
WC224 JUHEND ( Velleman ). 

Täname teid ostu eest. Enne seadme kasutamist palun tutvuge käesoleva juhendiga. 

 

 
5. PAIGALDUS: 5.1 Andur: 

       
Kinnita tuule suuna andur. Veendu, et laba liiguks vabalt. Analoogselt kinnita tuulekiiruse anduri propeller. 

Välisanduri toide :  Välisandur vajab kahte AA / R6 patareid. Ava ilmajaama patareipesa. Sisestage patareid, järgides õiget polaarsust, ja sulge aku 

luuk uuesti. Soovitame kasutada liitium- või leelispatareisid. Laetavaid akusid ei soovitata, kuna neil on madalam pinge, need ei tööta hästi laias 

temperatuurivahemikus ega kesta kaua, mille tulemuseks on kehvem signaali vastuvõtt. 

Anduri ja ilmajaama sünkroniseerimine: Enne välisanduri paigaldamist vaadake palun allpool olevat peatükki 5.2 Anduri ja ilmajaama 

sünkroonimine. 

Välisanduri paigaldamine: Kinnituskomplekt sisaldab kahte U-polti ja klambrit, mis pingutatakse nelja mutri abil ümber 1–2 ”läbimõõduga varda 

(ei kuulu komplekti). 

Nullimine / edastamise LED: Nulli välisandur juhul, kui seda signaali ei edastata. Selleks: 

1. Hoia avatud kirjaklambriga anduri nullimissnuppu all 3s.  2. Eemalda patareikambrist patareid ja katke päikesepaneel kinni. Jäta andur 5 minutiks 

ootele, kuni ahela pinge tühjeneb. 3. Paigalda patareid uuesti ja sünkroonige uuesti konsooliga (vt allpool). 

5.2 Ilmajaam 

Ilmajaama toide : Ilmajaam vajab toite katkemisel varuvõimalusena kolme AAA / R03 patareid. Ava ilmajaama patareipesa. Paigalda  patareid 

jälgised polaarsust ja sule kaas. Ühenda ilmajaam vooluvõrku, kasutades kaasasolevat toiteadapterit. 

Ilmajaama paigaldamine: Paigalda ilmajaama baasjaam siseruumidesse kuiva ja varjulisse kohta, eemale otsese päikesevalguse või vihma eest. 

 

5.3 Anduri ja ilmajaama sünkroonimine. 

Hoia välisandurit ilmajaama lähedal 30 minutit. Keera tuule simuleerimiseks propellerit ja vihma simuleerimiseks hoia vihmakollektorit tilkuva 

kraani all. Kui ilmajaam on andmeid saanud, jälgige välissensori paigaldusjuhiseid. 

Parima traadita side saamiseks: Õige andmevahetuse tagamiseks paigaldage välisandur vertikaalsesse asendisse. Samuti on traadita side 

vastuvõtlik häiretele, kaugusele baasjaamast, seintele ja metallpiiretele. Mõelge järgmistele punktidele: 

  • elektromagnetilised häired (EMI). Hoidke ilmajaama EMI-st eemal, nt. arvutimonitorid ja telerid. 

  • Raadiosagedushäired (RFI). 433 MHz sagedusel töötavad seadmed mõjutavad välise anduri ja ilmajaama traadita sidet.  

  • Vaatevälja hindamise liin. Selle ilmajaama hinnang on 100 m. Kuid tavaliselt saab keskkonnatõkete tõttu 30 m. 

  • Metallpiirded. Pidage meeles, et raadiolained ei läbi metallbarjääre, näiteks soomustatud betooni. Signaal väheneb: klaas ( 5–15%) ; plast ( 10-

15% ); puit (10–40%); telliskivi(10–40%); betoon(40–80%); metall(90–100%). 

 

6. SEADED 

6.1 funktsioonid 

SET ( seadistused):  • Seadistusrežiimi sisenemiseks hoidke seda klahvi all. 

TEMP.                     • Vajutage seda klahvi tuulekülma, kuumuseindeksi ja kastepunkti temperatuuri vaatamiseks. 

RAIN                       • Vajutage seda klahvi vihmasageduse, sündmuse, vihmapäeva, vihmanädala, vihmakuu ja kogu vihma kuvamiseks. 

                                 • Hoidke seda klahvi 2 sekundit all, et kuvada praegune vihmaväärtus. 

WIND +                   • Tuule / puhangu ja tuule suuna vaatamiseks vajutage seda klahvi. 

PRESSURE -           • Vajutage seda klahvi, et vaadata absoluutset rõhu keskmist 12 h, 24 h, 48 h ja 72 h. 

                                 • Absoluutse ja suhtelise rõhu kuvamiseks hoidke seda klahvi 2 sekundit all. 

ALARM                   • Vajutage seda klahvi, et vaadata temperatuuri / niiskuse / vihmasageduse / vihmapäeva / tuule alarmi väärtust. 

MAX / MIN             • Vajutage seda klahvi, et vaadata temperatuuri / niiskuse / vihmasageduse / vihmapäeva / tuule / UVI / valguse / absoluutrõhu  

                                  max / min väärtust. 

  4. ÜLEVAADE ( vt. juhendi jooniseid ): 

 Andur 

 1 - tuulelipp                       7 – päikesepaneel 

 2 - tuule kiiruse andur       8 - U-kujuline polt 

 3 - UV-andur                     9 – patareipesa 

 4 - termo/hügro andur      10 - reset-nupp ( nullimine ) 

 5 - sademete andur           11 - LED-indikaator 

 6 – vesilood 

 Ekraan 

 1 - aeg                             10 – sajab 

 2 - kuu faas                     11 – välistemperatuur 

 3 - õhurõhk                     12 – õhuniiskus 

 4 - ilmateade                   13 - RF-ikoon 

 5 - UV-indeks                 14 - siseruumide niiskus 

 6 - valgus                        15 – sisetemperatuur 

 7 - tuule kiirus                16 – kuupäev 

 8 - tuule suund                17 - wifi ikoon 

 9 - max / min (päevas )    18 - DST 



LIGHT / SNOOZ     • Vajutage seda klahvi vedelkristallekraani heleduse reguleerimiseks. 

                                  • Uue saatja registreerimiseks hoidke seda klahvi all. 

Märkused: 

• Vajutage WIND + ja PRESSURE - samaaegselt ilmajaama lähtestamiseks ja kõigi kirjete kustutamiseks. - Algseaded. 

• Vajutage TEMP. RF-signaali vastuvõtu vahele jätmiseks. 

• Väärtuse määramiseks vajutage seadistusrežiimis WIND + või PRESSURE -. 

• Seadistusrežiimist väljumiseks vajutage nuppu LIGHT / SNOOZE või oodake 30 sekundit. 

6.2 Režiimi seadistamine: 

      

    
Seadistusrežiimi sisenemiseks hoidke SET-nuppu 2 s  all. Põhiseadeid saab nüüd teha järgmises järjekorras.   

BEEP   ON /OFF : (heli)   Vajutage WIND + või PRESSURE -, et valida sisse (helisignaal iga klahvivajutuse korral) või välja lülitada (piiks välja). 

MAX/MIN ( igapäevane:  Vajutage uuesti SET. Igapäevase max / min-funktsiooni aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks vajutage WIND + või  

                                            PRESSURE - (vaikimisi: sees + kustutatakse iga päev kell 00:00). 

Time/Date( Kellaaeg / kuupäev)   Kellaaja seadmiseks vajutage uuesti SET. Väärtuste määramiseks vajutage WIND + või PRESSURE -.  

                                               Seadistamisjärjestus on:   12/24 h → tund → minut → PP-KK / KK-PP → aasta → kuu → päev 

Pressure( Rõhk ) • Absoluutne ja suhteline rõhk. Hoidke PRESSURE - absoluutse või suhtelise rõhu valimiseks vajutage. 

   • Rõhugraafiku muutumiskiirus: See graafika on kujutatud õhurõhust vasakul ja tähistab päeva keskmise rõhu ja 30 päeva keskmise erinevust hPa 

   • Õhurõhu ajalugu: 12 h / 24 h / 48 h / 72 h rõhu keskmise valimiseks vajutage PRESSURE -. 

   • Suhtelise rõhu kalibreerimine:  Rõhutingimusi tuleks võrrelda ainult merepinna tingimustes. Asukoha suhtelise rõhu määramiseks leidke enda     

     lähedal ametlik teavitusjaam (Internet on parim allikas reaalajas baromeetri tingimuste jaoks, näiteks weather.com või wunderground.com) ja  

     määrake oma ilmajaam ametlikule teavitamisjaam. 

Light(Valgus) : Valgusüksuse (luks, fc, w / m², vaikimisi: w / m²) valimiseks vajutage uuesti SET. 

Temperatuur:  Välistemperatuuri ühiku (° C või ° F, vaikimisi: ° C) valimiseks vajutage uuesti SET.  Tavarežiimis vajutage TEMP. tuule jaheduse,  

           soojusindeksi ja kastepunkti temperatuuri vaatamiseks. Hoidke TEMP. uue saatja registreerimiseks vajutati. Pidage meeles, et vahemikust  

           väljas olev temperatuur kuvatakse kujul --.-. 

Tuule kiirus:  Tuule kiiruse ühiku (km / h, mph, sõlmede, m / s, bft, vaikimisi: km / h) valimiseks vajutage uuesti SET-nuppu. Tavarežiimis  

                      vajutage tuule / puhangu ja tuule suuna vaatamiseks WIND +. 

Vihma(RAIN):  Sademete ühiku valimiseks vajutage uuesti SET (in / mm, vaikimisi: mm). Tavarežiimis vajutage vihma, et vaadata vihmasagedust,  

          sündmust, vihmapäeva, vihmanädalat, vihmakuud ja kogu vihma. Hetke  vihmaväärtuse lähtestamiseks hoidke RAIN-i all. 

Kuu faas:  Põhja- või lõunapoolkera valimiseks vajutage uuesti nuppu SET. 

 

  
6.3 Alarmi režiim:  Alarmi väärtus:  1. Kõrge häire kuvamiseks vajutage ALARM.  2. Madalama alarmi kuvamiseks vajutage uuesti ALARM. 

Vajutage RAIN, et valida kuvasagedus või päevase vihmaäratuse andmed.  

Tuule- või tuulehäire andmete kuvamiseks vajutage WIND +. 

Tavarežiimi naasmiseks vajutage ALARM või LIGHT / SNOOZE. 

Äratuse režiimi seadistamine: 1. Häire seadistusrežiimi sisenemiseks hoidke nuppu ALARM all. 

2. Hoiatuste aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks ja hoiatuste väärtuste reguleerimiseks vajutage WIND + või PRESSURE -. 

3. Kinnitamiseks ja järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage SET. 

4. Alarmi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ALARM. Alarmi käivitamisel vilguvad käivitusallika ikoon, kõrge väärtuse ikoon ja madala väärtuse 

ikoon. 

5. Tavarežiimi naasmiseks vajutage ALARM või LIGHT / SNOOZE. 

Alarmi seadistamise järjestus :  ajahäire → siseruumide kõrge temperatuur → siseruumide madal temperatuur → 

      siseruumides kõrge õhuniiskus → siseruumides madal õhuniiskus → välistemperatuuri temperatuur → 

      väljas madal temperatuur → väljas kõrge õhuniiskus → väljas madal õhuniiskus → 

      tugev tuul → vihmasagedus kõrge → vihmapäeva kõrge 

 

 

   



6.4 Max / Min režiim 

1. Maksimaalsete andmete kuvamiseks vajutage MAX / MIN. Vajutage TEMP. tuule jaheduse, soojusindeksi ja kastepunkti temperatuuri 

vaatamiseks.Vajuta RAIN, et vaadata vihmasagedust, vihmapäeva, vihmanädalat ja maksimaalset vihmakuud.  Tuule ja tuuleiili maksimumide 

vaatamiseks vajutage WIND +. Hoidke PRESSURE - absoluutse ja suhtelise maksimaalse rõhu kuvamiseks vajutatakse. 

 

6.5 Kalibreerimine 

1. Hoidke TEMP. ja MAX / MIN vajutati kalibreerimisrežiimi sisenemiseks. Väärtuste seadmiseks vajutage WIND + või PRESSURE –. 

Järgmisesse reziimi liikumiseks vajutage SET. Väärtuste nullimiseks vajutage ALARM. 

2. Kalibreerimisrežiimist väljumiseks vajutage LIGHT / SNOOZE. Seadistamisjärjestus on: 

sisetemperatuuri nihe → siseruumide niiskuse nihe → välistemperatuuri nihe →õhu niiskuse nihe → absoluutne rõhu nihe → tuule suuna nihe → 

tuule kiiruse tegur → vihma tegur 

 

6.6 Muud funktsioonid 

Algseaded / mälu tühjendamine: 1. Eemaldage toide, eemaldades patareid ja ühendades vooluvõrgust. 2. Ühendage seade uuesti vooluvõrku. 

3. Oodake, kuni seade lähtestatakse.4. Hoidke WIND + ja PRESSURE all - vajutage samaaegselt ilmajaama lähtestamiseks ja kõigi kirjete 

kustutamiseks. Kõik kasutaja seaded naasevad algseadetesse. 5. Sisestage patareid uuesti seadmesse. 

Uue saatja registreerimine  Uue saatja registreerimiseks hoidke nuppu LIGHT / SNOOZE all. 

Taustavalgus Ekraan valgustub püsivalt ainult siis, kui seade saab vooluvõrku. Reguleerige taustvalgustuse intensiivsust nupuga LIGHT / 

SNOOZE. Kui seadet toidetakse akudga, lülitub ekraani taustvalgus energiatarbimise vähendamiseks 15 sekundi pärast välja. 

Ilmaennustuse suunad : 

 
Traadita signaali indikaator  See indikaator näitab vastuvõtu kvaliteeti. Kui signaalikadu puudub, kuvatakse indikaatoril 5 riba; kui signaal kaob üks 

kord, kuvatakse neli riba. 

Ilmateade  Ilmateadet tähistatakse sümbolitega. Pange tähele, et õhurõhu tundmaõppimiseks peab seade vähemalt ühe kuu jooksul 

atmosfäärirõhku registreerima. 

     
            päikseline                         poolpilves                            pilves                                    vihm                                        lumi 

   või  

                                                                              vihm-torm                                      lumi-torm 

Pange tähele, et ilmaennustused on vaid ennustused ja vead ennustustes on normaalsed. 

SNOOZE Kui äratus on käivitatud, kostab äratus ja häireikoon vilgub 120 s. Äratuse 10 minutiks vaigistamiseks vajutage LIGHT / SNOOZE. 

Äratus kõlab uuesti, kui see aeg on läbi. Äratuse peatamiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud LIGHT / SNOOZE. 

7. INTERNETIÜHENDUS 

Külastage tootelehte aadressil www.velleman.eu ja vaadake veebijuhendit. 

8. HOOLDUS  Puhastamine 

• Enne puhastus- või hooldustööde alustamist eemaldage seade vooluvõrgust. • Pühkige seadme kõik välispinnad seebi ja vee lahusega niisutatud 

pehme lapiga. Ärge kastke ega uputage ühtegi seadme osa vette. Ärge kunagi kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad petrooli 

(bensiini, petrooleumi, õli), värvi vedeldajat, tärpentini, alkoholi või ammoniaaki.• Ärge avage seadme väliskesta. Sees ei ole kasutaja poolt 

hooldatavaid osi. Seadme avamine või nähtavad katsed seadme avamiseks või parandamiseks võivad tühistada garantiid ja / või põhjustada toote 

kahjustusi või kehavigastusi. • Hoidke seadet ja selle tarvikuid originaalpakendis puhtas ja kuivas kohas. 

9. TEHNILISED ANDMED 

temperatuur sisemine :    -10 ° C kuni 60 ° C ( täpsus: -)           temperatuur väline :  -40 ° C kuni 60 ° C (täpsus: +/- 1 ° C ) 

niiskus siseruumides : 10-99% (täpsus:+ / - 5%)                        väljas:  10–99% (täpsus:+ / - 5%)  

tuule kiirus:  0-50 m / s (täpsus:+/- 1 m / s (v <5 m / s), + / - 10% (v> 5 m / s) 

õhurõhk : 700-1100 hPa ( mõõteintervall: 60 s(siseruumid); 16s(välisandur) 

signaali leviala:  ± 100 (avatud ala) 

mõõtmed põhiseade : 188 x 118 x 21 mm ; andur : 338 x 296 x 214 mm;    kaal põhiseade :240 g ; andur : 580 g 

toiteallika põhiseade toiteadapter (komplektis): 5 VDC, 1 A ; patareid (ei kuulu komplekti): 3 x LR03 

toiteallika andur patareid (ei kuulu komplekti): 2 x LR6 ;  sisseehitatud päikesepaneel 

sagedus ilmajaam :  868,3 MHz; wifi :  2412–2472 MHz ( 20mW ) 

 

MAALETOOJA: RONEX OÜ, Kiisa 8, 11313 Tallinn; 6556672; www.ronex.ee; ronex@ronex.ee  

http://www.ronex.ee/
mailto:ronex@ronex.ee

