
WS9162 Kasutusjuhend
ws9162 ilmajaam sisaldab La Crosse välja  
töötatud Instant Transmisson tehnoloogiat, tänu 
millele saate te ülevaate välistemperatuurist  
reaalajas.

1. Ülevaade
Riputusaas

LCD ekraan

 Patareilaegas
Funktsiooni
         nupud  Lauajalg

2. Omadused: 
• Kvarts kell 12 või 24 tunni näiduga.
• Sise- ning välistemperatuuride näit (Celsius või Fahrenheit).
• Miinimum- ning maksimum-temperatuuride näit.
• Võimeline vastu võtma kuni 3 väliandurit.
• Signaali vastuvõtu intrevall: 4 sekundit.
• Raadiosignaali sagedus: 868MHz.
• Patareide tühjenemise indikaator.
• Sobib lauale või seinale riputamiseks.
• Väliandur on pritsmekindel.

3. Seadistamine:
3.1. Kõigepealt sisestage transmitterisse 2 uut AA tüüpi patareid.
3.2 30 sekundi jooksusl sisestage vastuvõtjasse 2 uut AA tüüpi patareid.
Peale patareide sisestamist süttivad korraks kõik LCD ekraani  
segmendid ja ekraanile kuvatakse kell: 0:00 ning sisetemperatuur. 
3.3 Kui 1 minuti jooksul ei ole ekraanile temperatuuri ja kellaaega  
kuvatud siis võtke transmitterist ja vastuvõtjast  patareid välja ja oodake  
1 minut enne nende taassisestamist.
3.4 Peale patareide sisestamist hakkab ilmajaam võtma vastu välianduri  
signaali.
3.5 Kui välitemperatuuri näitu 1 minuti jooksul ei ilmu siis võtke  
patareid uuesti välja ja oodake 1 minut enne nende taassisestamist.
3.6 Andur ei tohi olla kaugemal kui 100 meetrit vastuvõtjast (samas  
ruumis). Vahemaa oleneb suuresti ruumide ja vaheseinte  
konstruktsioonist ning võib olla kordades väiksem.
3.7 Kui te kasutate rohkem kui ühte väliandurit, siis peate  
anduritesse patareid sisestama mitte pikemate vahedega  
kui 10 sekundit peale esimese anduri signaali saamist.

4. LCD ekraan:

.
      Kellaaeg

     Sisetemperatuur

        Välitemperatuur
    Vastuvõtu indikaator

    Vastuvõtja patareide                        Anduri patareide  
tühjenemise indikaator                       tühjenemise indikaator    

5. Kellaaja seadistamine:
5.1 Vajutage ja hoidke all nuppu "SET" vähemalt 3 sekundit.
5.2 Vajutage nuppu "+" või "-" et valida 12 või 24 tunni režiimi vahel.
NB! Kui te valite 12 tunni režiimi siis kuvatakse ka temperatuuri  
Fahrenheitides (F). 24 tunni režiimis on temperatuuri ühik Celsius (C)
5.3 Vajutage lühidalt nuppu "SET", et liikuda edasi tundide seadetele.
5.4 Tundide segment hakkab vilkuma. Seadistamiseks kasutage jällegi  
"+" ja "-" nuppe. 
5.5 Järgmisele tasemel liikumiseks vajutage jälle lühidalt "SET.

6. Miinimum ja maksimum temperatuuride kuvamine:
6.1 Valige nupust "CH" kanal mille temperatuuri soovite vaadata.
6.2 Vajutage üks kord nupule "MIN/MAX", et kuvada selle kanali  
mõõdetud väikseim temperatuur.
6.3 Vajutage teist korda nupule "MIN/MAX", et kuvada selle kanali  
mõõdetud suurim temperatuur.
 6.4 MIN/MAX temperatuuride kustustamiseks hoidke all "MIN/MAX" 
nuppu 3 sekundit.

7. Temperatuurianduri paigaldamine:
7.1 Temperatuurianduriga on kaasas seinakinnitus ning  
komplektist leiate kaks kruvi ning tüüblit.
7.2 Seinakinnitust võite kasutada ka alusena.
7.3 Kruvige alus sobivale kohale. Ärge paigaldage  
andurit otsese vihma või päikesevalguse kätte.
7.3 Asetage andur alusele

8. Hooldamine:
8.1 Puhastage andurit ja vastuvõtjat puhta antistaatilise  
8.2 lapiga. Ärge kasutage puhastusaineid
8.3 Ärge värvige andurit üle.
8.4 Patariede tühjenemise indikaatori ilmnemisel vahetage  
viivimatamatult patareid ja seadistage ilmajaam uuesti.

9. Tehnilised andmed:
Mõõtepiirkond:
Sisetemperatuur:-9.9ºC kuni +59.9ºC/ 14.2°F kuni 139.8°F 
Eraldus: 0.1ºC 
Alla- või üle märgitud temperatuuride korral kuvatakse:“OF.L”
Välitemperatuur: -39.9ºC kuni +59.9ºC/ 39.8°F kuni 139.8°F 
Eraldus: 0.1ºC
Alla- või üle märgitud temperatuuride korral kuvatakse:“OF.L”
Sisetemperatuuri mõõtmise intervall: 15 sekundit.
Välitemperatuuri mõõtmise intervall: 4 sekundit.
Toide:
Vastuvõtja: : 2 x AA, IEC LR6, 1.5V
Väliandur : 2 x AA, IEC LR6, 1.5V
Patareide eluiga: ~24 kuud
Mõõtmed:
Vastuvõtja : 80 x 29.4 x 150 mm
Väliandur : 38.2 x 21.2 x 128.3 mm

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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