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Vezetéknélküli meteorológiai állomás Classic
Modell: RS8706E3

Használati úmutató
HU

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az 
útmutató fontos információkat tartalmaz a termék felszerelését és 
használatát illetően, ezért olvassa el fi gyelmesen, és őrizze meg későb-
bi áttekintésre is.

Termékjellemzők
• Négy időjárás előrejelző ikon: napos, felhős, borult és csapadékos
•  Óra, dátum, hónap, riasztás, ismételt riasztás, holdfázis,

12 vagy 24 órás időkijelzés
• Ikonok a hőmérséklet és páratartalom kijelzésére
• Csatlakoztatható akár 3 vezetéknélküli érzékelőhöz
•  Nap sorszáma a héten 7 nyelven: német, angol, olasz, francia, hol-

land, spanyol, dán
•  Kültéri hőmérséklet és páratartalom mérés vezetéknélküli érzékelő-

vel akár 3 csatornán

Kijelző adatainak áttekintése

A LCD kijelző

1 Nap és hónap

2 Nap sorszáma a héten

3 Holdfázis

4 Óra, állapot és év kijelzése

  12 órás időkijelzés

ZZ     riasztás aktív

   riasztás

5 Időjárás előrejelzés

6 Előrejelzett beltéri hőmérséklet változás

7 Terhelési szint kijelzése

8 Beltéri hőmérséklet

9 Beltéri páratartalom

10 Csatorna száma

11 Kültéri hőmérséklet

12 Előrejelzett kültéri hőmérséklet változás

13 Jelvétel

14 Kültéri páratartalom

B LE gomb

C FEL gomb

D BEÁLLÍTÁS gomb

T
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E RIASZTÁS gomb

F CSATORNA gomb

G ISMÉTELT RIASZTÁS

S1 Érzékelő kijelzője S4 – ˚C vagy ˚F kiválasztása

S2 Rögzítő elem S5 – elemnyílás

S3 Csatornaválasztás

A készülék üzembe helyezése
1) Nyissa ki az elemnyílás fedelét, helyezzen be 2x AAA elemet a polaritásnak megfelelően. Zárja vissza a fedelet.
2)  Az első bekapcsolást követően az LCD kijelzőn kb. 3 másodpercig minden ikon világít. Ezután sípolás hallható, 

majd a készülék automatikusan működésbe lép.
3) Az óra és naptár gyárilag beállított értéke 0:00, január 2007.
4) A riasztás gyárilag beállított értéke 0:00.
5) Az időjárás előrejelzés gyári alapbeállítása felhős.
6) A hőmérséklet mértékegysége gyárilag ˚C-ra állított.
7) Az időkijelzés gyárilag 24 órás kijelzés állított.

Beállítások
Gombok funkciói:
A készülék 6 funkciógombbal rendelkezik: le (B) fel (C), beállítás (D), riasztás (E), csatorna (F), ismételt riasztás(G).

Funkció Le Fel Beállítás Riasztás Csatorna Ismételt
riasztás

Normál 
üzemód

Megnyo-
más

°C/°f 12/24 -- Bekapcso-
lás/kikap-
csolás

Átváltás a 
CH1, CH2 és 
CH3 csator-
nák között

Ismételt
riasztás
beállítása

Lenyomva 
tartás

-- -- Óra beállí-
tása

Riasztás 
beállítása

Aktuális 
csatorna 
adatainak
törlése

--

Óra beállí-
tása

Megnyo-
más

Egy lépés
vissza

Egy lépés
előre

Beállítás
rögzítése

-- -- --

Lenyomva 
tartás

8 lépés/ 
mp. vissza

8 lépés/ 
mp. előre

-- -- -- --

Riasztás 
beállítása

Megnyo-
más

Egy lépés
vissza

Egy lépés
előre

-- Beállítás
rögzítése

-- --

Lenyomva 
tartás

8 lépés/ 
mp. vissza

8 lépés/ 
mp. előre

-- -- -- --

Dátum és idő beállítása
1. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET (D) gombot.
2.  A gomb minden egyes megnyomásával egyet lép előre a következő sorrendben: óra → perc → év → hónap → 

nap → nyelv (a nap száma a héten) → beállítás rögzítése és kilépés a menüből.
3. Az aktív mező villog.
4. Nyomja meg a D gombot a beállítás rögzítéséhez és a további beállításokhoz.
5.  Nyomja meg a C gombot az előre lépéshez; a gomb 2 másodpercnyi lenyomva tartásával gyorsabban léphet 

előre.
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6.   Nyomja meg a B gombot a visszalépéshez; a gomb 2 másodpercnyi lenyomva tartásával gyorsabban léphet 
vissza.

7.  A hét napja és a holdfázis automatikusan változik az óra és dátum beállításának függvényében.
8. Nyomja meg a C gombot a 12 vagy 24 órás időkijelzés kiválasztásához.
9.  Ha 8 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan visszatér normál 

üzemmódba.

Nap
Nyelv

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Német 
(GE)

MO DI MI DO FR SA SO

Angol 
(EN)

MO TU WE TH FR SA SU

Olasz 
(IT)

LU MA ME GI VE SA DO

Francia 
(FR)

LU MA ME JE VE SA DI

Holland 
(NE)

MA DI WO DO VR ZA ZO

Spanyol 
(ES)

LU MA MI JU VI SA DO

Dán 
(DA)

MA TI ON TO FR LO SO

Riasztás beállítása
1. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az E gombot. 
2. A gomb minden egyes megnyomásával egyet lép előre a következő sorrendben: óra → perc → kilépés a menüből.
3. Az aktív mező villog.
4.  Nyomja meg a C gombot az előre lépéshez; a gomb 2 másodpercnyi lenyomva tartásával gyorsabban léphet 

előre.
5.  Nyomja meg a B gombot a visszalépéshez; a gomb 2 másodpercnyi lenyomva tartásával gyorsabban léphet 

vissza.
6. Ha 8 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan normál üzemmódra vált.
7. A riasztás beállítása után nyomja meg az E gombot a riasztás bekapcsolásához/kikapcsolásához.
8.  A riasztás beállított időpontjának elérésekor a riasztás az alábbi módon jelez:

0 ~ 10másodperc: 1 sípolás másodpercenként
11 ~ 20 másodperc: 2 sípolás másodpercenként
21 ~ 30 másodperc: 4 sípolás másodpercenként
31 másodpercen túl: folytonos sípolás.

9.  A riasztó bekapcsolása után, nyomja meg a G gombot az ismételt riasztás aktiválásához. A riasztás 5 perc múlva 

újra bekapcsol és villog a ZZ ikon.
10. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg bármely gombot a G gomb kivételével.
11. Ha nem kapcsolja ki, a riasztás másnap azonos időpontban újra bekapcsol.
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Az állomás üzembe helyezése
1. Időjárás előrejelzés (5)
A pontos eredmény érdekében az érzékelőt mindig megfelelő helyre helyezze el. Az alábbi négy ikon szemlélteti 
az időjárás előrejelzést:

   
napos        felhős  borult  csapadékos

Az előrejelzés a hőmérséklet és páratartalom változásai alapján történik, és csupán tájékoztató jellegű. Pontossága 
nem garantált, hiszen számtalan meteorológiai tényező is befolyásolhatja. Ha a készülék előrejelzése nem egyezik 
a meteorológiai intézetek előrejelzéseivel, mindig a hivatalos előrejelzést tekintse mérvadónak.

2. Beltéri (6) és kültéri (12) hőmérsékletváltozások kijelzése
A hőmérsékletváltozás kijelzése az aktuális és előzőleg mért értékek különbségére épül. Ha az aktuális hőmérséklet 
legalább 1˚C-kal magasabb, mint az előzőleg mért érték, a nyíl felfelé mutat, és a készülék rögzíti az aktuális hőmér-
sékleti értéket. Ha az aktuális hőmérséklet legalább 1˚C-kal alacsonyabb, mint az előzőleg mért érték, a nyíl lefelé 
mutat, és a készülék rögzíti az aktuális hőmérsékleti értéket. Azonos érték esetén vízszintes nyíl jelenik meg. 

  
emelkedő változatlan csökkenő

3. Terhelési mérték kijelzése (7)
A terhelési mértéket az aktuális hőmérséklet és páratartalom függvényében az alábbi ikonok jelzik:

   
száraz nedves  kellemes ikon nélkül
hőmérséklet 0~50˚C hőmérséklet 0~50˚C hőmérséklet 20~28˚C hőmérséklet <20 vagy >28˚C 
páratartalom <40% páratartalom >70% páratartalom 40~70% páratartalom 40~70%

4. Holdfázisok (3)
A holdfázis a Nap–Föld–Hold rendszer pozíciói szerint változik, az alábbi 8 ikon jelzi az aktuális fázist: 

5. Hőmérséklet formátum
1. Nyomja meg a B gombot a ˚C vagy ˚F mértékegység kiválasztásához.
2. A vezetéknélküli érzékelőn válasszon a ˚C vagy ˚F között a S4 gomb megnyomásával az elemnyílás alatt.

6. Vezetéknélküli érzékelő üzembe helyezése
1. Helyezze az érzékelőt olyan helyre, ahol védve van közvetlen napsugárzástól, esőtől, nedvességtől.
2. Vegye le az elemnyílás fedelét az érzékelőről, helyezzen be 2x AAA elemet, majd zárja vissza a fedelet.
3. Válassza ki a beállításoknál (S3) a megfelelő csatornát (1-3). A kiválasztott csatorna meg jelenik az LCD kijelzőn.
4. Az érzékelő LCD kijelzőjén ezután megjelenik  hőmérséklet és páratartalom.
5.  Ha a készülék nem kap jelet az érzékelőtől, a kültéri hőmérséklet és páratartalom értéke a készülék kijelzőjén  “- - -”.
6. Ha a készülék és az érzékelő között jelátvitel jön létre, sípoló hang hallható és megjelennek a kijelzőn az értékek.
7.  Bekapcsolás vagy újraindítás után a kijelző 5 percen keresztül nem jelzi ki a kültéri hőmérsékletet és páratartal-

mat. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az F gombot az aktuális adatok törléséhez. Ha nem megfelelő a jelátvitel a 
készülék és az érzékelő között, csökkentse a köztük lévő távolságot. A jelátvitelt akadályozhatják falak, acél vagy 
alumínium stb. akadályok, vagy azonos jelátviteli frekcencián működő egyéb készülékek.

A készülék által mért eredmények tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a laboratóriumi körülmények között 
bevizsgált mérőkészülékek mérési eredményeit.

Újhold
Növekvő hold-
sarló

Első negyed
Növekvő 
hold

Telihold Fogyó hold Utolsó negyed
Fogyó 
holdsarló



HU 5 
A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

8. Műszaki jellemzők

Érzékelő jelátviteli frekvenciája 433 MHz

Relatív beltéri/kültéri páratartalom 20% - 90%

Hőmérséklet tartomány Beltéri 0˚C ~50˚C

Kültéri -20 ˚C~60˚C

Elemek Készülék 2 x 1.5V AAA

Érzékelő 2 x 1.5V AAA

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a terméket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-
telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfej-
lesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


