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TRÅDLØST DIGITALT TERMOMETER 
BRUGSANVISNING MODEL WA118: 
1. Produkt beskrivelse 

Fig. 1: Hovedstation 
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Fig. 2: udendørs sensor 
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Indendørs temperatur  

 
A7: udendørs maksimum og minimum symbol 
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Indendørs batteriniveau  
udendørs temperatur 
RF – symbol 
Kanalnummer 
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Udendørs batteri niveau 
Indendørs maksimum og minimum ol 
vægmonterings hul 
Batteridæksel 

A6: knapper 
fig. 2 

A12 Bors støtte/fod 

B1: vægmonterings hul 
B2: batterikammer (skruet) 

2. Før opstart: 

B3: Knap 1-2-3 til valg af kanal             
B4: TX-knap (manuel søgning) 

• Sørg for at læse Brugsanvisningen omhyggeligt. 
Disse oplysninger vil hjælpe dig med at gøre dig, bekendt med dit nye termometer, dets 
funktioner og dele. Finde ud af vigtig oplysninger omkring dets brug af og betjening. 
Fejlfinding vil også være at finde i denne brugsanvisning. 
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information om produktet  ! 

• Følge og respektere instruktionerne i din brugsanvisning vil forhindre beskadigelse af dit 
termometer. 

• Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af manglende anvendelse  af de 
instruktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning.  

• Vær særlig opmærksom på sikkerheds rådgivningen! 
• Opbevar venligst denne brugs anvisning til fremtidig brug. 
3. Leverings indhold: 
• Trådløs digital termometer (hovedstation) 
• Udendørs sensor  
• Brugsanvisning 

4. Specifikationer 
• Måleområde indendørs: temperatur 0 °c ~ + 50 °c (32 °f ~ 122 °f) ; 
• Måleområde udendørs: temperatur -40 °c ~ + 70 °c (-40 °f ~ 158 °f); 
• Tolerance: temperatur +/-1 °c (2 °f) mellem 0 °c til 50 °c, ellers +/-2 °C (4 °f); 
• Batterier: Hovedstation 2 x 1,5V AAA (ikke inkluderer), Sensor 2 x 1, 5V AAA (ikke inkluderer); 
• Transmissions afstand: 60m i åbent terræn. 
• Transmissions frekvens: 433MHZ; 
• Transmission : CH1:50 sekunder CH2:53 sekunder CH3:56 sekunder; 
• Lavt batteri indeks: 2,6 v; 
• Maksimal og minimal temperatur visning. 

 
• Opbevar Termometer/sensor/batterier udenfor børns rækkevidde. 
• Batterierne skal bortskaffes  via din lokale genbrugsstation eller lignende. 
• Batterier indeholder skadelige syrer. Derfor udskift batterierne så snart disse viser tegn på, at 

være opbrugte. Dette for at undgå skader forårsaget af lækage. 
• Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, eller batterier af forskellige typer. 
• Bær kemikalie resistente handsker og   sikkerheds briller ved  håndtering utætte batterier. 

• Anbring ikke hovedstationen i nærheden af ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød. 
• Beskyt den mod fugt. 
• Udendørs sensoren er beskyttet mod vand stænk, men skal placeres på et tørt sted. f.eks under 

udhæng for at undgå direkte regn. 
5. Kom godt i gang 
Isætning af batterier i hovedstationen. 
• Placer begge dele på et skrivebord med en afstand på ca.1,5 meter. Undgå andre trådløse 

interferenskilder (elektroniske anordninger og radio installationer). 
• Fjern beskyttelses filmen fra hovedstationens display . 
• Fjern batteri dækslet, og Isæt to nye batterier 1,5V AAA, polaritet som illustreret, sæt batteridækslet 

på igen. 
• LCD -segmenter vil blive vist i et kort øjeblik. 
• Viser nu indendørs temperatur. 
Isætning af batterierne i den udendørs sensor. 

• Åbn batteri kammeret ved at løsne skruen på den udendørs sensor. 

• Slide kontakten til valg af kanal. Position 1 er standard opsætning. 
• Isæt to nye batterier 1,5 V AAA, polaritet som illustreret. 
• Luk batteri rummet igen. 

BEMÆRK! ! 
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•  
Modtagelse af udendørs temperatur. 
• Udendørs temperaturer vil automatisk blive overført til hovedstationen. Området med udendørs 

temperaturer på displayet vil blinke "--.-". 
• På hovedstationens display vises kanal nummeret og den udendørs temperatur i °c  
• Hvis modtagelsen af udendørs temperatur mislykkes inden for tre minutter, vises "- -" på displayet. 

Tjek batterierne fra sensoren og prøv igen. Kontroller også om der skulle være kilder til 
interferens i området. 

• Du kan også starte udendørs sensor søgning manuelt senere ( f. eks. Ved batteriskift). 
• Hold ch- knappen på hovedstationen i tre sekunder, "---" vises på displayet. 
• Tryk på TX knappen i batteri rummet på den udendørs sensor. 
• Enheden vil advare dig med et bip, og hovedstationen modtager temperaturen fra udendørs 

sensoren. 
• Efter vellykket installation lukkes batteri rummet på udendørs sensoren forsigtigt. 

Hovedstationen. 
• Hvis temperaturen overstiger måleområdet vil displayet vise”HH.H”. Hvis temperaturen er under 

måleområdet vil displayet vise ”LL.L”  

Maksimum/Minimum funktion 
• Tryk på knappen Max/Min i normal tilstand, nu vises Maximum temperaturer på displayet. 
• Der vises nu de højeste værdier for indendørs og udendørs temperaturer siden sidste nulstilling. 
• Tryk på knappen Max/MIN igen, Min vises på displayet. 
• Du får nu de laveste værdier for indendørs og udendørs temperaturer siden sidste nulstilling. 
• Tryk på knappen Max/Min igen for at gå tilbage til den aktuelle værdi visning. 
• Enheden vil automatisk afslutte Max/Min- tilstanden, Hvis der ikke trykkes på nogen knap . 
• Tryk på knappen Clear, mens maksimum - eller minimum værdierne vises for at nulstille 

de lagrede Max/Min værdier. 
Indstilling af temperatur enhed 
• I normal tilstand kan du skifte mellem °c (Celsius) eller °f (Fahrenheit) som temperatur enhed. 
• Tryk på knappen +/°C/°F . 

6. Yderligere udendørs sensorer 
• For at have mere end en ekstra udendørs sensor tilknyttet, vælges med 1/2/3 knappen i 

batterirummet (på udendørs sensoren), kanal for hver enkelt udendørs sensor. Ingen udendørs 
sensor må have samme kanal nummer. Tryk og hold CH knappen inde i 3-5 sekunder 
hvorefter søgning på den nye sensoren indledes. Tryk eventuelt også på TX knappen.   

• Udendørs værdierne vises nu på hovedstationens display. Hvis du har mere end 1 sensor 
tilknyttet tryk på Ch knappen for at skifte mellem de enkelte kanalerne/sensorer. 

• Du kan også vælge autoskift mellem kanalerne. Efter kanal 3 tryk på CH knappen igen og symbolet 
for autoskift   vises på skærmen.. 

• Tryk på CH knappen igen for at deaktivere autoskift. Kanal 1 vil derefter vises permanent indtil 
du skifter kanal på CH knappen. 

• En gang registrerede sensorer kan slettes, ved at stå på den pågældende kanal som ønskes slettet 
og derefter holde CH knappen inde i 3 sekunder. 

7. Opsætning og montering af hovedstation og udendørs sensor.  
• Med den sammenklappelige fod bag på hovedstationen, kan denne placeres på en vilkårlig  

overflade eller vægmonteres ved hjælp af det på bagsiden placerede vægmonteringshul. 
Undgå alle former for trådløse (interfererende) enheder, såsom TV, Computere og massive 
metalplader m.m. 

• Med ophængningshullet på bagsiden af udendørs sensoren, kan denne placeres på den 
udvalgte position. Vær opmærksom på, at sensoren placeres på et tørt, overdækket sted, hvor 
denne er skærmet for direkte sol. Herved opnås mest korrekte målinger og elektronikken 
skånes. 
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. 
• Kontroller transmission af signalet fra udendørs sensoren til hovedstationen. Bemærk at betonrum 

og kældre, naturligt vil forringe signalet. 
• Vælg om nødvendigt en anden position for udendørs sensoren og/eller hovedstationen. 

Pleje og vedligeholdelse 
• Rengør enhederne med en blød og fugtig klud. Brug  ikke opløsningsmidler/vaskemidler. 
• Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge termometeret og udendørs sensoren i lang tid. 
• Opbevar enhederne på et tørt sted. 

Udskiftning af batterier 
• Skift batterierne på den udendørs sensor, når batteri symbolet vises på displayet for udendørs 

værdierne. 
• Skift batterierne på hovedstationen, når batteri symbolet vises på displayet for de indendørs 

værdier. 
• Bemærk: når batterierne skiftes, skal kontakten mellem udendørs sensor og hovedstationen 

genetableres. Så sæt altid nye batterier i begge enheder eller start manuel sensor søgning.  
 

Fejlfinding 
Problem løsning 

 

Ingen værdier  
på 
hovedstation 

➜ Sørg for, at batteri polariteten er korrekt + til + eller – til - 
➜ Udskift batterier 

 
 

Ingen modtagelse af ➜ ingen udendørs sensor er installeret 
udendørs transmitter ➜ check batterier af ekstern sender 
Indikation "--" (brug ikke genopladelige batterier!) 
til kanal 1/2/3 ➜ 

 
➜ 
➜ 
➜ 
➜ 

Genstart udendørs sensoren og hovedstationen i henhold til 
Brugsanvisningen 
Start udendørs sensor søgning manuelt i henhold til brugsanvisningen. 
Vælg et anden placering til sensoren eller hovedstationen.                 
Reducer afstanden mellem sensor og hovedstation                                           
Tjek om der er interferens kilder i nærheden. 

Visning af lavt 
effekt symbol  

➜ Udskiftning af batterierne 

 

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONIK AFFALD 

Dette produkt er fremstillet ved hjælp af materialer og komponenter af høj kvalitet , som kan 
genbruges . 

 
Bortskaf aldrig brugte batterier / genopladelige batterier i husholdnings- affaldet. 
Anvend din lokale genbrugsstation, elektronik forhandler eller lignende.  Det samme 
er gældende for selve produktet / produkterne. Disse skal også bortskaffes via din 
lokale genbrugsstation, der hvor du har købt produktet eller lignende. 
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