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Väderstation med flera zoner

Modell: RAR503
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PROdUkTöVERSIkT

Vy FRAMIFRÅN

1

2
3

4
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1. Väderprognos
2. Låg batterinivå i huvudenheten
3. Temperatur och luftfuktighet för platsen där 

huvudenheten är placerad
4. Temperatur och luftfuktighet för platsen där sensorn 

är placerad
5. Skräddarsydda namntaggar

Vy BAkIFRÅN

1

4

5

2

3

1. Väggmonteringshål
2. Batterifack
3. Hopfällbart bordsstativ
4. °C / °F: välj temperaturenhet
5. RESET: återställ enheten till fabriksinställning
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SENSOR
Denna produkt kan hantera upp till 3 givare för 
temperatur och relativ luftfuktighet på olika ställen.

En komplett sats med 3 fjärrsensorer medföljer detta 
paket medan extra reservsensorer kan köpas separat.

THGR122N

Denna sensor visar temperatur / luftfuktighet vilket gör 
den lämplig att placera på en plats där du vill kunna se 
dessa data utan att ha tillgång till en huvudenhet, t.ex. 
på barnens rum.

2

1
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1. LCD display 
2. LED indikator
3. Väggmonteringshål
4. RESET knapp
5. Kanalomkopplare
6. Batterifack

THGN132N

  

1
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1. LED indikator
2. Väggmonteringshål
3. Batterifack
4. RESET knapp
5. Kanalomkopplare
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TILLBEHöR – MÅSTE köPAS SEPARAT
Extra trådlösa givare såsom de som anges nedan kan 
köpas separat.  För mer information, kontakta ditt lokala 
inköpsställe.

-THGR122N / THGN122N

- THGN132N

* Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder.

ATT kOMMA IGÅNG

INSTALLATION AV TRÅdLöS FjäRRENHET
1. Dessa steg gäller endast THGR122N:
 Använd en Philips skruvmejsel för att ta bort 

batteriluckan.
2. Ställ kanalomkopplaren på kanal 1. Var noga med 

att välja olika kanaler för varje sensor (2,3)
3. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.
4. Tryck RESET efter varje batteribyte.
5. Stäng batteriluckan.

INSTALLATION AV HUVUdENHET
1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.
3. Tryck RESET efter varje batteribyte.

Batteriikonindikatorn  kan visas i följande 
områden:

OMRÅdE FöRkLARING
Området där 
huvudenheten är placerad

Låg batterinivå i 
huvudenheten

Område där fjärrsensorn 
är placerad

Låg nivå för batterier 
i trådlös fjärrenhet

 NOTERA 
•	 Det rekommenderas att använda alkaliska 

batterier till denna produkt för maximal drifttid eller 
lithiumbatterier om enheten ska användas under 
fryspunkten.

•	 Batterierna får inte utsättas för extrem hetta som till 
exempel solsken eller eld.

SyNkRONISERING OCH PLACERING AV 
SENSORER
Huvudenheten kommer automatiskt att söka efter en ny 
givare som är återställd inom de senaste 30 minuterna. 
Om enheten misslyckas med att synkronisera med 
fjärrsensorn, tryck reset på både sensor och huvudenhet 
eller prova med att välja en annan kanal (och 
tryck RESET).
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Ikonen för sensormottagningen visar följande status:

IkONER FöRkLARING
Huvudenheten söker 
efter fjärrenhet(er).
En sensorkanal har 
hittats och anslutits

 och “--.-“ Ingen sensor hittad

Placera sensorn inom 30m från huvudenheten.

 TIPS 
•	 När du placerar ut sensorerna, så kom ihåg den 

planerade placeringen för varje sensor. Referera till 
kanalposition (1, 2, 3) och matcha med kanalicon  

 som visas direkt ovanför namntaggen.
•	 Sändningsräckvidden kan variera beroende på 

många faktorer. Du kan behöva experimentera med 
olika platser för att erhålla det bästa resultatet.

För bästa resultat:
•	 Undvik att placera enheten så att den utsätts för 

direkt solljus eller fukt.
•	 Placera fjärrenheten så att den är riktad mot 

huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar, 
väggar och möbler.

•	 Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild 
från metall och elektroniska föremål.

NAMNTAGGAR
Namntaggar kan sättas in i huvudenheten (se bild för 
framsidan).

Det medföljer 3 blanka namntaggar i detta paket. Du 
kan skriva på de blanka taggarna namnet på de ställen 
där sensorerna är placerade.

VädERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till 
24 timmarna inom en 30-50 km.

Väderprognosområde

IkON BESkRIVNING

Soligt

Halvklart

Molnigt

Regnigt

Snöigt
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TEMPERATUR OCH LUFTFUkTIGHET
För att växla temperaturenhet:
•	 Använd ett tunt trubbigt föremål, tryck °C / °F för att 

växla mellan °C / °F.

FELSökNING

dISPLAy OMRÅdE PROBLEM

LL.L Temperatur
Värdet är under 
mätområdet

LL Humidity 
(Luftfuktighet)

HH.H Temperatur
Värdet är över 
mätområdet

HH Humidity 
(Luftfuktighet)

-.- eller 
-%

Temperatur 
och 
Luftfuktighet

Sensorn har inte 
hittats eller har 
ingen funktion för 
luftfuktighet

ÅTERSTäLLNING
För in ett gem (eller liknande) i RESET hålet för att 
återställa enheten till grundinställning.

SPECIFIkATIONER

HUVUdENHET

TyP BESkRIVNING

L x B x H 134 x 27 x 134 mm 
(5,3 x 1,1 x 5,3 tum)

Vikt 240 g (8,46 oz) 
utan batteri

Sändningsfrekvens 433 MHz

Temperaturområde -5°C till 50°C
(23°F till 122°F)

Luftfuktighetsområde 25% - 95%

Drift 4 x UM-4 (AAA) 1,5 V 
batterier

TRÅdLöS SENSOR (THGR122N)

TyP BESkRIVNING

L x B x H 92 x 60 x 20 mm 
(3,6 x 2,4 x 0,79 tum)

Vikt 60 g (2,11 oz)
utan batteri

Sändningsfrekvens 433 MHz
Antal kanaler 3
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Överföringsavstånd 30 m (100 ft) fri sikt

Temperaturområde -20°C till 60°C
(-4°F till 140°F)

Luftfuktighetsområde 25% - 95%

Drift 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V 
batterier

TRÅdLöS SENSOR (THGN132N)

TyP BESkRIVNING

L x B x H 96 x 50 x 22 mm 
(3,8 x 1,9 x 0,9 tum)

Vikt 50 g (1.76 oz)
without battery

Sändningsfrekvens 433 MHz
Antal kanaler 3
Överföringsavstånd 30 m (100 ft) fri sikt

Temperaturområde -20°C till 60°C
(-4°F till 140°F)

Luftfuktighetsområde 25% - 95%

Drift 1 x UM-3 (AA) 1,5 V 
batteri

FöRSIkTIGHETSÅTGäRdER
•	 Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm, 

extrema temperaturer eller fukt.
•	 Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om 

att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, 
gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen.

•	 Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller 
vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, 
luddfri trasa.

•	 Rengör inte apparaten med frätande eller slipande 
material. 

•	 Mixtra inte med enhetens interna komponenter då 
detta kan påverka garantin.

•	 Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och 
gamla batterier.

•	 Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna 
manual skilja sig från dem i verkligheten.

•	 Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall 
på avsedd miljöstation och får inte slängas som 
vanligt restavfall.

•	 Om denna produkt placeras på ytor med speciell 
finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. 
Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer 
information om huruvida det går bra att placera 
föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas 
ansvariga för skador på träytor som uppkommit på 
grund av kontakt med denna produkt.
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•	 Innehållet i denna manual får ej kopieras utan 
tillverkarens medgivande.

•	 Kassera inte gamla batterier som osorterade 
sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske 
separat.

•	 Notera att vissa enheter är utrustade med en 
batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från 
batteriutrymmet innan produkten används första 
gången.

•	 Skulle det finnas några skillnader mellan den 
engelska och andra språkversioner, skall alltid den 
engelska versionen gälla.

 NOTERING  De tekniska specifikationerna för denna 
produkt och innehållet I användarmanualen kan komma 
att ändras utan vidare upplysning.

 NOTERING  Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan 
olika länder.  För mer information, kontakta ditt lokala 
inköpsställe.

OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för 
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; 
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; 
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. 
Hemsidan innehåller också information för våra kunder 
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver 

ladda ner information. 

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår 
hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon 
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida 
www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.
com för att finna telefonnummer till respektive 
supportavdelning.

EU-FöRSäkRAN OM öVERENSSTäMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna 
Väderstation med flera zoner (modell: RAR503) står i 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av 
“DECLARATION OF CONFORMITY” kan erhållas vid 
hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.

LäNdER SOM OMFATTAS AV RTTE-dIREkTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz   CH  

och Norge    N 


