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SEADME TUTVUSTUS  
1. Aeg  
2. Ilmaennustuse ikoonid  
3. Kanali väline andur  
4. Sisetemperatuur / niiskus  
5. Välistemperatuur / niiskuse väline andur  
6. Kalender  
7. Temperatuuri tendents  
8. Äratuskella ikoonid 1 ja 2  
9. SNOOZE nupp  
10. MEM nupp  
11. SET nupp  
12. ALARM nupp  
13. UP nupp  
14. DOWN nupp  
15. Patareipesa 3Xaaa (patareid pole kaasas)  
16. Välise toitepinge pistikupesa  
17. TX kanali valiklüliti, valige välise sensori kanal  
18. TX Nupp  
19. Patareipesa 2xAA patareid(pole kaasas)  
20. Pjedestaal  
21. Sümbol Kaugjuhitav RCC 
 
ILMAJAAMA SISSELÜLITAMINE  
Avage patareipesa (15) seadme tagaosas ja sisestage kolm “AAA” patareid vastavalt polaarsusele.  
Sisestage väline toitepinge pesasse (16), ühendage adapter seinakontaktiga. 
 
VÄLINE TOITEPINGE ANDUR  
Avage patareipesa (19) tagaküljel ja sisestage kaks “AA” patareid vastavalt polaarsustele. 
 
VÄLISANDURI SÄTESTAMINE  
See ilmajaam on kohaldatud kommunikeeruma kolme välise anduriga. Üks neist tuleb kaasa koos 

seadmega, teised kaks on valikulised.  
1. Lülitage ilmajaam sisse nii, nagu on kirjeldatud ILMAJAAMA SISSELÜLITAMINE.  
2. Sisestage patareid välisesse andurisse, sätestage valiklüliti (17) soovitud edastuskanalile  (1, 2 või 

3). Edastatakse automaatsed ilmajaama andmed. 

3. Vajutage UP nuppu(13) veel paar korda, et valida välisandurile seatud kanalit. Järjestikku valib kanali 

1, kanali 2, kanali 3 või järjestiku kuvab ekraanil 3 kanalit (ikoon vilkuv kanal). Juhul kui ekraani 

signaal pole kättesaadav, kuvatakse see märge --.  
Märkused: Paigaldage ilmajaam eemale seadmetest, mis loovad magnetvälju, näiteks mobiiltelefonid, televiisorid, jne. 

KELLAAJA KUVAMINE KAUGJUHTIMISE TEEL  
See seade on varustatud saatjaga, mis suudab võtta vastu Physikalisch Technische Bundesanstalt 

Braun-schweig (kesk-Saksamaa) ajasignaali, 1500 km raadiuses.  
1. Vajutage ja hoidke ilmajaama DOWN nuppu (14),  sümbol (21) hakkab vilgutama kaugjuhtimist ning 

24 tundi on kuvatud kaugjuhtimise ajasignaal.  
Märkus 1: Kui ekraanil on kuvatud kaugjuhtimise vilkuv sümbol, siis ei saa teha käsitsi muudatusi.  
Märkus 2: Kui sümbol püsib paigal, tähendab see, et signaal saadi korralikult kätte.  
Märkus 3: Aeg on edastatud Kesk-Saksamaalt, seega kui me oleme riigis, mille aeg erineb Saksamaa 

omast, on oluline muuta ajatsooni.  
Note4: Paigaldage ilmajaam eemale seadmetest, mis loovad magnetvälju, näiteks mobiiltelefonid, televiisorid, jne.  
Kõikides Euroopa piirkondades ei pruugi olla ligipääsu kaugjuhtimise signaalile. Sellisel juhul tuleb kellaaeg määrata käsitsi. 
 
MANUAALNE KELLA SEADISTAMINE  
1. Vajutage ja hoidke SET nuppu (11) et avada käsitsi kellaseadistamise režiim.  
2.  Valige enda piirkonna ajatsoon vajutades UP (13) või DOWN (14). Saate valida -1, 0, +1 vahel (UTC parandus)  
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3. Vajutage SET nuppu(11), kellaaja ekraanil hakkab vilkuma 12/24 tundi.  
4. Valige, kas 12h või 24h reziim, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
5. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma tunninäit.  
6. Seadistage tunninäit, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
7. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.  
8. Seadistage minutinäit, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
9. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma aastanäit.  
10. Seadistage aasta, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
11. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma kuunäit.  
12. Seadistage kuunäit, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
13. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma päevanäit.  
14. Seadistage päev, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
15. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma kuupäeva formaat.  
16. Seadistage kuupäeva formaat, kasutades UP (13) või DOWN (14).  
17. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma Snooze funktsiooni kestvus minutites.  
18. Seadistage snooze funktsiooni kestvus(5 min - 60 minutit) kasutades UP (13) või DOWN (14) 
nuppe.  
19. Vajutage SET nuppu(11), et lõpetada manuaalne kellaseadistamine. 

ÄRATUSE SEADISTAMINE  
1. Vajutage SET nuppu (11), et kuvada Alarm 1 (A1). Vajutage seda uuesti, et kuvada Alarm 2 (A2). 

Vajutage seda uuesti, et kuvada uuesti hetke kellaaeg. 

2. Sel ajal kui on kuvatud A1 või A2 hoidke SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma äratuseaeg.  
3. Vajutage UP (13) või DOWN (14) et seadistada tunnid.  
4. Vajutage SET nuppu (11), ekraanil hakkab vilkuma äratuse minutinäit.  
5. Vajutage UP (13) või DOWN (14) et seadistada minutid.  
6. Vajutage SET nuppu (11), et lõpetada äratuskella seadistamine.  
7. Et aktiveerida alarm 1 või 2 vajutage ALARM nuppu (12); vajutage seda üks kord, et aktiveerida alarm 1 

(ilmub alarm 1 ikoon), siis vajutage seda uuesti, et aktiveerida alarm 2 (ilmub alarm 2 ikoon), vajutage seda 

kolmandat korda, et aktiveerida mõlemad alarmid (ilmuvad mõlemad ikoonid), vajutage uuesti, et 

deaktiveerida mõlemad alarmid. 

8. Vajutage SNOOZE nuppu (9), et ajutiselt äratus tühistada. Äratus kõlab uuesti pärast määratud 

minuteid (vaikimisi pärast 5 minutit). 

9. Selleks, et äratust tühistada, vajutage ALARM nuppu (12) kuni vastav ikoon on kadunud. 

ILMAENNUSTUS  
Digitaalne baromeeter tuvastab automaatselt vastavad atmosfääri rõhumuutused, et kuvada 

ilmaennustuse sümbol (2). See ilmaennustus on 12/24 tundi.  
Näiteks: Kui baromeeter tuvastab kõrgrõhu, siis kuvab ekraan päikese sümboli, kuid väljas võib 

tegelikult sadada, sest säte vastab 12/24 tunnile.  
NB! Ilmaennustuse sümbolid ei pruugi peegeldada tegelikke praeguseid ilmaolusid. Need on seotud vaid tuleviku 
tingimustega.  
Ennustused ei saa olla 100% täpsed erinevate faktorite tõttu.  
Tootja pole vastutav ühegi kahju või olukorra eest, mille põhjustas ebatäpne ilmaennustus. 
TEMPERATUUR JA NIISKUS SEES/ VÄLJAS- MIN / MAX VÄÄRTUSED- ÕHURÕHK  
Temperatuuri märge on ekraanil paremal, aga niiskus on kuvatud õigel temperatuuril väikses lahtris.  
Lahtris INDOOR on sisetemperatuuri ja -niiskuse märked ning lahter OUTDOOR kuvab välise anduri 

poolt tuvastatud temperatuuri ja niiskust.  
Vajutage DOWN (14) nuppu, et valida temperatuuriühikuks ° C või ° F.  
Miinimum / maksimum päeva väärtus: vajutage MEM (10), ekraan kuvab päeva jooksul salvestatud 

temperatuuri/niiskuse maksimumväärtust; vajutage MEM nuppu (10), ekraanil on kuvatud miinimum 

temperatuur/niiskus.  
Miinimum ja maksimum väärtuse kuvamisel, hoides all MEM nuppu (10) kustuvad salvestatud andmed 

ning alustate uut päeva keskmise väärtuse kalkulatsiooni.  
Õhurõhk: Vajutage ja hoidke MEM nuppu(10), CALENDAR lahtrisse kuvatakse hetke rõhu 
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       väärtus hPa. Vajutage ja hoidke MEM nuppu (10), et kuvada taas kuupäev. 
 
VÄLISTEMPERATUURI SUUNDUMUS- VÄLISTEMPERATUUR VÄHEM KUI 0°C  
Lisaks välistemperatuurile on näha ka temperatuuri ennustus ikoonidega(7):  
- temperatuur väheneb, ikoon kuvatakse kui muutus on registreeritud temperatuurina, mis on alla -1 ° C.  
- statsionaarne temperatuur, ikoon kuvatakse kui regisreeritud muutus temperatuuris on +/- 1 ° C vahel.  
- temperatuur tõuseb, ikoon kuvatakse kui salvestatakse temperatuurimuutus, mis on kõrgem kui + 1 ° 

C.  
Kui väline andur tuvastab temperatuuri alla 0 °C, siis ilmaennustuse ekraanil läheb põlema lörtsi 

sümbol, mis tähistab võimalikku jää moodustumist; kui kasutusel on rohkem andureid, siis läheb sümbol 

põlema vaid siis, kui see saab ühenduse anduriga, mis tuvastab temperatuuriväärtuse, mis jääb alla 0 

°C.  
TEHNILISED ANDMED  
Ilmajaam: ............................................................................... -9.9 ° C kuni + 50 ° C  
Siseruumi niiskus:  ............................................................................... alates 20% kuni 90% RH (suhteline 
niiskus)  
Väline andur:  ............................................................................... alates -50 ° C kuni + 70 ° C  
Kanalid: ............................................................................... max. 3 välist andurit  
Kaugsignaali vastuvõtmine: ........................................................... 77.5 KHz  
Transmitter: ............................................................................... 30m, RF 433MHz, 10mW  
Üksuse ühik: ............................................................................... 0.1 ° C temperatuuri, - 1% niiskuse jaoks  
Peamine toiteallikas: ............................................................................... 3xAAA patareid (pole kaasas)  

............................................................................... Toiteallikas 230V 50Hz / 5V  0,15A kaasas  
Välise anduri toiteallikas: ..................................................................... 2xAA patareid (pole kaasas)
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KASUTAJATE TEAVE kooskõlas seadusandliku dekreediga nr 49, 14. märts 2014 

"Direktiivi 2012/19 / EL rakendamine, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE)"  
See ratastega prügikonteineri sümbol tootel näitab, et seadme eluea lõppedes tuleb see koguda eraldi ülejäänud 

prügist. Seega peab kasutaja viima seadme põhilised integreeritud komponendid, mis on oma elu ära elanud, 

vastavatesse elektroonika ja tehnikajäätmete kogumisjaamadesse, või tagastama need edasimüüjale kui ostetakse 

sama tüüpi uus seade, vastavalt üks ühele või üks nullile seadmetele, mille pikem külg on vähem kui 25 cm. 

Kasutusest kõrvaldatud seadmete eraldi kogumine taaskasutuse, töötlemise ja keskonnasõbraliku hävitamise jaoks 

aitab vältida halba mõju keskkonnale ja inimtervisele ning edendab toodet moodustavate materjalide taaskasutust. 

Ebaseaduslik kasutajapoolne toote ladestamine toob kaasa õiguslike halduskaristuste rakendamise, mis on 

sätestatud Seadusandliku dekreediga n. Seadusandlik dekreet nr 49, 14. märts 2014. 
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GARANTII  
1. Sellel komponendil on garantii 24 kuud, alates tootmiskuupäevast, mis on prinditud tootele endale 

või tootel olevale sildile. 
2. Garantii kehtib vaid siis kui komponenti pole ümber tehtud. Garantii kehtib vaid autoriseeritud TREVI keskustes, 

mis parandavad tootmisdefekte, erandina siltide ja eemaldavate osade väljavahetamine.  
3. TREVI ei vastuta inimestele ja asjadele tehtud kahju eest, mis on tekkinud selle komponendi kasutamisel või selle seadme 

kasutamisel tekkinud tõrgete pärast. 
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   LIHTSUSTATUD ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 
   Siinkohal TREVI Spa deklaleerib, et raadioseade tüüp ME   

3165 RC on vastavuses direktiiviga 2014 / 53 / EL. 

 
Kogu ELi Vastavusdeklaratsiooni tekst on kättesaadav 

aadressil www.trevi.it  
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