
WS9245 – Juhtmevaba välise anduriga sise/välis -termomeeter ( Velleman / La Crosse ) 
Täname teid ostu eest ! Enne seadme kasutamist palun tutvuge käesoleva juhendiga ! 

  
OMADUSED: manuaalne kellaaja seadistus ( tunnid/minutid ); 12h ajaformaat; temperatturi näit; sise/välistemperatuuride MAX/MIN mälu; tühja 
patarei indikaator; juhtmavaba andmeedastus ( 915MHz ); välise anduri signaali vastuvõtu intervall: 8s; lauale või seinale paigaldatav; vihmakindel 
väline andur;  
SEADISTUSED: Ära kasuta segamini uusi ja vanu patareisid ning üheaegselt alkaline ja tavalisi patareisid. Baasjaam võtab vastu andmeid vaid ühelt 
saatjalt. Paigalda patareid esmalt saatjale( väline andur )  jälgides polaarsust. 30s jooksul paigalda patareid baasjaamale ( LCD-ga plokk ) jälgides 
polaarsust ( LCD ekraan  läbib esmalt testtsükli, seejärel kuvatakse kellaaeg: 12:00 ja temperatuurinäit. ).  Kui baasjaam ei tööta korralikult, eemalda 
patareid , oota 60s ja läbi patareide paigaldustsükkel uuesti. 
Peale patareide paigaldust alustab baasjaam välise anduri signaale vastu võtma.  Välise anduri ja baasjaama vaheline kaugus ei tohi ületada ideaalsetes 
tingimustes 60m. Vastasel korral signaali välisest andurist vastu ei võeta. 
FUNKTSIOONI NUPUD: SET= manuaalsesse seadistusreziimi sisenemiseks hoia nuppu all 3s.  Seadistusreziimis parameetrite muutmiseks kasuta „+“ 
nuppu. Hoides „+“ nuppu all, saab nullida MAX ja MIN väärtusi.  
MANUAALNE KELLAAJA SEADISTUS: Seadistusreziimi vilgub esmalt tundide näit. Seadista õige tundide number „+“ nupu abil. Valiku 
kinnitamiseks vajuta SET-nupule. Analoogselt seadista järgnevalt minutite näit. Kui nuppe ei vajutata 8s jooksul, pöördub baasjaam tagasi 
normaalreziimi.  
SISE/VÄLISTEMPERATUURI MAX/MIN NÄIT: Sisetemperatuuri MAX/MIN väärtused kuvatakse ekraani keskmises sektsioonis. Välistemperatuuri 
piirväärtused vastavalt kolmandas LCD-sektsioonis.  Piirväärtuste nullimiseks hoia „+“ nuppu all 3s. 
GARANTII: Garantii ei kehti patareidele; kui seadet on kasutatud ebasihipäraselt või modifitseeritud; seadet on mehaaniliselt vigastatud või loobitud. 
TEHNILISED ANDMED: sisetemperatuur: -9,5...+60°C ( eraldus: 0,5°C; mõõteintervall: 20s) / välistemperatuur: -40…+60°C( eraldus:0,1°C; 
intervall:8s ) 
andmeside : 868MHz ; leviala: 80m  ;   Toide: baasjaam: 2xAA patareid / välisandur: 2xAAA patareid ( ei kuulu komplekti );  
MAALETOOJA: RONEX OÜ, Kiisa 8, 11313 Tallinn, tel.6556672, fax.6556673, ronex@ronex.ee; www.ronex.ee  
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