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Lees alstublieft eerst de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u dit artikel gebruikt. Alleen
op deze manier kunt u alle functies veilig en op betrouwbare wijze
gebruiken. Let daarbij beslist ook op de in uw land geldige nationale
voorschriften, die naast de in deze handleiding genoemde voorschriften gelden.
Bewaar de gebruiksaanwijzing evenals de kassabon goed, en als
dat mogelijk is ook de kartonnen doos met de binnenverpakking.
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Geachte klant,
Om te beginnen feliciteren we u met de aankoop van dit zeer moderne elektronische weerstation met sensor. Hiermee hebt u een technisch hoog ontwikkeld elektronisch product verworven, waarvan u
jarenlang veel plezier zult hebben en waarmee u zeer precieze informatie over het weergebeuren krijgt.

Levering
– 1 ontvanger GT-WS-03s, GT-WS-03w
– 1 sensor WT470
– 5 batterijen R6, 1,5 V
– 1 zak met montagemateriaal (pluggen, schroeven)
– 1 gebruiksaanwijzing

Controle is beter
WAARSCHUWING:

PLASTIC ZAKKEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN. ER BESTAAT
VERSTIKKINGSGEVAAR. HOUD DAAROM DEZE ZAK UIT DE
BUURT VAN BABY'S EN KLEINE KINDEREN.

. Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsonderdelen
zoals kunststofprofielen, plakband en schuimvulling.
2. Controleer of de levering volledig is.
3. Als de levering onvolledig zou zijn of er transportschade te zien is,
neemt u het apparaat niet in bedrijf. Stel onze Service hiervan op
de hoogte (zie het hoofdstuk "Garantie").

Prestatiekenmerken
– Weerstation
– Precieze kloktijd door ontvangst van het DCF-77-radiosignaal –
12- of 24-uursweergave voor twee tijdzones
– Datum- en weekdagweergave
– Binnentemperatuurweergave in °C/°F
– Buitentemperatuurweergave in °C/°F met maximaal vier sensoren op verschillende meetpunten
– Binnen- en buitenluchtvochtigheidsweergave
– Minimum-/maximumweergave van de temperatuur en de luchtvochtigheid
– Weertrendweergave
– Temperatuurtrendweergave
– Actuele en voorgaande luchtdrukttendensweergave
– Temperatuuralarm voor de binnentemperatuur en de door één
tot maximaal vier sensoren bepaalde buitentemperatuur
– Symbolen voor de weersvoorspelling
– 12 Maanfasenweergaven
– Tijdweergave voor zonsopgang en zonsondergang
– Weergave van de daglichtduur
– Batterijcontrole-indicator
– Sensor
– Temperatuurweergave in °C/°F
– Luchtvochtigheidsweergave
– Batterijcontrole-indicator
– Bereik maximaal 100 meter (in vrij terrein)

Veiligheidsvoorschriften

Voorgeschreven gebruik
Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een privéhuishouden.
Dit apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden of publieke
informatie.
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Gevaren bij de omgang met batterijen!
Batterijen nooit laden, verwarmen of door verbranding vernietigen – explosiegevaar!
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De batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden
gehouden.
Als er een batterij wordt ingeslikt, moet de betreffende persoon onmiddellijk medische hulp krijgen.
Batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald.
Batterijen regelmatig vervangen (1 maal per jaar). Zij zouden
anders kunnen leeglopen en schade veroorzaken.
Verbruikte batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat
worden genomen. Verhoogd leeglooprisico!
Alle batterijen van een apparaat moeten tegelijkertijd worden vervangen. Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
gebruikte batterijen. Zet er niet tegelijkertijd batterijen van
verschillende elektrochemische systemen, typen en merken
in. Als de voorschriften niet worden nageleefd, kunnen batterijen over hun normale eindspanning heen worden ontladen,
waardoor er een verhoogd gevaar bestaat, dat ze leeglopen.
Verwijder de batterijen als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
Contact met de huid, ogen en slijmvliezen moet worden vermeden. Bij contact met batterijzuur moet men de betreffende
plaatsen meteen met overvloedig schoon water afspoelen en
onmiddellijk een arts raadplegen.
Materiële schade door foutieve bediening
Het apparaat mag qua constructie niet worden veranderd!
Wijzigingen van het apparaat kunnen ertoe leiden dat de vergunning wordt ingetrokken.
Bescherm het apparaat tegen druppelend water en spatwater en stel het niet bloot aan extreme temperaturen (zie Technische gegevens). Gebruik voor de reiniging in geen geval
scherpe reinigingsmiddelen, zoals schuurmiddel, schuurpoeder of oplosmiddelhoudende vloeistoffen.
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Bedieningselementen
1

2

3 4 5

6

SNOOZE/LIGHT

TIJD1
DAG
MAAND

MAX/MIN

VOORSPELLING

MAANFASE

BINNEN

BUITEN

MODE

HOOGTE

SELECT

ALARM/CHANNEL
LUCHTDRUK
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Toets
1 MAX/MIN
2 SNOOZE/
LIGHT
3 +

Betekenis
Hoogste /laagste dagtemperatuur weergeven
Wekalarm onderbreken
Displayverlichting ong. 7 sec. inschakelen
Schakelt de temperatuurweergave van °Celsius op °Fahrenheit. Handmatige instelling van de kloktijd en het temperatuuralarm
4 –
Schakelt tussen 12-/24-uursindeling. Handmatige instelling
van de kloktijd en het temperatuuralarm
5 SEARCH
Gegevensafstelling sensor/weerstation activeren
6 MODE
Handmatige instellingen
7 ALARM/
Alarm 1/2 activeren en deactiveren
CHANNEL Sensor (1 tot 4) kiezen, temperatuuralarmwaarde kiezen,
bladeren door balkweergave
8 Select
Contrastinstelling van het display
Instelling klok, alarm, jaar, temperatuuralarmwaarde, weergave temperatuur- en luchtdrukhistorie wijzigen
OUT

1
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Ingebruikname
Gevaar bij foutieve bediening!
Ga bij de ingebruikname precies in de volgorde te werk, die
in het onderstaande is beschreven. Neem eerst de sensor
en daarna het weerstation in bedrijf. Alleen op deze manier
kan het apparaat vlekkeloos functioneren. Wij adviseren u, de
afzonderlijke stappen van de procedure eerst een keer door
te lezen en ze vervolgens pas uit te voeren.

Sensor in gebruik nemen

De sensor is bedoeld om de klimaatomstandigheden te meten en
door te geven aan het weerstation (maximale afstand tot het weerstation: 100 m in vrij terrein).
SNOOZE/LIGHT

TIJD1

SNOOZE/LIGHT

TIJD1
DAG

DAG
MAAND

MAAND

BINNEN

BUITENBINNEN

BUITEN

U hebt het volgende nodig:
– de 2 bijgevoegde batterijen van het type 1,5V RL6 / AA / UM3
– een kleine sleufschroevendraaier
MAX/MIN

SELECT

VOORSPELLING

MAX/MIN

MAANFASE

HOOGTE
VOORSPELLING

HOOGTE

MAANFASE

SELECT

LUCHTDRUK

MODE

MODE

ALARM/CHANNEL

ALARM/CHANNEL

LUCHTDRUK

Batterijen plaatsen
1. Verwijder de staande steun A: Pak de staande steun in het
onderste deel van opzij vast en trek deze weg.
2. Schroef het batterijvakdeksel er
SET C/F
met een kleine sleufschroevenB
draaier af.
C
3. Leg de batterijen er zo in, als in de
afbeelding is weergegeven. Let op
de juiste polariteit!
In het display B knippert de standA
aardhuiscode 0 1K ca. 10 seconden.
OUT

1
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Sensor instellen
Bij het artikel is een sensor gevoegd. Het weerstation kan echter
de gegevens van maximaal 4 sensoren ontvangen. Extra sensoren
kunnen bij de Service worden besteld. Deze kunnen zich in verschillende ruimtes of in de openlucht bevinden. Om de sensoren de
gegevens vlekkeloos aan het weerstation te kunnen laten overgedragen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
– Alle sensoren moeten op dezelfde huiscode zijn ingesteld
(1 tot 15). Het kan echter voorkomen, dat het weerstation ver
meend verkeerde gegevens weergeeft. Dit kan het geval zijn, als
er in de buurt apparaten op dezelfde frequentie uitzenden. Dan
moet u voor alle sensoren een andere huiscode instellen.
– Aan elke sensor moet een eigen sensornummer worden
toegewezen (1 tot 4). Houd er rekening mee, dat het weerstation
voor de sneeuw- en vorstwaarschuwing alleen de gegevens van
sensor 1 analyseert.

OUT

1

Voorwaarden:
– de batterijen zijn geplaatst.
– Het display B laat continu gegevens zien. (Het knipperen van de
huiscode eindigt ca. 10 sec. na plaatsing van de batterijen.)
1. Druk op de toets SET.
In het display B knippert de actuele huiscode ca. 10 seconden.
2. Als u huiscode 0 1K wilt gebruiken, gaat u verder met stap 4.
3. Als u een andere huiscode wilt uitkiezen (2 tot 15), drukt u de
toets C/F eventueel de nodige keren in.
4. Druk op de toets SET, om de keuze te bevestigen.
Het display toont continu de ingestelde huiscode, bijv. X6.
Tegelijkertijd knippert aan de linkerrand C het actuele sensornummer ("1" = aanbevolen).
5. Om een ander sensornummer te kiezen (2 - 4), drukt u toets C/F
eventueel meermaals in.
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6. Druk op de toets SET, om de keuze te bevestigen.
Het display toont de huidige temperatuur in Celsius, bijv. 28,6(.
7. Als u de temperatuur liever in Fahrenheit wilt laten weergeven,
drukt u op de toets C/F (83,4F).
8. Druk op de toets SET, om de instellingen op te slaan. Gedurende
korte tijd knippert de huiscode-indicator weer. Zo gauw het display
afwisselend de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid aan
geeft, is de sensor actief.
9. Zet het batterijvakdeksel er weer in en schroef het vast. Klik de
voet weer vast.

Weerstation in gebruik nemen

Voorwaarde: de sensor is zo in bedrijf genomen, als op de
vorige pagina's werd beschreven.

U hebt de 3 batterijen van het type 1,5V RL6 / AA / UM3 nodig
1. Het batterijvak bevindt zich bij de bovenste rand op de achterkant
van het apparaat. Klap het batterijvakdeksel open en neem het
eraf.
2. Op de bodem van het batterijvak is de juiste ordening van de batterijen aangegeven. Let op de juiste polariteit!
3. Leg eerst de batterijen links en rechts in het vak, en leg de derde
batterij er vervolgens in het midden tussen.
4. Zet het batterijvakdeksel weer op zijn plaats en klap het dicht.
5. Wacht. Het weerstation heeft nu 20 tot 30 minuten nodig, om zich
correct in te stellen en van gegevens te voorzien. Dit gebeurt in
twee trappen:
– Trap 1: Sensorgegevens verzamelen
– Trap 2: DCF-tijdsynchronisatie.

Ondertussen hoort u signaaltonen en knippert het sensornummer in
het displaygedeelte "Buiten".
Als het proces
– succes had, toont het displaygedeelte "Buiten" de temperatuur en
luchtvochtigheid. De temperatuur wordt nu elke minuut bijgewerkt,
de luchtvochtigheid om de 16 minuten.
– geen succes had, bijv. omdat de standplaats ongunstig is, laat het
display " – –" zien in plaats van de temperatuur en luchtvochtigheid.
Het proces moet herhaald worden: houd de toets SEARCH ingedrukt, tot er een signaal klinkt. Het weerstation zoekt naar de
gegevens van de sensor.

DCF-tijdsynchronisering

Er is een radiografische klok in het weerstation geïntegreerd, die de
kloktijd en datum in een omtrek van 1.500 km rond Frankfurt/Main
met behulp van het daar uitgezonden DCF77-radiosignaal automatisch instelt. Ca. 7 minuten na de ingebruikname begint het weerstation tien minuten lang naar het DCF-signaal te zoeken. Ondertussen
knippert het antennesymbool in het displaygedeelte "Tijd":
Signaal wordt ontvangen

Sterk signaal wordt ontvangen

Middelmatige signaalsterkte;
Signaal wordt ontvangen en
geëvalueerd.

Zwak of geen signaal

Sensorgegevens verzamelen

In de eerste ca. 6 minuten zoekt het weerstation automatisch naar
de gegevens van de sensor en wordt het vervolgens bijgewerkt.
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Als de synchronisatie
– succes had, brandt het antennesymbool continu en toont het display de huidige tijd en datum van vandaag. Deze gegevens worden nu dagelijks bijgewerkt, en wel om 4:03 uur.
– geen succes had, wordt om de 2 uur opnieuw geprobeerd een
signaal te ontvangen. Wijzig de positie van het station, zet het bijv.
bij het venster.
U kunt de DCF-tijdsynchronisatie ook handmatig activeren: druk
tegelijkertijd op de toetsen SEARCH en – en houd ze dan zo lang
ingedrukt, tot er een signaal klinkt. Na korte tijd knippert het antennesymbool.

Hoogte-instelling

De luchtdruk is afhankelijk van de hoogte, d.w.z. in het gebergte
heerst er een lagere luchtdruk dan in laagland. Om het weerstation
de juiste luchtdruk te laten weergeven, moet u het de hoogte van uw
standplaats doorgeven. Informatie hierover krijgt u op het internet of
bij uw plaatselijke overheid. Let ook op de hoogte van uw woning /
huis. Bij flatgebouwen kan het noodzakelijk zijn, de hoogte van de
woning en de hoogte van de locatie bij elkaar op te tellen.
1. Houd de toets MODE zo lang ingedrukt, tot u een signaaltoon
hoort en de urenindicator knippert.
2. Druk 1X kort op de toets MODE.
In het display knippert de actuele hoogte-instelling (-90 m tot 1990
m). U kunt de hoogte nu in stappen van 10 m instellen.
3. Stel de hoogte van de locatie in met de toetsen + / –.
4. Druk de toets MODE 3X in, om de instelmodus te verlaten. Druk
de toets SELECT in, om de instelling op te slaan.
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Opstellen / wandmontage
De juiste opstel-/montageplaats

Het weerstation wisselt de gegevens uit met de sensor via een radiofrequentie. Daarom is de standplaats doorslaggevend voor het
bereik van de radioverbinding. Deze gegevensuitwisseling kan worden beïnvloed door:
– tl-buizen.
– Apparaten, •die•eveneens•radiosensoren•bezitten•zoals huisbeveiligingssystemen, draadloze deurbellen of ontspanningsappratuur kunnen het radiosignaal tijdelijk onderbreken.
– Dicht metselwerk, metalen deuren en vensters met metalen
kozijnen.
– Bijzonder lage temperaturen in de winter (beneden 0° C). Deze
leiden in bepaalde omstandigheden tot spanningsval van de
batterijen in de sensor en zo tot een verminderd zendbereik.
Kies een geschikte plaats voor het weerstation en de sensor
binnen een bereik van hoogstens 100 m.
– Zet het weerstation in de buurt van een venster, maar
beschermd tegen direct zonlicht, warmtebronnen of een
airconditioning, om nauwkeurige temperatuurmetingen te
waarborgen.
– Plaats de sensor zo hoog mogelijk.
De sensor is ontworpen voor buitengebruik, maar is niet
waterdicht. Plaats deze daarom op een beschutte overkapte
plaats, waar hij niet aan sterke zonnestraling of aan regen, sneeuw
of ijs is blootgesteld. Daardoor kan de elektronica beschadigd
worden.
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Opstellen
• Klap de staande steun A van de sensor uit.
• Klap de staande steun van het weerstation uit. Deze bevindt zich
beneden op de achterkant en kan in 2 trappen worden ingesteld.

Wandmontage

Zorg ervoor dat er geen elektrische kabels, gas- of waterleidingen
onder de pleisterlaag liggen op de plaats waar u het weerstation binnenshuis vast wilt installeren. Bij het boren van de gaten bestaat de
kans op een elektrische schok of een beschadiging van de buizen.
– De sensor wordt met behulp van het oog in de staande steun aan
de wand bevestigd.
– Het weerstation kan alleen met de ogen aan de achterkant op de
schroeven worden gehangen. De schroeven moeten op een
horizontale afstand van 150 mm worden aangebracht.
1.
2.
3.
4.

Markeer de gewenste plaats(en).
Boor het gat resp. de gaten met een 5mm-boor.
Zet er de bijgevoegde pluggen in.
Draai de bijgevoegde schroef (schroeven) er zover in, dat de
schroefkop nog 5 - 6 mm uitsteekt.

Algemene bediening
Achtergrondverlichting
• Druk op de toets SNOOZE/LIGHT, om de achtergrondverlichting
van het display in te schakelen.
De verlichting dooft automatisch na ca. 7 seconden. Als u binnen
deze tijd een toets indrukt, wordt de duur van de verlichting met
nog eens 7 seconden verlengd.

Contrastinstelling van het display

U kunt uit 4 verschillende contrastniveaus kiezen.
1. Druk op de toets MODE.
De melding "ZEIT 2" (TIJD 2) verschijnt.
2. Druk eventueel meermaals op de toets SELECT, om het contrast
van het display te veranderen.
3. Druk zo vaak op de toets MODE, tot ""ZEIT 1" (TIJD 1) verschijnt.

12- of 24-uursindeling

U kunt kiezen in welke indeling de middag- en avonduren worden
weergegeven. Voorbeeld
24-uursindeling = 19:34
12-uursindeling = PM 7:34 (PM = Post midday = namiddag)
• Om te wisselen drukt u op de weergavetoets –.

Batterijwisselindicatie

Als er een batterijsymbool op het display van het weerstation of
de sensor verschijnt, is het nodig de batterij te vervangen. Voor de
werkwijze, zie het hoofdstuk "Ingebruikname".
Reinig de contacten van de batterij en het apparaat zo nodig, voordat u de batterij erin legt.
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Indicators en bediening

Displaygedeelte "Zonnetijd"

Tijd 1/2

Met dit weerstation kunt u
de tijden van de zonsopgang en zonsondergang
voor uw woonplaats laten
weergeven.

Zonnetijd
SNOOZE/LIGHT

TIJD1
DAG
MAAND

MAX/MIN

VOORSPELLING

MAANFASE

BINNEN

BUITEN

De smiley verschijnt op
het scherm, zo gauw de
ALARM/CHANNEL
dagen langer worden en
verdwijnt van het scherm, zo gauw ze korter worden. Deze „telda-

MODE

HOOGTE

SELECT
LUCHTDRUK

tums“ kunnen in de komende jaren eventueel +/- 1 dag afwijken.
Diversen

Binnen

Buiten

Het display is inhoudelijk in 5 gedeelten verdeeld:
– Tijd 1/2: kloktijd 1, kloktijd 2, alarmtijd 1 en 2, datum, weekdag en
jaar
– Zonnetijd: zonsopgang, duur zonlicht, zonsondergang
– Diversen: weersvoorspelling, maanfasen, luchtdruk, hoogteinstelling
– Binnen: temperatuur en luchtvochtigheid bij het weerstation
– Buiten: Temperatuur en luchtvochtigheid binnen het bereik van de
sensor

Displaygedeelte "Tijd 1/2"

De gegevens van dit gedeelte worden normaal gesproken via de
DCF-tijdsynchronisatie bepaald. Voor de instelling van "Kloktijd 1"
(handmatig), "Kloktijd 2" en de alarmtijden, zie het hoofdstuk "Instellingen in het displaygedeelte "Tijd 1/2".
OUT

1
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Displaygedeelte "Diversen"

– Weersvoorspelling: dit zeer moderne elektronische weerstation
is in staat, luchtdrukveranderingen te herkennen en met behulp
van de verzamelde gegevens van de laatste uren weersvoorspellingen voor de volgende 12 tot 24 uur te doen. De voorspelling
heeft betrekking op het gebied rond het weerstation met een straal van ongeveer 30 – 50 km.
Voo alle weersvoorspellingen geldt, dat de nauwkeurigheid niet
kan worden gegarandeerd. De nauwkeurigheid van de weersvoorspelling ligt op ongeveer 75%, afhankelijk van de lokale
omstandigheden, waarvoor het weerstation ontworpen werd.
Nadat het weerstation en ten minste een sensor zijn geïnstalleerd,
kunnen de opgaven voor de weersvoorspelling ongeveer 12 uur
nog niet worden gebruikt, omdat het weerstation deze tijd nodig
heeft, om zich aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen.
Vorstwaarschuwing: het knipperen van de sneeuwvlokken wordt
tussen +2,9°C en -1,9°C geactiveerd (uitsluitend via kanaal 1).
Als de temperatuur onder -1,9°C daalt, worden de sneeuwvlokken
voortdurend weergegeven.
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Alleen de gegevens van sensor 1 worden gebruikt bij de waarschuwing voor sneeuw en vorst. Als u sensor 1 niet bezet, krijgt u
geen sneeuw- en vorstwaarschuwingen.

– Maanfasen: De maanfasen worden automatisch samen met de
datum bijgewerkt.

Ze kunnen na elkaar de gegevens voor luchtdruk, binnentemperatuur en buitentemperatuur (sensor 1 tot 4) laten weergeven:
1. Wissel met de toets SELECT tussen binnentemperatuur,
buitentemperatuur en luchtdruk.
2. Als u de indicator op de buitentemperatuur hebt ingesteld, kunt
u met de toets ALARM/CHANNEL tussen de afzonderlijke sensoren wisselen.

Displaygedeelten "Binnen" en "Buiten"

-

Geanimeerde temperatuur- en luchtdrukhistorie: de gean
-meerde balksymbolen geven u grafisch de veranderingen
van de temperaturen of de luchtdruk van de afgelopen 12 uur.
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Deze
gedeelten
tonen de actuele
temperatuur
en
luchtvochtigheid in
het bereik van het
weerstation (binnen) en de sensor
(buiten).
Als de temperatuur-resp.
luchtvochtigheids-waarden buiten het meetbereik liggen, geeft het display HI (overschreden)
resp. LO (onderschreden) weer. • Met de toets + wisselt u tussen
de weergave in °Celsius en in °Fahrenheit.
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• In het displaygedeelte "Buiten" kunt u tussen de afzonderlijke sensoren kiezen: druk eventueel meermaals op de toets ALARM/CHANNEL.
• Druk op Max/Min, om tussen de actuele waarde en de laagste en
hoogste temperatuur van de dag te schakelen. De dagwaarden worden automatisch om 00:00 uur gewist.

Instellingen: Displaygedeelte "Tijd 1/2"
Tijd 1/2

Zonnetijd
SNOOZE/LIGHT

TIJD1
DAG
MAAND

MAX/MIN

VOORSPELLING

MAANFASE

BINNEN

BUITEN

MODE

HOOGTE

SELECT

ALARM/CHANNEL
LUCHTDRUK

- Trendweergave:

Aan de hand van de meetresultaten van de temperatuur
resp. de luchtvochtigheid van
het laatste halve uur, wordt
een trend berekend en weer
gegeven.

				

Diversen

Binnen

Buiten

Tijd 1: kloktijd, datum, zonecodes instellen

Als uw standplaats meer dan 1.500 km van Frankfurt/Main verwijderd ligt of er ongunstige ontvangstomstandigheden heersen,
mislukt de DCF-tijdsynchronisatie. Als ook na wisseling van de
opstelplaats geen verbetering optreedt, moet u de gegevens met de
hand invoeren.
Houd rekening met het volgende: het apparaat probeert om de 2
uur verbinding met Frankfurt/Main te maken. Als dit lukt, worden uw
instellingen door de DCF-gegevens vervangen.
Het apparaat verwacht van u de volgende instellingen: uur – 1
minuut – seconde – dag – maand – jaar – zone – zomer-/wintertijd.
Voer deze instelling niet uit tussen 23.00 en 01:00 uur.
OUT

1

1. Houd de toets MODE zo lang ingedrukt, tot u een signaaltoon
hoort en de urenindicator knippert.
2. Stel het uur in met de toetsen + / –. Druk op de toets SELECT, om
de instelling op te slaan. Het minutencijfer knippert.
3. Stel de minuten in met de toetsen + / –. Druk op de toets SNOOZE/LIGHT, om de seconden terug te zetten op 00.
Druk op de toets SELECT, om de instelling op te slaan. De datum
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van de dag knippert.
4. Stel met de toetsen + / – de huidige datum in. (De weekdag
bepaalt het apparaat automatisch.) Druk op de toets SELECT, om
de instelling op te slaan. De maand knippert.
5. Stel met de toetsen + / – de maand in. Druk op de toets SELECT,
om de instelling op te slaan. Het jaar knippert.
6. Stel met de toetsen + / – het jaar in.
Druk op de toets SELECT, om de instelling op te slaan.
De zonecode knippert. Uit de zonecode en datum berekent het
apparaat de tijden voor zonsopgang en zonsondergang.

Tijd 2: uur instellen
Als het in Duitsland 10:00 uur (zomertijd) is, slaat de klok in New
York pas 04:00 uur (-6 uur) en in Sidney al 18:00 uur (+ 8 uur). Als
u steeds wilt kunnen zien, hoe laat het op een andere plaats op de
wereld is, kunt u de tijd ervan hier instellen en steeds laten weergeven.
1. Druk op de toets MODE.
Het display geeft "Zeit 2" (Tijd 2) weer.
2. Stel het uurcijfer in met de toetsen + / –.
Minuten, seconden, datum etc. blijven zoals bij "Zeit 1".

Het weerstation als wekker (alarmfunctie)

U kunt 2 uiteenlopende alarmtijden vastleggen, bijv. 6 uur 's morgens
op weekdagen en 9 uur 's morgens in het weekend.
U kunt het alarmritme instellen op:
– dagelijks van maandag tot vrijdag
– dagelijks van maandag tot zaterdag
– dagelijks van maandag tot zondag
– alleen op zaterdag en zondag
– maar 1 dag per week.

7. Stel met de toetsen + / – de zonecode in.
8. Druk op de toets SNOOZE/LIGHT, om tussen winter- en zomertijd
te wisselen (DST = Daylight Saving Time = zomertijd)
9. Druk 4X op de toets MODE, om de instelling op te slaan en de
instelmodus te verlaten.
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1. Druk zo vaak op de toets MODE, tot het display alarmtijd 1
of
laat zien.
alarmtijd 2
2. Stel met de toets + het alarmuur in.
3. Stel met de toets – de alarmminuut in.
4. Druk de toets SELECT zo vaak in, tot het display het gewenste
alarmritme weergeeft.
5. Druk op de toets ALARM/CHANNEL, om het alarm te activeren. In
het display verschijnt 0n rechts naast de alarmtijd (geen weergave
in plaats van 0n = alarm gedeactiveerd).
Het weerstation meldt zich nu op de gewenste dagen en op de
ingestelde kloktijd met toenemende signaaltonen.
6. Om het alarm
– gedurende 8 minuten te onderbreken, drukt u op de toets
SNOOZE/LIGHT.
– Voor vandaag te beëindigen, drukt u op de toets MAX/MIN.
– Pas na 1 uur automatisch te laten uitschakelen, doet u niets.

Instellingen in het displaygedeelte "Binnen/Buiten"
Alarm voor de binnentemperatuur

U kunt het weerstation zodanig instellen, dat het signaaltonen laat
horen, als de binnentemperatuur een bepaald aantal graden over- of
onderschrijdt.
1. Houd de toets MODE zo lang ingedrukt, tot u een signaaltoon
hoort en de urenindicator knippert.
2. Druk nog 2X op de toets MODE.
De binnentemperatuurindicator knippert en toont de alarminstelling tot nu toe.
3. Stel met de toetsen + / – de alarmtemperatuur in.
4. Kies met de toets SNOOZE/LIGHT, of het alarm bij het overschrijden of bij het onderschrijden van de ingestelde temperatuur geactiveerd moet worden.
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5. Druk de toets MODE 2X in, om de instelmodus te verlaten. Als
de gemeten binnentemperatuur boven resp. beneden de ingestelde alarmtemperatuur ligt, hoort u 5 minuten lang toenemende
signaaltonen.
6. Om het alarm te beëindigen, drukt u op de toets MAX/MIN.

Alarm voor de buitentemperatuur

U kunt het weerstation zodanig instellen, dat het een signaaltoon laat
horen, als de buitentemperatuur een bepaald aantal graden over- of
onderschrijdt.
1. Houd de toets MODE zo lang ingedrukt, tot u een signaaltoon
hoort en de urenindicator knippert.
2. Druk nog 3X op de toets MODE.
De buitentemperatuurindicator knippert en toont de alarminstelling
tot nu toe.
3. Druk de toets CHANNEL eventueel meermaals in, om de 		
gewenste sensor te kiezen (1 tot 4).
4. Stel met de toetsen + / – de alarmtemperatuur in.
5. Kies met de toets SNOOZE/LIGHT, of het alarm bij het
overschrijden of bij het onderschrijden van de ingestelde
temperatuur geactiveerd moet worden.
6. Druk op de toets MODE, om de instelmodus te verlaten. Als de
gemeten buitentemperatuur boven resp. beneden de ingestelde
alarmtemperatuur ligt, hoort u 5 minuten lang toenemende
signaaltonen.
7. Om het alarm te beëindigen, drukt u op de toets MAX/MIN.
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Reiniging, verzorging en onderhoud
LET OP! Gebruik in geen geval scherpe reinigingsmiddelen, zoals
schuurmiddel, schuurpoeder of vloeistoffen die oplosmiddelen
bevatten.
Uw weerstation kan met een zachte doek worden gereinigd. De doek
kan licht bevochtigd worden en worden voorzien van een druppeltje
afwasmiddel.
Lichte krassen kunnen met polijstpasta worden verwijderd. Displaypolijstpasta krijgt u in bouwmarkten of gsm-winkels.

Afvoer
Batterijen mogen niet bij het huisvuil!
Elke verbruiker is wettelijk verplicht, alle batterijen en accu's,
of deze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een inzamelpunt van zijn gemeente/ wijk of in de handel af te geven,
zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden
afgevoerd.
Batterijen en accu's alleen afgeven als ze ontladen zijn!
Mocht het apparaat niet meer kunnen worden gebruikt, geef
het dan af bij een inzamelcentrum voor elektrisch en elektronisch afval. Gooi het niet bij het huisvuil.
Doe ook de verpakkingsmaterialen weg volgens de voorschriften en in overeenstemming met de milieueisen.
Dit zijn grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt.
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Foutopsporingstabel
Probleem

Oplossing

Het DCF77-signaal
voor de kloktijd
kan niet worden
ontvangen.

Stel het weerstation niet op in de buurt van elektrische apparaten.
Start de radio-ontvangst handmatig.

De temperatuurindicator op de
sensor stemt niet
overeen met de
weergave op de
ontvanger.

Controleer of het signaal van de sensor wordt
ontvangen.
Synchroniseer de radioverbinding handmatig,
door de toets Search 3 seconden in te drukken.
Als in de buurt dezelfde frequentie wordt gebruikt, wisselt u de huiscode.

De temperatuurControleer of de sensor is blootgesteld aan
weergave van de
directe zonnestraling.
sensor lijkt te hoog.
Het weerstation
ontvangt geen
signalen van de
sensor of knippert.

Zie de paragraaf "Sensorgegevens verzamelen".
De buitentemperatuur mag niet lager zijn dan
–30°C. Overtuig u ervan, dat er zich geen bronnen van elektrische storing in de buurt van de
sensor of van het weerstation bevinden.
Controleer de batterijen in de sensor.
Beweeg het weerstation dichter naar de sensor
of omgekeerd.
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Geen weersvoorspelling

Controleer of de beslissende sensor op
kanaal 1 is ingesteld.
Sinds de ingebruikname van het weerstation of
de batterijvervanging zijn er minder dan 12 uur
verstreken.

De zonsopgang-/ -ondergangstijd is niet
correct.

De zonecode is verkeerd ingesteld. U vindt
uw standplaats in de zonekaart.
De zomertijd werd niet in- resp. uitge
schakeld.

De indicator is
onleesbaar of
de functie onduidelijk

Neem de batterijen uit het weerstation
en leg ze er weer in.
Verhoog de contrastinstelling van het display.

Technische gegevens
Ontvanger
Model

GT-WS-03s, GT-WS-03si

Batterijen

3 x 1,5 V / LR6 / R6 / AA / UM3

Meetbereik voor de temperatuur - 20°C tot +55° C
Meetnauwkeurigheid

Max. +/- 1°binnen een meetbereik van 0 tot 40°C

Resolutie

0,1°C

Meetbereik voor de luchtvochtigheid

25% tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Meetnauwkeurigheid

+/- 5%

Resolutie

1%

Sensor
Model

WT470

Batterijen

2 X 1,5 V / type LR6 / R6 / AA /
UM3

Meetbereik voor de temperatuur - 30°C tot +70° C
Meetbereik voor de luchtvochtigheid

25% tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Zendfrequentie

868 MHz

Bereik

Max. 100 meter (in open terrein)

Technische wijzigingen voorbehouden.
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CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van richtlijn
1999/5/EG.
De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.
gt-support.de.

Garantievoorwaarden
Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens
kassabon.
De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als
gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan.
Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met
geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen
of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie
dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.
Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met
de nagenoemde Service-Hotline. Daar zal men u graag omtrent de
verdere procedure informeren. Gelieve uw artikel niet ongevraagd op
te sturen. Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.
U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele
doos) en het adres van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden. Geen kosten voor verzending en reparatie binnen
de garantieperiode.
Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 0900 4466644
Fax: +32 (0)3 605 50 43
Email: gt-support@teknihall.be			
Attentie:
Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u
s.v.p. ook een omschrijving van de storing bij.
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Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor
reparatie naar het
service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode
zijn uitsluitend tegen
betaling van de gemaakte reparatiekosten.
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Garantiebewijs
(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval dat van
de garantie gebruik wordt gemaakt).
Apparaat: Digitaal radiografisch weerstation
GT-WS-03s/WT470, GT-WS-03si/WT470
Type:
Garantietetermijn:
Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens
kassabon (kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).
Verkocht door ALDI-filiaal:
Plaats:
Straat:
Servicebedrijf:
Globaltronics Product Servicec/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 0900 4466644
Fax: +32 (0)3 605 50 43
Email: gt-support@teknihall.be
Naam van de koper:
Straat:
Postcode/plaats:
Handtekening van de koper:
Omschrijving van de storing:
E42257						
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