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Köszönjük, hogy ezt a pontos, színes képernyővel ellátott meteorológiai állomást 
választotta. A terméket nagy gonddal terveztük meg és gyártottuk le. Ez az útmutató 
a DCF és MSF verzióra érvényes.
A megvásárolt verziótól függően figyelmesen olvassa el az útmutatót, és későbbi 
felhasználás céljából őrizze meg.

 Ez a szimbólum figyelmeztetést jelent. A biztonságos használat érdekében mindig 
kövesse a dokumentumban szereplő utasításokat.

 E szimbólum mögött felhasználó-tipp rejlik.

LEÍRÁS
KÉSZÜLÉK
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1. [ALARM / SNOOZE] (Ébresztés/
Ismételt ébresztés) gomb

2. LCD-kijelző
3. [MEM / -] (Memória/-) gomb
4. [ALARM] (Ébresztés) gomb
5. [ALERT] (Figyelmeztetés) gomb
6. A [CH / +] (Csatorna/+) gomb
7. [INDEX] (Index) gomb
8. [HISTORY] (Előzmények) gomb
9. Asztali állvány
10. Fali akasztó

11. [°C / °F] gomb
12. [12 / 24] gomb
13. [BARO] (Légnyomás) gomb
14. [SENSOR] (Érzékelő) gomb
15. [CLOCK SET] (Óra beállítása) gomb
16. [HI / LO / AUTO] (Magas/Alacsony/

Automatikus) tolókapcsoló
17. [RESET] (Visszaállítás) gomb
18. Elemtartó rekesz
19. USB tápcsatlakozó
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LCD-KIJELZŐ
1. Kültéri páratartalom és 

hőmérséklet rész
2. Barometrikus légnyomás rész
3. Idő és naptár
4. Beltéri páratartalom és 

hőmérséklet rész
5. Időjárás előrejelző ikon
6. Meteorológiai index és 

a holdfázis rész
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VEZETÉK NÉLKÜLI  PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 
RCC VÉTELI FUNKCIÓVAL
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1. Az átvitel állapotának LED-es kijelzése
2. [RCC] (Rádióvezérelt idő) vétel gomb

- Nyomja meg az RCC jel vételhez.
3. [RESET] (Visszaállítás) gomb
4. Tartó a falra szereléshez
5. [CHANNEL] (Csatorna) tolókapcsoló

- Rendelje hozzá az érzékelőt az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8. csatornához.
6. Elemtartó rekesz

- 2 db AA méretű elem behelyezéséhez.
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  FONTOS MEGJEGYZÉS
- Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.
- A készüléket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, pornak, magas 

hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ne takarja el 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 dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne okozzon sérülést a készülék belső alkatrészeiben. Ez a jótállás elvesztését 

eredményezheti.
- A hálózati aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- Csak új elemeket tegyen be. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Az elhasználódott elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az ilyen 

hulladékot külön, speciális módon kell megsemmisíteni.
- Figyelem! Az elhasználódott készüléket és elemeket környezetkímélő módon kell 

megsemmisíteni.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes 

figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A konzolt a mellékelt adapterrel együtt kell használni.
- Az elemet ne nyelje le, a vegyi anyagok égési sérülést okozhatnak.
- A termékben gombelem van. Gombelem lenyelése esetén már 2 óra alatt súlyos, 

akár halálos belső égési sérülés keletkezhet.
- Az új és öreg elemeket is tartsa gyermekektől távol.
- Amennyiben az elemtartó rekeszt nem lehet biztonságosan lezárni, ne használja 

tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol.
- Ha arra gyanakszik, hogy az elemet lenyelték, vagy bejutott a test bármely részébe, 

azonnal forduljon orvoshoz.
- FIGYELEM! Ha az elemeket nem megfelelő típusú elemre cseréli, robbanásveszély 

fenyeget.
- Vegye figyelembe azt a magas vagy alacsony szélsőséges hőmérsékletet, amelynek 

az elem ki lehet téve használat, tárolás vagy szállítás során;
- Vegye figyelembe a magas tengerszint feletti alacsony légnyomást.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, a garancia érvényét veszti.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy az akkumulátort mechanikusan zúzza vagy 

vágja, akkor az robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül forró környezetben hagyja, robbanás vagy gyúlékony 

folyadék- vagy gázszivárgás léphet fel.
- Az akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, robbanást vagy 

gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.
-  Ez az készülék csak ≤ 2 m magasságban való felszerelésre alkalmas.
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KEZDÜNK
VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Az elemtartó rekeszbe helyezzen 2 db AA méretű elemet. Helyezze be az elemeket 

megfelelő polaritással az elemtartó rekeszben található információk szerint.
3. Csukja be az elemtartó rekesz ajtaját.

 MEGJEGYZÉS:
- Ez a vezeték nélküli érzékelő képes fogadni a rádióvezérelt időjelet a főegység 

órájának automatikus beállításához. E funkció használatához elég, ha az érzékelőt 
párosítjuk a főegységgel.

- Attól kezdve. hogy a vezeték nélküli páratartalom- és hőmérséklet-érzékelőhöz 
hozzárendelünk egy csatornát, ezt csak az elem kivételével vagy a készülék 
visszaállításával módosíthatjuk.

- Az érzékelőt úgy helyezze el, hogy védve legyen a közvetlen napfénytől, esőtől, hótól.

KÉSZÜLÉK
A tartalék elem behelyezése
1. Távolítsa el az elemtartó rekesz ajtaját a főkonzolról.
2. Helyezzen be egy új CR2032 akkumulátort a polaritás-adatok szerint az elemtartó 

rekeszbe
3. Csukja be az elemtartó rekesz ajtaját.

Kapcsolja be a konzol tápellátását
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB-

csatlakozóját a főegység tápellátásához.
2. Miután csatlakoztatta a tápellátáshoz, 

a főegység normál időmegjelenítés 
üzemmódba kapcsol.
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USB-kábel

AZ ÁLLVÁNY ASZTALRA TELEPÍTÉSE
Az adatok kényelmes megfigyelése végett ezt a készüléket úgy tervezték, hogy asztalra 
helyezhető vagy falra szerelhető legyen. A lent említett urasítások szerint helyezze az 
asztalállványt a konzol aljára.
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1. lépés 2. lépés
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 MEGJEGYZÉS:
- Ha az LCD-kijelzőn nem jelenik meg semmiféle adat, egy fémdrót segítségével 

nyomja meg a [RESET] gombot.
- Annak érdekében, hogy a vezeték nélküli érzékelő párosítása a főegységgel 

megfelelően történjen, először kapcsolja be az érzékelő(ke)t, majd nyomja a [RESET] 
gombot a főegységen az érzékelő beállításáig.

- A jelet nem feltétlenül sikerül azonnal venni. A légköri zavarok miatt a legjobb vételre 
gyakran éjszaka kerül sor.

A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ JELÉNEK VÉTELE
1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a [SENSOR] gombot az érzékelő jelének 

vétele aktiválására az éppen megjelenített csatornán. A jel ikon villogni kezd.
 Ha például a CH 2 csatorna van megjelenítve, a [SENSOR] gomb megnyomásával 

csak a CH 2 csatorna számára indítja el a vételt.
2. Amíg a vétel nem sikeres, a jel ikonja villog. Ha 5 percig semmilyen jelet nem sikerül 

venni, az ikon kialszik.

Vezeték nélküli jel vétele kézi újraindítás vagy a [SENSOR] gomb 
megnyomása után
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Amíg a jelekre vár, az értékmezőben a "--" jelenik meg.
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 M/  D

 

Jó vezeték nélküli érzékelő-jel

  

 

 D/M  M/D

 M/  D

 

1. Ha az aktuális csatorna-jel vétele leáll, és ezt a vételt 1 órán 
belül nem folytatják, a jel ikon kikapcsol.

 A hőmérséklet és páratartalom helyett az adott csatornára 
vonatkozóan „Er” (Hiba) felirat jelenik meg.

2. Ha a jelet 48 órán belül nem állítják vissza, az "Er" (hiba) 
kijelző állandóvá válik, és az érzékelő akkumulátorjait 
ki kell cserélni az "Er" csatornán, majd nyomja meg 
a [SENSOR] gombot az „Er” csatorna érzékelőinek ismételt 
párosításához.

 MEGJEGYZÉS:
A vezeték nélküli érzékelő elemeinek cseréje után, vagy ha az egységnek problémái 
vannak a vezeték nélküli érzékelőtől származó jel vételével egy adott csatornán, tegye 
a következőt. A hibás csatorna megjelenítése közben nyomja meg a [SENSOR] gombot 
az érzékelő jelének manuális fogadásához.

  

 

 D/M  M/D

 M/  D
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TÖBB VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ-CSATORNA MEGJELENÍTÉSE
A főegység akár 8 további vezeték nélküli érzékelőt is támogat.
1. Miután további vezeték nélküli érzékelőket vásárolt és párosította őket a főegységgel, 

tegye a következőt. Nyomja meg a [CH / +] gombot a CH 1~8 megjelenítés közti 
váltáshoz.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a [CH / +] gombot az automatikus 
váltogatás üzemmód megnyitásához. Sípolás után a csatornák felváltva jelennek 
meg 4 másodperces intervallumban.

3. Az automatikus váltogatás üzemmódban nyomja meg egyszer a [CH/+] gombot 
az automatikus váltogatás leállításához és az aktuális csatorna adatainak 
megjelenítéséhez.

4. Az automatikus ciklus üzemmód használatakor csak a kommunikáló csatornák 
jelennek meg. Ha a CH 1 és 6 csatornál lévő érzékelőről jött a jel, ha 2 másodpercig 
tartsa elnyomva a [CH / +] gombot, 2 másodpercig felváltva villog csak a CH 1  6 
csatorna értéke. A többi csatorna figyelmen kívül marad.
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 M/  D

 

CH 1 (1. csatorna) CH 6 (6. csatorna) CH 1 (1. csatorna)

A RÁDIÓVEZÉRELT IDŐJEL VÉTELE
Az időt és dátumot rádiójel vezérli. Az aktuális időt és dátumot egy RC állomás által 
sugárzott jel automatikusan szinkronizálja vezeték nélküli érzékelő segítségével.
Gondoskodjon róla, hogy a vezeték nélküli érzékelő csatlakoztatva legyen a főegységhez.

AZ RCC-JEL ERŐSSÉGÉNEK INDIKÁTORA
A jel indikátora megjeleníti a jelvétel állapotát. A villogó hullámrész azt jelzi, hogy RCC 
jelvétel történik. A jelvétel állapotában 2 kategóriát különböztetünk meg:

  

 

 D/M  M/D
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 M/  D

 

A készülék nem vesz RCC-jelet Fogadott RCC jel

 MEGJEGYZÉS:
- A vezeték nélküli érzékelő minden nap 2:00-kor és 17:00-kor automatikusan keresni 

kezdi az időjelet.
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- A készüléket zavarforrások, pl. tévékészülék, számítógép stb. hatókörén kívül 
helyezze el.

- Ne tegye a készüléket fémlapra vagy annak közelébe.
- Nem javasoljuk, hogy a készüléket zárt területen, pl. repülőtéren, alagsorban, magas 

épületben vagy gyárban használja.
- Ne indítsa el a vételt mozgó járműben, pl. gépkocsiban vagy vonaton.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS (DST)
A készülék automatikusan átkapcsol a nyári és téli időszámításra. Az idő és dátum 
beállítása üzemmódban a nyári időszámítás (DST) funkciót ki lehet kapcsolni.

 MEGJEGYZÉS:
A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC 
funkció esetén érhető el.

AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA
1. Normál üzemmódban kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [CLOCK SET] gombot 

a dátum/idő beállításának megnyitásához.
2. Nyomja meg a [CH/ +] gombot vagy [MEM/ -] gombot a beállítás módosításához.
3. Nyomja meg a [CLOCK SET] gombot a további beállítások megnyitásához
4. A beállítás sorrendje: 12/24H ➔ óra ➔ perc ➔ másodperc ➔ év ➔ NH/HN ➔ hónap 

➔ nap ➔ időeltolódás ➔ napok nyelve ➔ RCC (Rádióval vezérelt óra) ON/OFF 
(Bekapcs/Kikapcs) ➔ DST (Nyári időszámítás) AUTO / OFF (Automatikus/Kikapcs)

5. Amikor a beállítás befejeződött, nyomja meg a [CLOCK SET] gombot, vagy ne 
használja a készüléket 60 másodpercig, és a készülék visszatér normál üzemmódba.

 MEGJEGYZÉS:
A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC 
funkció esetén érhető el.

12/24 óra beállítása
 

 D/M  M/D

 M/  D

 

Óra/perc/másodperc 
beállítása

 

 D/M  M/D

 M/  D

 

Az év beállítása

 

 D/M  M/D

 M/  D

 

A hónap/nap beállítása
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 M/  D

 

 

 D/M  M/D

 M/  D
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A hónap/nap beállítása
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 Időeltolódás beállítása

 

 D/M  M/D

 M/  D

 
00H ➔ 01H…23H ➔ -23H…-01H ➔ 00H

Nyelv beállítása  
EN FR DE ES IT NL RU 

 

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

EN ➔ FR ➔ DE ➔ ES ➔ IT ➔ NL ➔ RU

RCC (Rádióvezérelt óra) 
beállítása

 
EN FR DE ES IT NL RU 

 

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

DST (Nyári időszámítás) 
beállítása

 
EN FR DE ES IT NL RU 

 

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE
1. Az ébresztőóra beállítási módba való belépéshez normál időmegjelenítési módban 

nyomja meg az [ALARM] gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az 
ébresztőóra számjegyei villogni nem kezdenek.

2. A [CH/ +] vagy [MEM/ -] gomb megnyomásával módosítsa az értéket. A gyors 
módosításhoz ezt a gombot nyomja meg és tartsa lenyomva.

3. A fenti lépések ismétlésével ebben a sorrendben állítsa be az ébresztési időt: Óra → 
Perc.

4. A percek beállításának befejezése után nyomja meg a [ALARM] gombot, vagy 
ne használja a készüléket 60 másodpercig, és a készülék visszatér a normál 
üzemmódba.

 
EN FR DE ES IT NL RU 

 

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

AZ ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ ÉS AZ ISMÉTELT 
ÉBRESZTÉS HASZNÁLATA

1. A fenti módon állítsa be a kívánt ébresztési időt.
2. Vagy nyomja meg az „ALARM“ gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez, nyomja 

meg újra ugyanezt a gombot az ébresztési funkció bekapcsolásához, ekkor az 
ébresztés ikon „

 

 

                                                                                                                          

“ megjelenik az LCD-kijelzőn.
3. Amint elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengeni kezd.
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Az ébresztőórát az alábbi módon lehet beállítani:
a) Automatikusan 2 perc csengetés után, ha nem csinál semmit; az ébresztőóra másnap 

újra megszólal.
b) Az [ALARM / SNOOZE] gomb megnyomásával aktiválódik az ismételt ébresztés; az 

ébresztőóra 5 perc elteltével újra megszólal.
c) Az [ALARM / SNOOZE] gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolja az 

ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal
d) Az [ALARM] gomb megnyomásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra 

másnap újra megszólal.

 MEGJEGYZÉS:
- Az ismételt ébresztés funkciót folyamatosan 24 órán keresztül használni lehet.
- Ismételt ébresztés üzemmódban az ébresztőóra „

 

 

                                                                                                                          

’ villogni fog.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM FUNKCIÓ
1. Nyomja meg a [°C / °F] gombot a °C/°F mértékegységek közti váltáshoz.
2. Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint -50 °C vagy magasabb, mint 70 °C, megjelenik 

a „Lo“ (Alacsony) vagy „Hi“ (Magas) felirat.

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

70°C felett -50 °C alatt

3. A relatív páratartalom tartomány 1 ~ 99%; ha a tartomány túl van lépve, a "- -" jelenik 
meg.

 MEGJEGYZÉS:
Ha hőmérséklet a "Lo" vagy a "Hi" formában jelenik meg, a  a páratartalom "- -” formában 
jelenik meg

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A PÁRATARTALOM ALAKULÁSA
A hőmérséklet és a páratartalom alakulásának indikátora jelzi a változások tendenciáját 
a következő néhány percben. A nyilak emelkedő, stabil vagy süllyedő tendenciát 
mutatnak.

Nyíl indikátorArrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Trend Növekvő Stabil Süllyedő
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KÉNYELEMJELZÉS
A kényelemjelzés a beltéri hőmérsékleten és páratartalomon alapuló képi jelzés, amely 
szerint van meghatározva a kényelem szintje.

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Arrow indicator

Too cold Too hot

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Nagyon hideg Kellemes Nagyon meleg

 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 

jelenik meg.

HAVAZÁS-IKON
Amikor a kültéri hőmérséklet 3 °C alá csökken, villogó hó 
ikon „

 

 

                                                                                                                          

“ jelenik meg a kültéri hőmérsékleti részben.

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).

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Napos/derűs Enyhén borult Felhős Eső Havazás

 MEGJEGYZÉS:
1. Az időjárás-előrejelzés a következő 12–24 órára vonatkozik, nem feltétlenül felel meg 

az aktuális állapotnak.
2. Az időjárás ikon villog a kijelzőn, ha vihar közeledik.
3. 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.
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LÉGNYOMÁS
A LÉGNYOMÁS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a [BARO] gombot a mód kiválasztás megnyitásához:
2. Az [CH / +] vagy [MEM / -] gomb megnyomásával válasszon az alábbi opciók közül:

- abs --- abszolút légköri nyomás a helységben.
- rel --- a tengerszintre átszámított relatív légköri nyomás.

3. Az „abs“ üzemmódban nyomja meg a [BARO] gombot a befejezéshez. A „rel“ 
üzemmódban nyomja meg a [BARO] gombot a relatív légnyomás értékeinek 
beállításához az alábbi rész szerint.

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

forrásokból 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 a [CH / +] vagy [MEM / -] gombot a  RELATIVE (Relatív) üzemmódba 
való átkapcsoláshoz.

4. Nyomja meg egyszer [BARO] gombot úgy, hogy a  RELATIVE (relatív) légköri 
nyomás számjegyei villogni kezdjenek.

5. A [CH/ +] vagy [MEM/ -] 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 kapcsolja a készüléket hPa / inHg / mmHg értékre

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

alapértelmezett 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.

HŐINDEX / HARMATPONT
A HŐINDEX MEGJELENÍTÉSE
Ismételten nyomja meg az [INDEX] gombot a HEAT 
INDEX (Hőindex) értékének megjelenítéséhez.
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 MEGJEGYZÉS:
A hőindex kiszámítására csak akkor kerül sor, ha a helyiség hőmérséklete legalább 27 
°C( 80 °F), és kizárólag külső vezeték nélküli érzékelők által mért hőmérsékleten és 
páratartalmon alapul.

HARMATPONT MEGJELENÍTÉSE
Ismételten nyomja meg az [INDEX] gombot a DEW INDEX 
(Harmatpont) értékének megjelenítéséhez.

 MEGJEGYZÉS:
A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen a levegőben lévő vízgőz állandó 
légköri nyomásonfolyadékká kondenzálódik, ugyanolyan sebességgel, mint ahogy 
párolog.
A szilárd felületen kicsapódott vizet harmatnak nevezzük. A harmatpont hőmérsékletét 
a kültéri vezeték nélküli érzékelők által mért kültéri hőmérséklet és páratartalom alapján 
számítják ki.

ADATTÖRTÉNET (AZ ELŐZŐ 24 ÓRA ADATAI)
A főegység automatikusan rögzíti az elmúlt 24 óra időjárási adatait, ideértve a belső és 
kültéri hőmérsékletet és páratartalmat, légnyomást, harmatpontot és a hőindexet.

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 
meteorológiai adatok megjelenítésére.

A MAXIMÁLIS/MINIMÁLIS ÉRTÉK MENTÉSE
A főegység a legutolsó kézi újraindítástól kezdve megőrzi a meteorológiai adatok MAX./
MIN. értékeit.
1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a [MEM / -] gombot az aktuális csatornán 

mért maximális hőmérséklet megjelenítéséhez.
2. Ismételten nyomja meg a [MEM / -] gombot a MAX./MIN. Értékek megjelenítéséért 

ebben a sorrendben: aktuális csatorna maximális hőmérséklete ➔ aktuális csatorna 
minimális hőmérséklete ➔ aktuális csatorna maximális páratartalma ➔ aktuális 
csatorna minimális páratartalma ➔ maximális beltéri hőmérséklet ➔ minimális beltéri 
hőmérséklet ➔ maximális beltéri páratartalom ➔ minimális beltéri páratartalom ➔ 
maximális légnyomás ➔ minimális légnyomás.

3. A mentett MAX./MIN. értékek megjelenítése során a kijelző 6 másodperc elteltével, 
ha nem csinál semmit, visszatér normál üzemmódba.

4. A belső vagy az aktuális csatorna MAX./MIN értékeinek törléséhez tartsa nyomva 
a [MEM / -] gombot 2 másodpercig, miközben a készülék MAX./MIN értékeket jelenít 
meg.
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FIGYELMEZTETÉSEK BEÁLLÍTÁSA ÉS 
MEGJELENÍTÉSE

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy magas (HI) / alacsony (LO) hőmérsékletre vonatkozó 
figyelmeztetést állítson be a belső és legfeljebb 8 kinti csatornán.
1. Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva az [ALERT] gombot az 

időjárási vagy páratartalommal kapcsolatos figyelmeztetés üzemmód megnyitásához 
- az „IN” ikon villogni kezd. A külső csatorna kiválasztáshoz nyomja meg újra 
a [CHANNEL / +] vagy [MEM / -] gombot.

2. Nyomja meg az [ALERT] gombot a csatorna, a magas hőmérséklet (HI), az alacsony 
hőmérséklet (LO), a magas páratartalom (HI) és az alacsony páratartalom (LO) 
riasztási beállítások közötti váltáshoz.

3. Nyomja meg a [CH / +] vagy [MEM / -] gombot a hőmérsékleti érték 0,1 °C/°F-kal 
vagy a páratartalom 1 %-kal történő módosításához, vagy tartsa lenyomva a gombot 
az értékek gyors módosításához.

4. A magas (Hi) vagy alacsony (Lo) hőmérsékleti értékek beállítása közben nyomja 
meg a [ALARM] gombot a megadott HI/LO értéknél történő figyelmeztetés be-/
kikapcsolásához.

5. Ha befejezte, 2 másodpercig tartsa lenyomva az [ALERT] gombot, vagy várjon 60 
másodpercig, ami alatt ne nyomjon meg egyetlen gombot sem, hogy visszatérjen 
a normál üzemmód.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

A magas páratartalomra vonatkozó 
figyelmeztetés bekapcsolva

A magas hőmérsékletre vonatkozó 
figyelmeztetés bekapcsolva

 MEGJEGYZÉS:
- A beállítás során nem adhat meg egymással ütköző magas (HI) és alacsony (LO) 

értéket. Ha például a figyelmeztetés a magas (HI) hőmérsékletre 40 °C-ra van állítva, 
az alacsony (LO) hőmérsékletre való figyelmeztetést nem állíthatja 39,9 °C-nál 
magasabbra.

-  Amikor a figyelmeztetés bekapcsol, megszólal a riasztás, és a kijelzőn villog 
a figyelmeztetés ikonja. Nyomja meg az [ALARM / SNOOZE], [ALARM] vagy az 
[ALERT] gombot a hangjelzés kikapcsolásához. Ha a riasztást figyelmen kívül 
hagyja, 2 perc múlva abbamarad.
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- Ha az automatikus ciklus üzemmódban a figyelmeztetés be van kapcsolva, 
a kijelző az adott csatornára vált. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg az 
[ALARM / SNOOZE], [ALARM] vagy [ALERT] gombot, vagy 2 percig ne használja 
a készüléket. A kijelző visszatér automatikus váltogatás üzemmódba.

HOLDFÁZIS
A főegység megjeleníti a holdfázist az északi féltekén. Az alábbi táblázat mutatja, hogyan 
jelennek meg a holdfázisok a főegység képernyőjén

Északi félteke Holdfázisok

 

 

                                                                                                                          

Újhold

 

 

                                                                                                                          

Növekvő holdsarló

 

 

                                                                                                                          

Első negyed

 

 

                                                                                                                          

Növő hold

 

 

                                                                                                                          

Telihold

 

 

                                                                                                                          

Fogyó hold

 

 

                                                                                                                          

Harmadik negyed

 

 

                                                                                                                          

Fogyó holdsarló

LEMERÜLT ELEMEK IKONJA
Ha a főegység vagy az érzékelő eleme lemerült, akkor megjelenik az alacsony töltöttségű 
ikon „ 

 

                                                                                                                          

“. Ez az ikon csak a megfelelő csatorna megjelenítésénél jelenik meg.
Például a CH 1 csatornán lévő érzékelő eleme lemerült. A CH 1 csatorna 
megjelenítésénél megjelenik a „ 

 

                                                                                                                          

 ikon“.
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 MEGJEGYZÉS:
A főegység eleme csak tartalékként szolgál; az elem kapacitása nem elegendő hosszú 
távú használathoz.

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

a környezeti fényszintre állítsa.

MŰSZAKI ADATOK

Főegység
Méret (SZ × MA × MÉ) 118 × 192,5 × 21 mm (asztali állvány nélkül)
Fő tápellátás DC 5 V, 1 A adapter
Tartalék elem CR2032 típusú gombelem
A légnyomásmérő tartománya 540 - 1 100 hPa, 405 - 825 mmHg,  

15,95 - 32,49 inHg
Üzemi hőmérséklet-tartomány -5 °C és 50 °C között (23 °F ÷ 122 °F)
Páratartalom-tartomány RH 1 % – 99 %
A hőmérséklet felbontása 0,1 °C/°F
Felbontás a páratartalom mérésekor 1%
Rádióvezérelt jel A vezeték nélküli érzékelő vétele
A támogatott érzékelők száma Legfeljebb 8 egység

Az adapter műszaki adatai:
A gyártó neve vagy védjegye, vállalkozás 
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: HX075-0501000-AG-001
Bemeneti feszültség: AC100 - 240V
Bemeneti frekvencia 50/60Hz
Kimeneti feszültség: DC 5,0V
Kimenő áram: 1,0A
Kimeneti teljesítmény: 5,0W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban: ≥64,93% 
Terhelés nélküli energiafogyasztás: ≤0,10W 
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Vezeték nélküli érzékelő
Méret (SZ × MA × MÉ) 61 × 113,6 × 39,5mm
Fő tápellátás 2 × 1,5V AA elem

(Alacsony hőmérsékletű környezetben 
a lítium elem használata ajánlott)

Üzemi hőmérséklet-tartomány -40°C és 60 °C között (-40°F ÷ 140 °F)
Üzemi páratartalom tartomány RH 1 % – 99 %
VF frekvencia 433MHz
VF hatótávolság 30 méter
Rádióvezérelt jel DCF vagy MSF (az adott országra 

vonatkozó verzió függvényében)
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK  
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy 
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon 
kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus 
berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen 
azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. 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. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz 
vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú 
hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság 
szabható ki.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az 
eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat. 

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban 
Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre 
vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék 
eladójához.

Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 7300 rádiókészülék típus összhangban 
van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU-val való összhangra vonatkozó nyilatkozat teljes verzióját az alábbi weboldalon 
találja: www.sencor.com

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 
változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh. 
Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 04/2020 © 2020, 
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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

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




