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Osa C – juhtmevaba välisandur  
C1: LCD-ekraan – temperatuur  
C2: LCD-ekraan – õhuniiskus 
C3: edastussignaal LED 

C4: nupp „°C/°F“ 
C5: nupp „TX“ 
C6: kanali valiku lüliti 
C7: patareisahtel

 
 
 
 

     Nutikas wifi-ilmajaam  
Tehnilised andmed ja omadused 
Tugijaam • Kalender aastani 2099 • Nädalapäevad 7 kasutaja poolt valitavas keeles: inglise, 
saksa, itaalia, prantsuse, hispaania, hollandi ja taani • Aja kuvamine valikulises 12/24 tunni 
formaadis • Võrgu ajateenuse automaatne kalibreerimine • Kuufaasi kuvamine • Õhurõhk: 
õhurõhu mõõtmise vahemikud: 600 hPa/mb kuni 1100 hPa/mb / 17,72 inHg kuni 32,50 inHg / 
450,1 mmHg kuni 825,2 mmHg 
• Rõhuühikud hPa/mb, inHg või mmHg • Sisemise õhuniiskuse mõõtmisvahemikud: 20% RH 
kuni 95% RH • Sisetemperatuur: temperatuuri mõõtmisvahemikud: -20 °C kuni 60 °C (-4 °F 
kuni 140 °F) • Temperatuur valikuliselt °C või °F • Õhuniiskuse ja temperatuuri miinimum-
/maksimumnäit • Ilma prognoosimise funktsioon (vastavalt õhurõhu muutustele) • Otseühendus 
wifi-võrguga • Toiteallikas: patarei: 2 x LR6 AA, ja adapter: DC5V 1 A 

 
Juhtmevaba välisandur • Välistemperatuuri mõõtevahemikud: -40 °C (-4 °F) ~ 70 °C (158 °F) 
• Väline mõõtevahemik: 20% RH kuni 95% RH • Andmete edastamise sagedus: 433 MHz • 
Juhtmevaba ühenduse ulatus: max 60 m (avatud ala) • Patareid: 2 x LR06 (UM-3), 1,5 V 
(suurus AA) • Kaitseklass: IPX4 

 
Tugijaama välisilme Osa A – positiivne LCD: 
A1: ilma prognoosimine A5: väline õhuniiskus 
A2: õhurõhk A6: sisemine õhuniiskus 
A3: välistemperatuur A7: kellaaeg/kalender/nädalapäev 
A4: sisetemperatuur A8: kuufaas 

 
Osa B – nupp „Tagasi“ ja toide B1: klahvistik / B2: patareisahtel 
B3: tugiraam / B4: toitepesa / B5: adapter 

ESMANE KÄIVITAMINE 
• Eemaldage juhtmevaba välisanduri patareisahtli kaas, vajutage juhtmevaba välisanduri 
patareisahtlis asuvat kanalivaliku lülitit, valige õige kanal, sisestage 2 x AA-patareid, jälgides 
polaarsust [märgid  „+“ ja „-“]. • Kui olete patareid sisestanud, süttivad kõik LCD-ekraani 
ikoonid kolmeks sekundiks, seejärel lülitub juhtmevaba välisandur töörežiimile, mõõtmaks 
keskkonna temperatuuri ja niiskust . Sel ajal edastab andur ühe juhtmevaba signaali ja 
umbes iga minuti tagant edastatakse üks juhtmevaba signaal, mille edastuse ajal anduri 
indikaator vilgub ühe korra.• Vastavalt tugijaama välisilmele kuvab ikoon seda, et toiteadapter 
on tugijaama pesasse sisestatud ja toiteallikaga ühendatud. Toiteallikale lülitudes süttivad 
umbes kolme sekundi möödudes kõik sümbolid ekraanil ning tugijaam lülitub töörežiimile, 
mõõtmaks keskkonna temperatuuri, õhuniiskust ja õhurõhku. • Nüüd alustab tugijaam 
välisanduriga ühenduse loomist. See võtab umbes kolm minutit aega ning seda kuvatakse 
vilkuva RF-antenni sümboli abil vastuvõtja ekraanil alal „OUTDOOR“. Ekraani alal 
„OUTDOOR“ kuvatakse RF-antenni sümboli animatsiooni, mis tähendab, et tugijaam otsib 
välisanduri signaali. Samal ajal alustab tugijaam wifi-ühenduse loomist (täpsem info wifi-
ühenduse kirjeldusest). • Kui tugijaam käivitub normaalselt, avage patareisahtel, sisestage 
2 x AA-patareid, jälgides polaarsust [ märgid „+“ ja „-“]. Patarei on tugijaama 
tagavaratoiteallikas, mille abil tagatakse tugijaama funktsioneerimine toiteadapteri 
voolukatkestuse korral. Märkus: pärast toiteadapteri lahti ühendamist katkeb automaatselt 
tugijaama wifi-ühendus. 

 
Välisanduri edastus • Kui tugijaam võtab juhtmevabalt andurilt edukalt signaale vastu, 
kuvatakse väliskeskkonna temperatuuri ja õhuniiskust tugijaama tulbas „OUTDOOR“. 
• Tugijaam saab ühenduse luua kuni kolme juhtmevaba anduri kanaliga, mitme juhtmevaba 
anduri kasutamisel ei saa sama kanalit valida (võimalik on valida kanalite 1, 2 ja 3 vahel). 
• Nupu „DOWN“ abil saab valida erinevate välistemperatuuri ja välise õhuniiskuse kanalite 
vahel; kuvades sümbolit „REFRESH“ kuvatakse kanalit viis sekundit ning vahetatakse 
automaatselt. • Kui tugijaam ei suuda välisanduri edastust kuvada („- -“ LCD-ekraanil), 
vajutage ja hoidke edastuse manuaalseks kuvamiseks „DOWN“-nuppu kolm sekundit all. 
Välistemperatuur kuvab RF-antenni sümboli animatsiooni ja tugijaam võtab juhtmevaba 
signaali välisandurilt uuesti vastu. 
• Märkus: kui juhtmevaba andur on seotud muu kanaliga, soovib tugijaama „OUTDOOR“ 
samuti sellele kanalile lülituda. Kui kanalil puudub juhtmevaba anduri edastus, kuvatakse 
tugijaama kanalil „--“. 
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Wifi-ühenduse võrgu kaudu • Mobiiltelefoni wifi-funktsiooni kasutamiseks ja tegemaks 
kindlaks, et telefon ja juhtmevaba ruuter omavahel ühenduvad, avage alla laetud rakendus 
„LIVINGSENSE“. Vajutage rakenduses „PAIR“, alustage tugijaama ja wifi ühendamist.• 
Ühenduse wifi-nime loomiseks valige „SSID WI-Fi“ ning sisestage salasõna. Vajutage „next“.  
• Vajutage vastavalt telefoni ekraanil kuvatavatele juhistele tugijaama tagumisel küljel asuvaid 
„“-nuppe ja hoidke neid kolm sekundit all, kuni ekraanil vilgub „AP“, seejärel minge tagasi 
rakendusse ja vajutage „next“. • Valige vastavalt telefoni ekraanil kuvatavatele juhistele 
seadetest „LivingSmart“ ja naaske seadistuse lõpetamiseks rakenduse „LivingSense“ juurde. 
Nüüd vajutage „next“ ja pärast teadet „connecting being“ oodake teadet ühenduse õnnestumise 
kohta.• Kui ühendus on õnnestunud, lülitub rakendus ilmateabe kuvamise režiimile, käsklus 
„restart weather station device please“.• Nüüd vajutage tugijaama tagumisel küljel asuvat 
nuppu „WIFI/UP“ ja hoidke seda kolm sekundit all, kuni tugijaam ei kuva enam näitu „AP“.  
• Väljuge ekraanilt „AP“ ja tugijaam loob automaatselt ruuteriga ühenduse, mille protsessi vältel 
kuvatakse sümbolit vilkuvana; kui sümbol enam ei vilgu, on tugijaama ja ruuteri vahel ühendus 
olemas. Tugijaam alustab info vahetamist serveriga, kui edastus on tavapärane, kuvatakse 
sümbolit lõpuks neljas tulbas ja server kalibreerib automaatselt tugijaama kellaaja, kuvades 
seda korrektsena. 

 
Kellaaja käsitsi seadistamine • Vajutage nuppu „MODE“, et valida kuvamiseks kalender, 
kellaaeg/sekund või kellaaeg/nädal. • Vajutage ja hoidke nuppu „MODE“ kaks sekundit all, 
12/24 tunni režiim hakkab vilkuma. 12/24 tunni seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ ja 
„DOWN“. • Seadete kinnitamiseks vajutage „MODE“, ajavööndid hakkavad vilkuma. 
Kasutage nuppe „UP“ ja „DOWN“, et seadistada õige ajavöönd (-12 kuni +12). • Seadete 
kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, tunni kuvamine hakkab vilkuma. Õige tunni 
seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ ja „DOWN“. • Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu 
„MODE“, minutite kuvamine hakkab vilkuma. Minutite seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ 
ja „DOWN“. • Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, kuu ja kuupäeva kuvamine 
hakkab vilkuma. Kasutage nuppe „UP“ ja „DOWN“, et seadistada kuupäeva kuvamine 
vormis kuu/kuupäev või kuupäev/kuu. • Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, 
aasta 2016 kuvamine hakkab vilkuma. Õige aasta seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ ja 
„DOWN“. • Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, kuu kuvamine hakkab vilkuma. 
Õige kuu seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ ja „DOWN“. • Seadete kinnitamiseks 
vajutage nuppu „MODE“, kuupäeva kuvamine hakkab vilkuma. Õige kuupäeva 
seadistamiseks kasutage nuppe „UP“ ja „DOWN“. Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu 
„MODE“, keele valik nädalapäevale hakkab vilkuma. Keele valimiseks kasutage nuppe „UP“ 
ja „DOWN“. • Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, temperatuuri kuvamine °C 
hakkab vilkuma. Kasutage temperatuuriühiku °C või °F valimiseks nuppe „+“ ja „-“.  
• Seadete kinnitamiseks vajutage nuppu „MODE“, õhurõhu kuva mb/hPa hakkab vilkuma. 
Kasutage rõhuühiku mb/hPa, inHg või mmHg valimiseks nuppe „+“ ja „-“. • Seadete 
kinnitamiseks ja seadistusprotsessi lõpetamiseks vajutage nuppu „MODE“, sisenege 
kellarežiimi. Infoks: kui te ei ole 20 sekundit ühtegi nuppu vajutanud, lülitub kell automaatselt 
seadistusrežiimilt tavalisele ajarežiimile. Nädalapäevade jaoks on seitse keelt: inglise, saksa, 
itaalia, prantsuse, hispaania, hollandi ja taani keel. 
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Kuufaasid ja tõusude-mõõnade näidik: ilmajaama ekraanil kuvatakse automaatselt 
käesolev kuufaas: noorkuu / kasvav poolkuu / poolkuu / täiskuu / kahanev täiskuu / poolkuu / 
kahanev poolkuu. 

 
Temperatuuri kuvamine / õhuniiskuse kuvamine / õhurõhu ja temperatuuri kuvamine / 
õhuniiskuse trend. • Praegune sisetemperatuur / õhuniiskus / õhurõhk ja temperatuur / 
õhuniiskuse trend (sisemine) kuvatakse LCD-ekraanil. • Pärast edukat ühendumist 
välisanduriga saab ilmajaam kuvada välistemperatuuri / õhuniiskust ja temperatuuri / 
õhuniiskuse trendi (välimist). • Võite näha järgnevaid näite: temperatuur/õhuniiskus tõuseb / 
temperatuur/õhuniiskus püsib stabiilsena / temperatuur/õhuniiskus kahaneb. 

 
Maksimaalne/minimaalne temperatuur / suhteline õhuniiskus: sisemiste/välimiste 
maksimaalsete ja minimaalsete temperatuurinäitude ja niiskusandmete vahetamiseks 
vajutage nuppu „MEMORY“. 
Maksimaalsete temperatuuri- ja õhuniiskuse andmete kuvamiseks vajutage seda ühe korra, 
minimaalsete temperatuuri- ja õhuniiskuse andmete kuvamiseks kaks korda ja praeguse 
temperatuuri ja õhuniiskuse andmete juurde naasmiseks kolm korda. Maksimaalsete ja 
minimaalsete temperatuuri- ja õhuniiskuse andmete algseadete taastamiseks vajutage 
nuppu „MEMORY“ ja hoidke seda umbes kaks sekundit all. See lähtestab kõik salvestatud 
maksimum- ja miinimumandmed hetkel kuvatavatele väärtustele. 

 
Infoks: kui loetav temperatuur jääb alla võimaliku vahemiku, kuvatakse LL.L. Kui loetav 
temperatuur jääb kõrgemale, kui võimalik vahemik, kuvatakse HH.H. Kui ekraanile ilmub 
patarei sümbol, tuleb välisanduri patareid esimesel võimalusel vahetada. 

 
Nõuanded seoses külmumise ja jääga: kui välistemperatuur jääb vahemikku -1 °C kuni 
+3 °C või +30 °F kuni + 37 °F, vilgub ekraanil sümbol ICE. 

 
Ilma prognoosimine: ilmajaam arvutab õhurõhu trendi alusel umbes järgnevaks 12 tunniks 
ilmaprognoosi. Enesestmõistetavalt ei ole see ilmaprognoos võrdväärne prognoosiga, mille 
on satelliitide ja kõrgtehnoloogiliste arvutite abil koostanud professionaalne ilmateenistus, 
vaid pakub ligikaudset hinnangut käesolevate olude põhjal. Palun arvestage nii oma kohaliku 
ilmateenistuse ilmaennustuse kui ka ilmajaama poolt edastatava prognoosiga. Kui seadme 
poolt edastatavad andmed ei ole vastavuses kohaliku ilmateenistuse poolt edastatud 
andmetega, käsitlege viimaseid tõepärasematena. Ilmajaam kuvab järgnevaid 
ilmasümboleid: päikeseline / vahelduva pilvisusega / pilves / vihmane / tugev vihm / lumi.  
• Ilmajaam saab kuvada õhurõhu trendi. 
 
Taustvalgustus: taustvalgustuse ereduse reguleerimiseks vajutage nuppu „UP“, valida saab 
nelja variandi vahel: kolm erinevat eredusastet ja taustvalgustuse väljalülitamine. 
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