SÄÄASEMA DM-7619

Asenna 2 kpl AAA-paristoja kelloon ja 2 kpl AAA-paristoja sensoriin. Kello alkaa automaattisesti etsiä
ulkolämpötilaa ja kosteutta ja ulkovastaanotin alkaa välkkyä. Laite etsii 3 minuutin sisällä kaikki kanavat ja
kun kello-osan vastaanotin alkaa vilkkua voit asettaa kellonajan manuaalisesti.

Manuaalinen ajanasetus/aikavyöhykeasetus/viikonpäivän/kielen asetus
Paina MODE-näppäintä kahden sekunnin ajan. Aseta kellonaika. Näyttö alkaa vilkkua. Paina MODEnäppäintä, saat näkyviin seuraavat: 12/24 tunnin ajannäyttö---tunti----minuutti---vuosi---kuukausi--päivämäärä---viikonpäivä---kieli---poistu asetuksista
Saat valittua asetukset YLÖS ja ALAS-näppäimillä. MODE-näppäimellä poistut asetuksien valinnasta tai 15
sek päästä näyttö palautuu normaaliin kellonajan näyttöön.

Lämpötilan C/F asetus
Paina ALAS-näppäintä kun laite on normaalissa näyttötilassa, jolloin voit valita näyttääkö laite lämpötilan
Celsius vai Fahrenheit-asteina.

Hälytyksen ja torkun asetus
Paina ALARM-näppäintä, kun näytössä lukee A1, paina ja pidä pohjassa ALARM-näppäintä 2 sek ajan,
hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, aseta oikea luku YLÖS- ja ALAS-näppäimillä. Paina uudelleen ALARMnäppäintä, minuuttiasetus alkaa vilkkua. Valitse oikea luku YLÖS- ja ALAS-näppäimillä. Paina ALARMnäppäintä niin pääset pois asetuksista.
Näytön alarm1-toiminnossa, paina ALAS-näppäintä jolloin saat hälytyksen käyttöön tai pois käytöstä, kun
hälytys on asetettuna näytössä näkyy alarm1-merkintä kellonajan yhteydessä.
Torkun saat asetettua SNOOZE-asetuksesta kun hälytys on asetettuna/päällä. Torkkuaika on 5 minuuttia.
Hälytysäänen saat lopetettua painamalla ALARM-näppäintä.

Sisä-/ulkolämpötilan näyttö
1) Tavanomaisessa näytössä paina YLÖS-näppäintä, jolloin näyttöön ilmaantuu MAX tai MIN sisä/ulkolämpötila.
2) Voit tarkastella sisälämpötilan vaihteluja seuraavien osalta: Lämpötilan nousu, lämpötilassa ei
muutoksia, lämpötilan lasku
3) RF ulkolämpötilan vastaanottimen toiminta
- Vastaanotin lähtee toimimaan automaattisesti 3 min kuluessa siitä kun siihen on asennettu
paristot. Säädä vastaava kanava (1,2,3,) vastaanottimen ja laitteen välillä niin ulkolämpötila
näkyy laitteen näytössä.
- Kanavan saat asetettua painamalla CHANNEL-näppäintä. Jos painat näppäintä 2 sek ajan voit
peruuttaa nykyisen valitun kanavan ja vaihtaa sen.
- Jos laite ei ole vastaanottanut tietoa 60 min, näytössä on ”--.-”
Kuun vaihe
Laite näyttää kuun vaiheet 8 eri symbolilla.
Sääennuste
Laite näyttää tulevaa säätä seuraavalle 24 tunnille ja 4 päivälle (aurinkoinen, puolipilvinen, pilvinen,
sateinen). Ennuste voi olla epätarkka jos laite sisätiloissa tai ilmastoidussa tilassa.
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