi 
alátéteket, 
mielőtt az 
oszlopra 
felszerelné 

Irányítsa 
ÉSZAK 
felé 

1,5 m-rel a talaj 
felett 
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KONZOL BEKAPCSOLÁSA
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB-csatla-

kozóját a főegység tápellátásához.
2. A főegység bekapcsolásakor az összes LCD-

kielző szegmens röviden megjelenik, majd 
aktiválódik a rádióvezérelt idő vételi mód.

3. Az RC óra 8 másodpercen belül automatikusan 
megkezdi a rádióvezérelt időjel keresését, és 
az LCD háttérvilágítása ideiglenesen alacsony 
fényerőre vált.

MEGJEGYZÉS:
- Amennyiben az elem behelyezése után az LCD kijelző nem kapcsol be, akkor valami-

lyen hegyes tárggyal nyomja meg a [RESET] gombot.
- Egyes esetekben a jelek vétele nem lehetséges azonnal a légköri zavarok miatt.

ASZTALI ÁLLVÁNY-
RA TELEPÍTÉS
Gyakorlati okokból 
ezt a készüléket úgy 
tervezték, hogy asz-
talra helyezhető vagy 
falra szerelhető legyen. 
A fenti eljárás szerint 
akassza az asztaláll-
ványt a konzol aljára.

5 az 1-ben VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ PÁROSÍTÁSA KOZOLLAL
A tápellátás bekapcsolásakor a konzol automatikusan felismeri és csatlakoztatja az 5 az 
1-ben vezeték nélküli érzékelőt (az antenna villogni fog).
Ha a kapcsolat sikeresen létrejön, a kijelzőn megjelenik az antenna jele, valamint a külső 
hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, szélirány és csapadékértékek.

ELEMCSERE ÉS AZ ÉRZÉKELŐ MANUÁLIS PÁROSÍTÁSA
Az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő elemek cseréjekor el kell végezni a manuális 
párosítást.
1. Minden elemet cseréljen ki újra.
2. Nyomja meg a [SENSOR] gombot a konzolon.
3. Az érzékelőn nyomja meg a [RESET] gombot.

MEGJEGYZÉS:
- Nyomja meg az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő alján található [RESET] gombot 

az új párosítási kód létrehozásához.
- Az elhasznált elemeket környezetkímélő módon semmisítse meg.

RÁDIÓVEZÉRLÉSŰ / ATOMÓRA FUNKCIÓ
Amikor a vevőegység RCC jelet fogad akkor az LCD kijelzőn megjelenik az idő szink-
ronizálás jele  és a napi szinkronizálásra kerül sor.

USB-kábel 

1. lépés 2. lépés
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JELERŐSSÉG KIJELZÉSE
A jeljelző a jelerősséget 4 szinten jelzi. A hullámszakasz villogása azt jelenti, hogy az idő-
jelet veszi. A jelerősségek kijelzése (4 szint):

MEGJEGYZÉS:
- A készülék minden nap 2:00, 8:00, 14:00 és 20:00-kor automatikusan keresni kezdi az 

időjelet
- A pontos idő adatot tartalmazó rádiójel vételi lehetősége függ a környező épületektől és 

a földrajzi helyzettől is.
- A készüléket zavarforrások, pl. tévékészülék, számítógép stb. hatókörén kívül helyezze el.
- Ne helyezze a készüléket fémlapra vagy annak közelébe.
Nem javasoljuk, hogy a készüléket zárt területen, pl. repülőtéren, alagsorban, magas 

épületben vagy gyárban használja.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Ez a készülék automatikusan beállítja magát a fogadott rádióvezérelt időjel alapján. Ha 
az órát és a naptárt manuálisan kívánja beállítani, akkor előbb kapcsolja ki a jel vételét az 
RCC gomb 8 másodpercig tartó benyomásával.

ÓRA KÉZI BEÁLLÍTÁSA / IDŐZÓNA KIVÁLASZTÁSA
1. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a [TIME] gombot, míg a „12” vagy „24” óra ikon villogni 

nem kezd.
2. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal módosítsa az értéket vagy a [TIME] gomb megny-

omásával lépjen a következő beállításra.
3. A [ TIME ] gomb újabb megnyomásával a következő sorrendben lapozhat a beállított 

elemek között: Óra formátum  Óra  Perc  Másodperc  Év  Hónap 
 Nap  Óraeltolás  A hét napjainak nyelve  DST AUTO / OFF (Nyári 

időszámítás – Automatikus/Kikapcsolva).

MEGJEGYZÉS:
- Ha 60 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot se, a beállítás mód automatikusan 

befejeződik.
- Az óraeltolás a DCF és a MSF verziónál érvényes. -23 és +23 óra között.
- A DST (nyári időszámítás) funkció alapértelmezve Auto-ra van állítva (gyári beállítás). 

Az órát úgy programozták, hogy automatikusan nyári időszámításra váltson, amikor ez 
bekövetkezik. A DST funkciót a OFF (Kikapcsolva) állásra állítva betilthatja.

RCC JEL VÉTELÉNEK AZ ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA
1. A vétel tiltásáért nyomja le és tartsa 8 másodpercig a [RCC] gombot.
2. Az RCC jel automatikus vételének engedélyezéséért nyomja le és tartsa 8 másodpercig 

a [RCC] gombot.

   

Nincs elérhető jel Gyenge jel Közepes jel Kiváló jel

RCC bekapcsolva RCC kikapcsolva
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AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
1. Normál időmegjelenítési üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva az [ALARM] 

gombot, míg az ébresztőóra órát jelző számjegye villogni nem kezd.
2. Az [UP] vagy [DOWN] gomb megnyomásával módosítsa az értéket. A gyors 

módosításhoz ezt a gombot nyomja meg és tartsa lenyomva.
3. Nyomja meg ismét az [ALARM] gombot, hogy a beállítási értéket a percre állítsa, amit 

a villogó perc-számjegyek jeleznek.
4. Az [UP] vagy [DOWN] gomb megnyomásával módosítsa a villogó számjegy értéket.
5. Nyomja meg az [ALARM] gombot a mentéshez és a beállításból való kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:
- Ébresztő módban az LCD kijelzőn a „ “ ikon jelenik meg.
- Az ébresztési idő beállítása után az ébresztő funkció automatikusan bekapcsol.

ÉBRESZTŐ ÉS A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET SZERINTI ELŐÉBRESZTÉS FUNK-
CIÓ BEÁLLÍTÁSA
1. Normál módban tartsa az [ALARM] gombot 5 másodpercig az ébresztési idő meg-

jelenítéséhez.
2. Amikor megjelenik az ébresztési idő, nyomja meg ismét az [ALARM] gombot az 

ébresztési funkció aktiválásához.
 Vagy nyomja meg kétszer az [ALARM] gombot, hogy aktiválja a jegesedés riasztás 

funkciót.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
1. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a [ALARM] gombot az ébresztő mód 

beállításáért – a HOUR (Óra) adatok kezdenek villogni.
2. A [UP] vagy [DOWN] gomb segítségével módosítsa a HOUR (Óra) értéket és 

a [ALARM] gomb megnyomásával állítsa be a MINUTE (Perc) adatokat.
3. A fenti 2. lepés megismétlésével állítsa be a MINUTE (Perc), majd nyomja meg 

a[ALARM] gombot a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:
- Ha az ébresztési idő kijelzése közben az [ALARM] gombot kétszer megnyomja, akkor 

aktiválódik az előébresztés a beállított hőmérsékletre.
- Az ébresztő 30 perccel korábban szólal meg, ha -3 °C alatti kültéri hőmérsékletet észlel.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS
A készülék a beépített légnyomásmérő és egy fejlett szoftver segítségével a következő 12 
~ 24 órára időjárás előrejelzést határoz meg, 30 - 50 km-es körzetben (19-31 mérföld).

MEGJEGYZÉS:
- A légnyomáson alapuló általános időjárás-előrejelzés pontossága kb. 70 - 75 %.
- Az időjárás-előrejelzés a következő 12 órára vonatkozik, nem feltétlenül felel meg az 

Ébresztő kikapcsolva Ébresztő bekapcsolva Ébresztő jegesedés figyelmeztetéssel

Napos/derűs Enyhén borult Felhős Eső Eső/vihar Havazás
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- MONTHLY (Havi)  HAVI kijelző, amely az aktuális naptári hónap összes csapa-
dékát mutatja

MEGJEGYZÉS:
Az eső intenzitása 6 percenként, óránként és 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 és 54 percen-
ként frissül.

A CSAPADÉKMENNYISÉG MÉRÉSI EGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA
1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [RAIN] gombot az egység beállításának megny-

itásához
2. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal átkapcsolhat a mm (milliméter) és in (hüvelyk) között.
3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [RAIN] gombot.

SZÉLSEBESSÉG / URALKODÓ SZÉLIRÁNY
SZÉLIRÁNY MEGHATÁROZÁSA

A SZÉLIRÁNY-KIJELZÉS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
Nyomja meg a [WIND]  gombot a következők közötti 

váltáshoz:
- AVERAGE (Átlag): ÁTLAGOS szélsebesség az 

összes szélsebesség-adat átlagát mutatja, amely az 
elmúlt 30 másodpercben volt rögzítve.

- GUST (Széllökések): A SZÉLLÖKÉSEK sebessége 
mutatja a legutóbbi felmérés óta rögzített legnagyobb 
szélsebességet.

A szélsebesség mérése információt szolgáltat az uralkodó szél erejéről szöveges in-
formációk segítségével.

Szint LIGHT 
(ALACSONY)

MODERATE 
(KÖZEPES) STRONG (ERŐS) STORM (VIHAR)

Sebesség 1~ 19 KM/H 20~ 49 KM/H 50~ 88 KM/H > 88 KM/H

SZÉLSEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK A KIVÁLASZTÁSA
1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [WIND] gombot az egység beállításának megny-

itásához
2. Az [UP] vagy [DOWN]  gomb segítségével allítsa be a mph (mérföld/óra) / m/s (méter/

másodperc) / km/h (kilométer/óra) / knots (csomó).
3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [WIND] gombot.

Szélirány kijelző

Szélirány az elmúlt 
5 percben (max. 6 jelzőjel)

Valós idejű szélirány

Jelentés

aktuális állapotnak.
- Az időjárás ikon villog a kijelzőn, ha vihar közeledik.
- A HAVAZÁS előrejelzése nem a légnyomásmérés, hanem a külső hőmérséklet mérése 

alapján történik. Amikor a külső hőmérséklet -3 °C(26°F) alá süllyed, az LCD-kijelzőn 
megjelenik a HAVAZÁS időjárás jelzés.

LÉGNYOMÁS
A LÉGNYOMÁS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [BARO] gombot a mód kiválasztás megnyitásához:
2. Az [UP ] vagy [DOWN ] gomb megnyomásával válasszon az alábbi opciók közül:
- ABS abszolút légköri nyomás a környéken.
- REL a tengerszintre átszámított relatív légköri nyomás.
3. Az „ABS“ üzemmódban nyomja meg a [BARO] gombot a befejezéshez. A „REL“ üzem-

módban nyomja meg a [BARO] gombot a relatív légnyomás értékeinek beállításához 
az alábbi eljárás szerint.

A RELATÍV LÉGNYOMÁS ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA
1. A helyi szintű meteorológiai szolgálatból, az internetről vagy más meteorológiai for-

rásokból szerezze be a tengeri szintű légköri nyomásadatokat (az otthoni területére 
vonatkozó relatív légköri nyomásadatokat is).

2. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a [BARO] gombot, míg az ABS vagy REL ikon villogni 
nem kezd.

3. Nyomja meg az [UP] vagy [DOWN] gombot a relatív nyomás üzemmódba való átkapc-
soláshoz.

4. Nyomja meg még egyszer a [BARO] gombot amíg, a légnyomás számjegyei villogni 
kezdenek.

5. Az [UP] vagy [DOWN] gomb megnyomásával módosítsa az értéket.
6. Nyomja meg a [BARO] gombot a mentéshez és a beállítás üzemmódból való 

kilépéshez.

A BAROMÉTER MÉRÉSI EGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA
A [BARO] gombbal módosítsa a mértékegységet inHg/mmHg/hPa-ra.

MEGJEGYZÉS:
- A relatív nyomásérték akkor jelenik meg, ha a főegység be van kapcsolva; az alapértel-

mezett érték 1 013 mb/hPa (29,91 inHg), ami megfelel az átlagos légköri nyomásnak.
- Ha módosítja a relatív légköri nyomás értékét, az időjárás indikátorai is módosulnak 

ennek megfelelően.
- A relatív légköri nyomás a tenger szintjéhez viszonyítva, de az abszolút légköri nyomás 

változásától függően változik a műszer 1 órás használatát követően.

CSAPADÉKMENNYISÉG
CSAPADÉKMENNYISÉG MEGJELENÍTÉS MÓD KIVÁLASZTÁSA

MEGJEGYZÉS:
Ez a készülék az aktuális csapadékintenzitás alapján megmutatja, hogy egy óra alatt men-
nyi mm/in esőt gyűjtött. Nyomja meg a [RAIN]  gombot következők közötti váltáshoz:
- RATE (Intenzitás) A csapadék intenzitása az elmúlt órában
- DAILY (Napi)   NAPI csapadékmennyiség, éjféltől mérve
- WEEKLY (Heti)  HETI  kijelző, amely az aktuális hét összes csapadékmenny-

iségét mutatja
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- MONTHLY (Havi)  HAVI kijelző, amely az aktuális naptári hónap összes csapa-
dékát mutatja

MEGJEGYZÉS:
Az eső intenzitása 6 percenként, óránként és 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 és 54 percen-
ként frissül.

A CSAPADÉKMENNYISÉG MÉRÉSI EGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA
1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [RAIN] gombot az egység beállításának megny-

itásához
2. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal átkapcsolhat a mm (milliméter) és in (hüvelyk) között.
3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [RAIN] gombot.

SZÉLSEBESSÉG / URALKODÓ SZÉLIRÁNY
SZÉLIRÁNY MEGHATÁROZÁSA

A SZÉLIRÁNY-KIJELZÉS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
Nyomja meg a [WIND]  gombot a következők közötti 

váltáshoz:
- AVERAGE (Átlag): ÁTLAGOS szélsebesség az 

összes szélsebesség-adat átlagát mutatja, amely az 
elmúlt 30 másodpercben volt rögzítve.

- GUST (Széllökések): A SZÉLLÖKÉSEK sebessége 
mutatja a legutóbbi felmérés óta rögzített legnagyobb 
szélsebességet.

A szélsebesség mérése információt szolgáltat az uralkodó szél erejéről szöveges in-
formációk segítségével.

Szint LIGHT 
(ALACSONY)

MODERATE 
(KÖZEPES) STRONG (ERŐS) STORM (VIHAR)

Sebesség 1~ 19 KM/H 20~ 49 KM/H 50~ 88 KM/H > 88 KM/H

SZÉLSEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK A KIVÁLASZTÁSA
1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [WIND] gombot az egység beállításának megny-

itásához
2. Az [UP] vagy [DOWN]  gomb segítségével allítsa be a mph (mérföld/óra) / m/s (méter/

másodperc) / km/h (kilométer/óra) / knots (csomó).
3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [WIND] gombot.

Szélirány kijelző

Szélirány az elmúlt 
5 percben (max. 6 jelzőjel)

Valós idejű szélirány

Jelentés

Csapadék intenzitása Napi csapadék Heti csapadék Havi csapadék
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BEAUFORT SKÁLA
A Beaufort-skála a szélsebesség nemzetközi skálája, 0-tól (szélcsend) 12-ig (hurrikán).

Beaufort skála Leírás Szélsebesség Helyzet a földön

0 Szélcsend

< 1 km/h

Szélcsend. A füst egyenesen száll 
felfelé.

< 1 mph

< 1 knot

< 0,3 m/s

1 Gyenge szellő

1,1~ 5,5 km/h
A füst iránya jelzi a szél irányát. 
A levelek és a széllapátok nem 

mozognak.

1~ 3 mph

1~ 3 knot

0,3 ~ 1,5 m/s

2 Enyhe szél

5,6~ 11 km/h
Az arcon érezhető a légmozgás. 
A fák levelei zizegnek. A szélla-

pátok elkezdenek mozogni.

4~ 7 mph

4~ 6 knot

1,6 ~ 3,3 m/s

3 Enyhe szél

12~ 19 km/h
A levelek és a kis ágak folyamato-
san mozognak, a könnyű zászlók 

lebegnek.

8~ 12 mph

7~ 10 knot

3,4 ~ 5,4 m/s

4 Gyenge szél

20~ 28 km/h

Por és laza papírok emelkednek. 
A kis ágak elkezdenek mozogni.

13~ 17 mph

11~ 16 knot

5,5 ~ 7,9 m/s

5 Mérsékelt szél

29~ 38 km/h
Közepes méretű ágak mozognak. 
A kis lombhullató fák elkezdenek 

lengni.

18~ 24 mph

17~ 21 knot

8,0 ~ 10,7 m/s

6 Erős szél

39~ 49 km/h Nagy ágak mozognak. Sípo-
ló magasvezetékek. Esernyő 
megtartása egyre nehezebbé 

válik. Az üres műanyag kosarak 
átfordulnak.

25~ 30 mph

22~ 27 knot

10,8 ~ 13,8 m/s

7 Enyhe viharos szél

50 ~ 61 km/h

Egész fák mozognak. A séta szél 
ellen erőfeszítést igényel.

31~ 38 mph

28~ 33 knot

13,9 ~ 17,1 m/s

8 Viharos szél

62~ 74 km/h
Néhány faág leltörik. Az autók 

megváltoztatják az úton az irányt. 
A séta nagyon nehéz.

39~ 46 mph

34~ 40 knot

17,2 ~ 20,7 m/s
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9 Erős viharos szél

75~ 88 km/h
Néhány ág letörik a fától, és né-

hány apró fa a földre esik. A szer-
kezetek, az ideiglenes jelölések 

és az útlezárások a földre esnek.

47~ 54 mph

41~ 47 knot

20,8 ~ 24,4 m/s

10 Szélvész

89~ 102 km/h
A fák eltörnek vagy gyökerekkel 
kifordulnak, növekszik a szerke-
zetek károsodásának valószínű-

sége.

55~ 63 mph

48~ 55 knot

24,5 ~ 28,4 m/s

11 Heves szélvész

103~ 117 km/h

A növényzet és a szerkezetek 
általános károsodása valószínű.

64~ 73 mph

56~ 63 knot

28,5 ~ 32,6 m/s

12 Orkán

≥ 118 km/h
A növényzet és a szerkezetek 

általános károsodása valószínű. 
A töredékek és a nem rögzített 
tárgyak repülnek a levegőben.

≥ 74 mph

≥ 64 knot

≥ 32,7 m/s

METEOROLÓGIAI INDEX
A WEATHER INDEX (Meteorológiai index) részben az  [INDEX] gomb megnyomásával 
a következő sorrendben jelenítheti meg a meteorológiai indexet:
FEELS LIKE (érzékszervi hőmérséklet)  WIND CHILL (tényleges hőmérséklet)  
HEAT INDEX (hőmérsékleti index)  DEW POINT (harmatpont)

ÉRZÉKSZERVI HŐMÉRSÉKLET
Az érzékszervi hőmérsékleti index meghatározza, hogy az emberek valóban hogyan érzik 
a külső hőmérsékletet.

HŐMÉRSÉKLETI INDEX
A hőmérsékleti indexet az 5 az 1-ben érzékelő hőmérsékleti és páratartalmának adatai 
határozzák meg 27 °C (80 °F) és 50 °C (120 °F) közötti külső hőmérséklet esetén.

A hőmérsékleti index tartomá-
nya Figyelmeztetés Magyarázat

27°C és 32°C között (80°F ÷ 90°F) Óvatosság Kimerültség a melegtől lehetséges

33 °C és 40 °C között (91 °F ÷ 
105 °F) Különös óvatosság Kiszáradás a melegtől lehetséges

41 °C és 54 °C között (106 °F ÷ 
129 °F) Veszély Kimerültség a melegtől valószínű

≥ 55 °C(≥ 130 °F) Rendkívüli veszély Súlyos kiszáradás vagy napégés 
veszélye

TÉNYLEGES HŐMÉRSÉKLET
Az aktuális tényleges hőmérsékletet az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő hőmérsékleti 
és szélsebesség-adatainak kombinációja határozza meg.
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HARMATPONT
-  A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen a levegőben lévő vízgőz ál-

landó légköri nyomásonfolyadékká kondenzálódik, ugyanolyan sebességgel, mint aho-
gy párolog. A szilárd felületen kicsapódott vizet harmatnak nevezzük.

-  A harmatpont hőmérsékletét az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő hőmérsékleti és 
páratartalmának adatai határozzák meg.

ADATTÖRTÉNET (AZ ELŐZŐ 24 ÓRA MINDEN ADATA)
A konzol automatikusan rögzíti az elmúlt 24 óra időjárási adatait, ideértve a belső és kültéri 
hőmérsékletet és páratartalmat, a légköri nyomást, a tényleges hőmérsékletet, a szélse-
bességet és a csapadékmennyiséget.
1. Nyomja meg a [HISTORY] gombot az utolsó 1 órára vonatkozó mentett előzményeinek 

megjelenítéséhez.
2. Nyomogassa a [HISTORY] gombot az utolsó 2, 3, 4, 5... 24 órára vonatkozó meteo-

rológiai adatok megjelenítésére.

MEMÓRIA FUNKCIÓ MAX/MIN ÉTÉKEK
1. Nyomja meg a MAX/MIN gombot a mért adatok maximális/minimális értékeinek 

megtekintéséhez. A megjelenítési sorrend a következő: Max. külső hőmérséklet  
Min. külső hőmérséklet  Max. kültéri páratartalom  Min. kültéri páratarta-
lom  Max. beltéri hőmérséklet  Min. beltéri hőmérséklet  Max. beltéri 
páratartalom  Min. beltéri páratartalom  Max. érzékszervi hőmérséklet  
Min. érzékszervi hőmérséklet  Max. tényleges hőmérséklet  Min. tényleges 
hőmérséklet  Max. hőmérsékleti index  Min. hőmérsékleti index  Max. har-
matpont  Min. harmatpont  Max. nyomás  Min. nyomás  Max. átlagos 
szélsebesség  Max. széllökés-sebesség  Max. csapadékmennyiség.

2. Tartsa nyomva a [MAX / MIN] gombot 2 másodpercig a maximális és minimális adatok 
visszaállításához.

MEGJEGYZÉS:
A maximális és a minimális érték megjelenésekor a megfelelő időbélyeg is megjelenik.

FIGYELMEZTETÉS MAGAS/ALACSONY ÉRTÉKNÉL
A magas (HI) / alacsony (LO) riasztást bizonyos időjárási körülmények figyelmeztetésére 
használják. Az aktiválás után a riasztás bekapcsol. A következő riasztási területek és típu-
sok érhetők el:

Kijelző szegmens Elérhető riasztás típusa
Beltéri hőmérséklet Figyelmeztetés magas (HI) és alacsony (LO) értéknél

Beltéri páratartalom Figyelmeztetés magas (HI) és alacsony (LO) értéknél

Külső hőmérséklet Figyelmeztetés magas (HI) és alacsony (LO) értéknél

Kültéri páratartalom Figyelmeztetés magas (HI) és alacsony (LO) értéknél

Csapadékmennyiség Figyelmeztetés magas (HI) értéknél (napi csapadék éjféltől)

Szélsebesség Figyelmeztetés magas (HI) értéknél
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RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA MAGAS/ALACSONY ÉRTÉKNÉL
1. Az [ALERT] gombbal válassza ki a kívánt területet.
2. Az [UP] vagy [DOWN] gombok segítségével módosítsa 

a beállítást.
3. A megerősítéshez és folytatáshoz a következő beállításra ny-

omja meg az [ALERT] gombot.
FIGYELMEZTETÉS ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA MAGAS/

ALACSONY ÉRTÉKNÉL
1. Az [ALERT] gombbal válassza ki a kívánt területet.
2. Az [ALARM] gombbal kapcsolja be vagy kapcsolja ki a figyel-

meztetést.
3. A következő beállításhoz nyomja meg az [ALERT]  gombot.

MEGJEGYZÉS:
- A készülék automatikusan kilép a beállítási módból 5 másodperc után, egyetlen gomb 

megnyomása nélkül.
- Amikor a FIGYELMEZTETŐ riasztás be van kapcsolva, az aktivált riasztás területe és 

típusa villog, és a riasztás 2 percig szól.
- A FIGYELMEZTETŐ riasztásához nyomja meg a [ALARM / SNOOZE] / [ALARM], 

vagy várjon 2 percet, amíg a riasztó automatikusan kikapcsol.

VEZETÉK NÉLKÜL JEL VÉTELE
Az 5 az 1-ben vezeték nélkül érzékelő kb. 150 m működési tartományban (egyenes nézet) 
képes az adatátvitelre. Időnként a jel gyenge vagy elveszhet inkoherens fizikai akadályok 
vagy más környezeti zavarok miatt. Ha az érzékelő jele teljesen elveszik, akkor át kell hely-
ezni a konzolt vagy az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM
KÉNYELEMJELZÉS
A kényelemjelzés a beltéri hőmérsékleten és páratartalomon alapuló képi jelzés, amely 
meghatározza a kényelem szintjét.

MEGJEGYZÉS:
- A kényelemjelzés ugyanazon a hőmérsékleten változhat, a páratartalom függvényében.
- 0 °C (32 °F) alatt vagy 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékleten a kényelemjelzés nem jele-

nik meg.

ADATOK TÖRLÉSE
Az 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő telepítésekor az érzékelők aktiválódhatnak, ami 
téves eső- és szélméréseket eredményezhet. A telepítés után törölheti a hibás adato-
kat a konzolról az óra visszaállítása és az ismételt párosítás nélkül. Ezután nyomja meg 
a [HISTORY] gombot és tartsa lenyomva 8 másodpercig. Így minden korábban rögzített 
adat törlésre kerül.

Nincs érzékelő 
egység Jel keresése Erős jel Gyenge jel Jelvesztés

Nagyon hideg Kellemes Nagyon meleg
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HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
A főegység háttérvilágítását a [HI / LO / AUTO] tolókapcsoló segítségével állíthatjuk be 
a megfelelő fényerő kiválasztásához:
-- Tolja [HI]  (Magas) állásba fényesebb háttérvilágításhoz.
- Tolja a [LO] (Alacsony) állásba gyengébb háttérvilágításhoz.
- Tolja az [AUTO] (Automatikus) állásba, hogy a háttérvilágítást automatikusan 

a környezeti fényszintre állítsa.

AZ 5 AZ 1-BEN ÉRZÉKELŐ DÉLRE IRÁNYÍTÁSA
Az 5 az 1-ben kültéri érzékelő alapértelmezés 
szerint északra van kalibrálva. Bizonyos es-
etekben a felhasználók úgy szeretnék telepíte-
ni a terméket, hogy a nyíl délre mutasson:
1. Először telepítse az 5 az 1-ben kültéri 

érzékelőt úgy, hogy a nyíl délre mutatjon.
2. A konyolon nyomja meg és tartsa lenyom-

va a [WIND] gombot  8 másodpercig, amíg 
a nem világít és nem kezd el villogni az 
iránytű felső része (északi félteke).

3. Az [UP] vagy [DOWN] gombbal átkapcsol az alsó részre déli félteke).
4. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [WIND] gombot.

MEGJEGYZÉS:
A félteke beállításának megváltoztatása után a kijelző automatikusan a holdfázis irányára 
vált.

HOLDFÁZIS

Az északi féltekén a hold 
jobbról (a hold számunk-
ra látható része, amely 
az új hold után ragyog) 
növekszik. Ezért a hold 
napfényes területe jobbról 
balra mozog az északi 
féltekén, míg balról jobbra 
a déli féltekén. Az alábbiak-
ban egy táblázat bemu-
tatja, hogyan jelenik meg 
a hold a konzolon.

Északi félteke Déli félteke

Újhold

Növekvő holdsarló

Növő hold

Első negyed

Északi félteke Holdfázisok Déli félteke

Fogyó holdsarló

Harmadik negyed

Fogyó hold

Telihold
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KARBANTARTÁS
ESŐGYŰJTŐ TISZTÍTÁSA

1.  Fordítsa el az esőgyűjtőt 30°-kal, az 
óramutató járásával ellentétes irányba.

2.  Óvatosan távolítsa el az esőgyűjtőt.
3.  Tisztítsa meg és távolítsa el a törmel-

éket vagy rovarokat.
4.  Alapos tisztítás és szárítás után helyez-

ze vissza az összes alkatrészt.

HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA
1. Távolítsa el a sugárzás pajzs alján lévő 2 csavart.
2. A pajzsot óvatosan húzza ki.
3. Az érzékelőt tisztítsa meg, távolítsa el a szennyeződéseket (pl. rovarokat), ügyeljen 

arra, hogy az érzékelőre ne kerüljön víz.
4. Tisztítsa meg a pajzsot vízzel, távolítsa el a szennyeződéseket és rovarokat.
5. Alapos tisztítás és szárítás után helyezze vissza az összes alkatrészt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma/Tünetek Megoldás
Az esőérzékelő furcsán, vagy nem mér 1. Ellenőrizze az esőgyűjtő lefolyó nyílását.

2. Ellenőrizze le a vízszint beállítását.

A hőmérséklet/páratartalom-érzékelő furcsán, 
vagy nem mér

1. Tisztítsa meg a sugárzás pajzsot.
2. Tisztítsa meg az érzékelőt.

Szélsebesség és szélirány mérés furcsa vagy 
nincs

1. Ellenőrizze le a szélsebességmérőt (anemo-
métert).
2. Ellenőrizze a széllapátot.

 és   
(15 percen keresztül nincs jel)

 és   
(1 órán keresztül nincs jel)

1.  Helyezze egymáshoz közelebb a konzolt és 
az 5 az 1-ben érzékelőt.

2.  Biztosítsa, hogy a konzol  megfelelő távolság-
ban legyen más elektromos készülékektől, 
amelyek zavarhatják a vezeték nélküli kom-
munikációt (TV, számítógépek, mikrohullámú 
sütők).

3.  Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa visz-
sza a konzolt és az 5 az 1-ben érzékelőt is.

N NN

„Zárt” helyzet „Nyitott” helyzet
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
• Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.
• Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést és tartsa be az utasításokat.
• A készüléket ne tegye ki túl nagy erő, por vagy nedvesség hatásának.
• Ne takarja le a szellőzőnyílásokat pl. újsággal, függönnyel vagy hasonlókkal.
•  Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadék ömlik rá, azonnal szárítsa meg egy puha, 

nem bolyhos ronggyal.
• A készüléket ne tisztítsa súroló vagy maró anyaggal.
• Ne sértse meg a készülék belső alkatrészeit. Ez a jótállás elvesztését eredményezheti.
• Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
• A kézikönyvben megjelenített ábrák eltérhetnek a tényleges megjelenéstől.
•  Ha bizonyos faanyagokra helyezi a készüléket, az nyomot hagyhat a felületen. Ezekért 

a károkért a készülék gyártója nem vállal felelősséget. Lásd a bútorgyártó utasításait 
a bútorkezeléshez.

•  A hálózati aljzat legyen a készülék közelében, és könnyen elérhető helyen.
• Csak új elemeket használjon. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
• Ha az elemeket nem megfelelő típusúra cseréli, robbanásveszély fenyeget.
•  Ne dobja a lemerült elemeket válogatás nélküli kommunális hulladékba - az 

utasításoknak megfelelően semmisítse meg. Az ilyen hulladékot külön, speciális módon 
kell megsemmisíteni.

• Helyezze a készüléket legalább 1 m-re az adaptertől.
• A készüléket csak ≤ 2 m magasságba lehet felszerelni (A készülék tömege ≤ 1 kg).
•  A jelen dokumentációtartalmát és a termék műszaki adatait a gyártó előzetes bejelentés 

nélkül is megváltoztathatja.
•  A termék megsemmisítésekor biztosítsa, hogy a speciális megsemmisítés céljából külön 

legyen leadva. 
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MŰSZAKI ADATOK

KONZOL
Méret (SZ × MA × MÉ) 118 × 192,5 × 21 mm (asztali állvány nélkül)
Tömeg 260 g
Fő tápellátás Adapter 5 V DC bemenettel, 600 mA
Tartalék elem CR2032
Támogatott érzékelő 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő (szélsebesség, szélirány, 

esőmérő, hőmérő-higrométer)
VF frekvencia 868 MHz (az EU vagy Egyesült Királyság változatához)
RÁDIÓ VEZÉRLÉSŰ ÓRA
Szinkronizálás Automatikusan vagy tiltva
Óra megjelenítése HH:MM:SS (óra:perc:másodperc) / a hét napja
Óra formátum 12 óra (+AM/PM) vagy 24 óra
Naptár nap / hónap
Hét napjai 5 nyelven EN, FR, DE, ES, IT
Pontos idő jel DCF vagy MSF (az adott országra vonatkozó verzió függvényében)
DST (nyári időszámítás) AUTOMATIKUS/KIKAPCSOLVA
BAROMÉTER
Barométer egysége hPa, inHg és mmHg
Mérési tartomány 540 ~ 1 100 hPa
Pontosság (700 ~ 1 100 hPa ±5 hPa) / (540~696 hPa ±8 hPa) 

(20,67~32,48 inHg ±0,15 inHg) / (15,95~20,55 inHg 
±0,24 inHg) 
(525~825 mmHg ±3,8 mmHg) / (405~522 mmHg ±6 mmHg) 
Tipikusan 25 °C (77 °F)-nál

Felbontás 1 hPa / inHg 2 tizedes pontossággal / mmHg 1 tizedes pon-
tossággal

Időjárás előrejelzés Napos/derűs, kissé felhős, felhős, esős, eső/vihar és havazás
Memória módok Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális 

és minimális értékek (időbélyegzővel), az elmúlt 24 óra törté-
neti adatai

BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET
Hőmérséklet mértékegység °C vagy °F
Kijelzés -40 °C és 70 °C között (-40 °F ÷ 158 °F)
Üzemeltetési tartomány -5 °C és 50 °C között (14 °F ÷ 122 °F)
Felbontás °C/°F (1 tizedes pontossággal)
Pontosság < 0 °C vagy > 40 °C ±2 °C (< 32 °F vagy > 104 °F ±3,6 °F)

0~40 °C ±1 °C (32~104 °F ±1,8 °F)
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Memória módok Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális 
és minimális értékek (időbélyegzővel), az elmúlt 24 óra törté-
neti adatai

BELTÉRI PÁRATARTALOM
Kijelzés 20% és 90% RH (< 20%: LO; > 90 %: HI) (Hőmérséklet tarto-

mány 0 °C-től 60 °C-ig)
Üzemeltetési tartomány 20% RH – 90% RH
Felbontás 1 %
Pontosság 20 ~ 40% RH, ±8% RH, 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél

41% ~ 70% RH, ±5% RH, 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél
71% ~ 90% RH, ±8% RH, 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél

Memória módok Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális és 
minimális értékek (időbélyegzővel), az elmúlt 24 óra történeti adatai

KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET (Megjegyzés: 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő adatok 
kimutatása)
Hőmérséklet mértékegység °C vagy °F
Kijelzés -40 °C és 80 °C között (-40 °F ÷ 176 °F)
Felbontás °C/°F (1 tizedes pontossággal)
Pontosság 60,1~80 °C ±0,8 °C (140,2~176 °F ±1,4 °F)

5,1~60 °C ±0,4°C (41,2~140 °F ±0,7 °F)
-19,9~5 °C ±1 °C (-3,8~41 °F ±1,8°F)
-40 ~ -20 °C ±1,5 °C (-40 ~ -4 °F ±2,7 °F)

Memória mód Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális 
és minimális értékek (időbélyegzővel), az elmúlt 24 óra törté-
neti adatai

KÜLTÉRI PÁRATARTALOM (Megjegyzés: 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő ada-
tok kimutatása)
Kijelzés 0% RH – 100% RH
Felbontás 1 %
Pontosság 1 ~ 20% RH ±6,5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél

21 ~ 80% RH ±3,5% RH 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél
81 ~ 99% RH ±6,5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékletnél

Memória módok Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális 
és minimális értékek (időbélyegzővel), az elmúlt 24 óra törté-
neti adatai

ESŐ (Megjegyzés: 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő adatok kimutatása)
Csapadékegység mm és hüvelyk
Csapadékegység tarto-
mánya 0 ~ 9 999 mm (0~393,7 hüvelyk)

Felbontás 0,4 mm (0,0157 hüvelyk)
Csapadékegység pon-
tossága Több mint +/-7 % vagy 1 átfordulás



HU – 21

Memória módok Az utolsó memória alaphelyzetbe állítása óta elért maximális 
esőértékek, az elmúlt 24 óra történeti adatai

SZÉL (Megjegyzés: 5 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő adatok kimutatása)
Szélsebesség mérté-
kegységek mph, m/s, km/h, csomók

Szélsebesség tartomány 0 ~ 112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 csomó
Szélsebesség mérési 
felbontás 0,1 mph vagy 0,1 csomó vagy 0,1 m/s

Sebesség mérésének 
pontossága < 5 m/s: + -0,5 m/s; > 5 m/s: +/- 6 %

Szélirányok száma 16
Memória módok Maximális átlag szélsebesség és szélütések (időbélyegző-

vel), az elmúlt 24 óra történeti adatai

5 az 1-ben VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
Méret (SZ × MA × MÉ) 343,5 × 393,5 × 136 mm
Tömeg 673 g (elemmel együtt)
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 °C és 60 °C között (-40 °F ÷ 140 °F)
Üzemi páratartalom tartomány 1% RH – 99% RH
Akkumulátor 3 x 1,5 V AA méretű elem ( alacsony hőmérsékleten tör-

ténő használathoz lítium elem ajánlott)
VF frekvencia 868 MHz (az EU vagy Egyesült Királyság változatához)
VF hatótávolság Max. 150 m
Adás 12 másodpercenként

AZ ADAPTER MŰSZAKI ADATAI:
A gyártó neve vagy védjegye, vál-
lalkozás nyilvántartási száma és 
címe:

HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi 
Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, 
Guang Dong, P.R.China

A modell azonosító jele: SWS 9300 
Bemeneti feszültség: AC100 - 240V
Bemeneti frekvencia 50/60Hz
Kimeneti feszültség: DC 5,0V
Kimenő áram: 0,6A
Kimeneti teljesítmény: 3,0W
Átlagos hatékonyság aktív üzem-
módban: ≥69,64% 

Hatékonyság alacsony terhelésnél 
(10%): ≥58,84%

Terhelés nélküli energiafogyasztás: ≤0,10W 
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos 
és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az 
EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, 
azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati 
hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem 
megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan 
kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés nem EU országokban
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, 
a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat 
illetékes osztályához.

A termék teljesíti a vele szemben támasztott EU követelményeket.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 9300 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/
EU irányelvvel.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi weboldalon találja: www.sencor.com

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 
történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 04/2020 2020, Fast ČR, a. s.



HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek 
szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.

A  jótállási igény a  jótállási jeggyel, a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a  terméket értékesítő 
forgalmazónál, illetve a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a  13. hónaptól  
a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 
a  termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 
(i) elsősorban - választása szerint - a  hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, 
vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a  fogyasztó – választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül 
megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a  le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a  jótállás kötelezettje gondoskodik.  
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére 
való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató 
figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. 
hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos 
szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás 
a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 



A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ...........................................................................................................................................................................

Típus:  ........................................................................................................................................................................................

Gyártási szám: ........................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  ................................

.....................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:  ..................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20 ........  .................hó ................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javí tás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .....................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja:  .................................................................................................................................................

Hiba oka:  .................................................................................................................................................................................

Javítás módja:  ........................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  .....................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ....................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu


