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Utetemperaturgivare

Huvudenhet

Inne-/utetemperatur

Informationsfönster

I förpackningen finns huvudenheten Meteotime väderstation och en trådlös 
utetemperaturgivare. 

Denna Meteotime väderstationen är utrustad med en termometer som mäter temperaturen 
inne och en trådlös utetemperaturgivare med 3 kanaler som mäter temperaturen ute och 
sänder den till huvudenheten. 

Nyckelfunktioner
- Väderprognos för i dag och i morgon i 470 olika städer
- Sannolikheten för regn/snö/hagel under dagen
- Dagens vindstyrka och riktning
- 3 kanalers 433MHz trådlös utetermometer
- Innetermometer
- De högsta och lägsta uppmätta temperaturerna (MIN/MAX) lagras
- Temperaturtendenser (STIGANDE/STABIL/), temperaturer i °C.
- Information om dag- och nattemperaturerna i regionen
- Förkortningar på 7 språk (engelska/spanska/franska/italienska/holländska/svenska/tyska)
- Varning vid riskfyllt väder
- Information om 5 förvalda städer
- Radiostyrd klocka och kalender (endast 24-timmarsformat)
- Tidszoner
- Huvudenhet drivs av 2 st. 1,5 V AA-batterier, och utetemperaturgivare av 2 st. 1,5 V 

AAA-batterier.
- Dubbelt alarm (dagligt alarm/engångsalarm, alarmet ljuder i 2 minuter)
- Förinställd temperaturvaktsfunktion (möjligt att programmera) hos utegivaren på kanal 1.
- Varning vid svagt batteri för både huvudenheten och den trådlösa givaren

SKAPA EGET NAMN PÅ EN ORT
• Håll in [SET] i 3 sekunder; nu kommer ”COUNTRY” att visas i informationsfönstret och 

du kan trycka ▲ eller ▼ för att välja rätt land. Om du till exempel har valt ”D/GER” 
kommer Tyskland att visas i informationsfönstret. 

• Tryck på [SET] för att bekräfta valet av land (låt oss säga att du valde Tyskland), efter det 
kommer informationsfönstret att visa ”CITY”. 

• Tryck sedan på ▲ eller ▼ för att välja stad, namnet på staden kommer att visas i 
informationsfönstret ”FRAMKFURTM” står för ”Frankfurt am Main”, ifall du skulle vilja 
välja en plats som ligger i närheten av ”Frankfurt am Main”.

• Tryck på MEM-knappen: en markör kommer blinka vid första positionen i 
informationsfönstret. 

Följ sedan följande kommandon:
KNAPP           Funktion
▲ eller ▼          Välj bokstav
SET          <1>Bekräfta bokstaven och fortsätt till nästa position. ELLER
                                                 <2>Har du inte valt en bokstav (om markören blinkar vid sista 
                                                 positionen) använder du denna knapp för att bekräfta och lagra 
                                                 namnet i minnet.
TEST          En position bakåt.

**Platsen du valt att ge ett eget namn kommer fortfarande att finnas kvar under det 
ursprungliga namnet.
* Tryck på [SET]-knappen för att bekräfta och avsluta. 

STÄLLA IN TIDSZON OCH SPRÅK
• Håll in [SET] i 3 sekunder; ”COUNTRY” visas i informationsfönstret.
• Tryck på [SET] igen och ”ZONE 00HR” visas i informationsfönstret; tryck på ▲ eller ▼ 

för att ställa in tidszon. 
• Tryck på [SET] igen och ”LANGUAGE” visas i informationsfönstret; tryck på ▲ eller ▼ 

för att välja önskat språk. Det finns totalt sju språk att välja mellan – tyska, spanska, 
franska, italienska, holländska och svenska. 

• Tryck på [SET] igen och ”EXIT” visas i informationsfönstret. Efter 4 sekunder återgår 
detta till att visa Stad-Datum-Tid.

OBS! Om du inte har gjort ett val inom 60 sekunder kommer programmet att avsluta 
inställningsläget automatiskt. Informationsfönstret kommer att visa Stadsmod.

MÖJLIGA STÖRNINGAR
Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga mottagning på alla våra Meteotime väderstationer. 
DFC är långvågsstationer med stor räckvidd (DFC stationen har räckvidd på ungefär 1 
500km). Tyvärr kan det bli störningar i mottagningen från radiostationer som sänder på 
långvåg. I byggnader med mycket betong, metall eller elektronisk utrustning kan störningar i 
mottagningen uppstå (t.ex. i köpcentrum och utställningshallar). 
• Elektrisk utrustning som TV, datorer, hushållsmaskiner, transformatorer, elledningar, 

radiosändare och tåg kan skapa störningar.
• Atmosfäriska förhållanden kan påverka radiovågorna.
• Avståndet till stationen och geografiska förhållanden (berg osv.) kan också påverka 

mottagningen. På grund av det stora avståndet till sändaren är södra Italien och norra 
Skandinavien särskilt utsatta.

• Så kallade döda punkter kan uppstå var som helst; de gör mottagning helt omöjlig.
• Det är mindre störningar i glesbygd än i tätorter. 
• Oftast är störkällorna mindre aktiva under natten, vilket betyder att mottagningen oftast är 

bättre då än under dagen.
• Svaga batterier i apparaten sänker kvaliteten på mottagningen. 

DATAÖVERFÖRING
METEOTIME skickar information vid specifika tillfällen baserade på UTC. (När vintertid 
gäller är centraleuropeisk tid = UTC+1; vid sommartid UTC+2. I Storbritannien och Portugal 
gäller vid vintertid UTC och vid sommartid UTC+1. Sändningstiden enligt svensk tid ligger 
alltså 1 timme senare när vi har vintertid, vid sommartid 2 timmar senare, än tiderna i 
tabellen.

Sändningstider (UTC)  Prognos för
22:00–03:59  dagen (IDAG)
04:00–09:59  nästa dag (IMORGON)
10:00–15:59  två dagar framåt: (dagen efter IMORGON)
16:00–18:59  dagen efter ovanstående (två dagar efter IMORGON)
19:00–21:59  de övriga 30 regionerna

Skulle mottagningen av en prognos störas på något sätt, eller helt brytas, kommer den, eller 
delar av den, att förloras.

Det finns totalt 7 knappar på huvudenheten:

SET
• Val av Dag & Tid ↔ Stad ↔ Veckoalarmtid ”OFF W-ALM” ↔ Engångs alarm ”OFF 

S-ALM” ↔ För-alarm ”OFF P-ALM”
• Tryck och HÅLL IN [SET] i 3 sekunder för att välja <1> Land, <2> Tidszon, <3> Språk, 

<4> Avsluta och gå tillbaka till visning av stad.

DAY/NIGHT
• Information om vädervarningar ↔ Tid + Datum ↔ Ändring av vädervisning Dag/Natt
• Läsa information om vädervarningar en i taget

▲ 
• Öka värdet vid inställningar
• Sätta igång alarmet
• Tryck och håll in i 3 sekunder för att manuellt få stationen att söka efter tidssignalen
• Ändra till morgondagens väderinformation på LCD-skärmen när ”DAY”-ikonen blinkar 

▼
• Minska värdet vid inställningar
• Välja en av de förvalda städerna
• Stänga av alarmet
• Tryck och håll in i 3 sekunder för att manuellt få stationen att söka efter utegivare

MEM
• Visa högsta och lägsta temperaturen som uppmätts
• Tryck och håll in i 3 sekunder för att radera de lagrade extremvärdena
• Redigera hemstad

TEST √
• Hitta en plats där mottagningen är bra
• Lägga till en stad i listan med önskade städer
   ELLER
   radera en stad från listan med städer
• Redigera din hemstad

CHANNEL
• Stega fram kanal (1, 2, 3) för avläsning av utetermometer 
• Tryck och håll in i 3 sekunder för att ändra till [        ] visningssätt

RÖRELSESENSOR
• Rör handen framför sensorn för att ändra vilken dags väderinformation som ska visas på 

LCD-skärmen och ”DAY”-ikonen blinkar.

• Tiden och datumet kommer att visas efter ett par minuter. På grund av den stora mängden 
väderinformation som finns för alla regioner och dagar, behöver enheten cirka 24 timmar på 
sig för att färdigställa installationen och hämta alla data.

• Efter att tid och datum har hämtats kommer displayen att visa ”SELECT COUNTRY” och 
sedan ”FRANKFURT” som förinställd stad i informationsfönstret. För att ändra land och 
stad, vänligen följ instruktionerna nedan.

• Om enheten lyckas hämta Meteotime-data kommer [      ]-ikonen dyka upp i andra raden på 
displayen. Annars kommer denna Meteotime-ikon att visas: [      ].

Om Meteotime-ikonen ändras till [     ] betyder det att det kan finnas en störkälla närheten. 
Störkällan kan vara en TV, dator, hushållsmaskin etc. Den dåliga mottagningen kan också 
bero på att mycket betong, metall eller elektroniska apparater i byggnaden försvagar signalen 
– eller helt enkelt på att du bor långt från radiosändaren. 

Du kan använda TEST-funktionen för att söka en bättre plats. 
• Tryck på TEST-knappen, SCAN kommer nu att visas i informationsfönstret.

VÄXLA MELLAN VÄDERINFORMATION DAG ↔ VÄDERINFORMATION NATT

Apparaten kan automatiskt växla mellan DAGVÄDER och NATTVÄDER. Du kan trycka på 
[DAY/NIGHT]-knappen för att se DAGVÄDER (i 10 sekunder) om apparaten visar 
NATTVÄDER och tvärtom.

Ibland kan det finnas fler än en vädervarning. Tryck på [DAY/NIGHT]-knappen för att läsa 
varningarna en i taget. Den speciella ikonen för dagen kommer blinka medan du läser 
informationen. 

Tryck på [SET] för att gå tillbaka till visning av STAD ↔ VECKOALARM ↔ ENGÅNGS 
ALARM ↔ TEMPERATURVAKT ↔ TID & DATUM. Vill du läsa väderinformationen i 
informationsfönstret så trycker du på [DAY/NIGHT]-knappen för att visa DAG ↔ NATT 
väderinformation och vädervarningar. 

Har du inte tryckt på någon knapp kommer vädervarningar att visas växlande på skärmen för 
att se till att du är medveten om detaljerna kring varningarna. 

INFORMATION OM VÄDERVARNINGAR

Meteotime Weather-signalen innehåller information om vädervarningar som stormbyar, hagel, 
mycket snö, åska, stark UV-strålning, tjock dimma, storm etc. för i dag och i morgon. 
Vädervarningssignalen [      ] visas om det finns vädervarningar som användaren måste känna 
till under dagen.

• Flytta enheten för att hitta en bättre plats.
• [     ] blinkar: testet pågår och Meteotime-signalen är stark; platsen är lämplig.
   [     ] blinkar: testet pågår men Meteotime-signalen är svag; fortsätt att leta efter en bättre 

plats. 
• Testet stängs av efter ungefär 1 minut. Därefter kan du starta om testet när du vill genom att 

trycka på TEST-knappen. Pågående test avslutar du genom att trycka på TEST-knappen.
• SCAN A: ”A” betyder att signalen är 0 = dålig... 9 = mycket bra.
 
ÄNDRA STAD ↔ ALARMTID ↔ TID & DATUM
• Efter att du satt i batterierna söker väderstationen efter både den radiosända tidssignalen och 

Meteotime-signalen. Efter att Meteotime-signalen har hämtats visar informationsfönstret 
staden ”FRANKFURTM”.

• Du kan trycka på [SET] för att ändra från visning av stad till veckodagsalarm, 
engångsalarm, temperaturvakt eller datum i Frankfurt am Main.

VÄLJA LAND OCH STAD/STÄDER
• Håll in [SET] i 3 sekunder; nu kommer ”COUNTRY” att visas i informationsfönstret och du 

kan trycka på ▲ eller ▼ för att välja rätt land. Om du till exempel har valt ”D/GER” 
kommer Tyskland att visas i informationsfönstret. 

• Tryck på [SET] för att bekräfta valet av land (låt oss säga att du valde Tyskland), sedan 
kommer informationsfönstret att visa ”CITY”. 

• Tryck sedan ▲ eller ▼ för att välja stad och namnet på staden kommer att visas i 
informationsfönstret, ”FRANKFURTM” betyder ”Frankfurt am Main”.

• Ifall ”Frankfurt am Main” är ditt slutgiltiga val trycker du på [TEST √]- knappen för att 
bekräfta. En √ kommer att visas över din valda stad som denna gång var ”FRANKFURTM” 
och ”Frankfurt am Main” kommer att lagras i ditt personliga minne. 

• Efter det kan du trycka på ▲ eller ▼ för att välja fler städer. Kom ihåg att trycka på [TEST 
√] för att bekräfta dina val. Du kan välja högst FEM städer för visning. Skulle du vilja välja 
fler kommer ”MEMFULL” att visas i informationsfönstret
ELLER
så trycker du på [SET]-knappen för att avsluta och ”EXIT” kommer då att visas i 
informationsfönstret. 

OBS! Om du hoppar över valet av stad när du först startar väderstationen kommer 
Frankfurt am Main automatiskt att väljas som din hemstad. 

VISA MER STADSINFORMATON
Om du har valt mer än en stad, låt oss säga att du lagt till ”Frankfurt am Main”, ”Köln” och 
”Münster” i din lista, kan du nu trycka på ▼ när informationsfönstret visar stadsnamnet 
(Tryck på SET tills det önskade stadsnamnet visas).

När du valt en annan stad kommer väderinformationen att avse den staden.

RADERA DIN VALDA STAD/STÄDER FRÅN MINNET
• Tryck på [SET] för att bekräfta landet (Håll in [SET] i 3 sekunder, nu kommer 

”COUNTRY” att visas i informationsfönstret och du kan trycka ▲ eller ▼ för att välja rätt 
land. Om du till exempel har valt ”D/GER” kommer Tyskland att visas i 
informationsfönstret. 

• Tryck på [SET] för att bekräfta valet av land (låt oss säga att du valde Tyskland), sedan 
kommer informationsfönstret att visa ”CITY”. 

• Sedan trycker du på ▲ eller ▼ för att hitta din valda stad; har du valt ”Frankfurt am Main” 
kommer ”FRAMKFURTM” att visas i informationsfönstret. 

• Tryck på [TEST √]-knappen för att ta bort √ och staden har raderats från din lista med valda 
städer. 

• Sedan kan du trycka på ▲ eller ▼ för att välja fler städer och trycka på [TEST √] för att 
radera de valda städerna
ELLER
Tryck på [SET]-knappen för att avsluta, ”EXIT” kommer att visas i informationsfönstret.
Efter 4 sekunder går det tillbaka till Stad-Datum-Tid-mod.

LÄSA AV UTETEMPERATUREN
Vågikonen indikerar hur väl mottagningen från den trådlösa utetemperaturgivaren fungerar.
Om ingen information har mottagits från enheten inom de senaste 2 minuterna kommer [        ] 
att visas tills ny information har hämtats. Se till att kontrollera att enheten är intakt. Du kan 
vänta en stund eller HÅLLA IN ▼ i 2 sekunder för att manuellt få huvudenheten att söka efter 
signaler från utetemperaturgivare. 

Vågikonen visar med sina olika karaktärer huvudenhetens signalstatus. Det finns tre olika 
visningsalternativ:

TEMPERATURTENDENS
Tendensindikatorn visar tendensen hos temperaturerna som samlats in. Tre olika tendenser visas: 
stigande, stabil och fallande.

VISA UTETEMPERATURGIVARNAS VÄRDEN
Fast visning av en kanal:
- Tryck på [CHANNEL]-knappen för att välja mätningar från de olika trådlösa 

utetemperaturgivarna, varje givare är kopplad till en unik kanal, 1, 2 eller 3.

Växlande visning av utetemperaturer
- För automatisk skanning och visning av värden från alla kanaler, håll in 

CHANNEL-knappen tills [        ]-ikonen visas. Värdena som de olika givarna mätt upp 
kommer att visas i 5-sekunders intervall. 

OBS! Auto-skanningsfunktionen kan endast aktiveras om fler än en utetemperaturgivare är 
igång och de är kopplade till olika kanaler. 

TEKNISKA DATA
Temperaturområde: -20 °C till +60 °C
Temperaturupplösning: 0,1 °C
Temperaturnoggrannhet: +/- 1 °C (inom 5–40 °C)
RF sändningsfrekvens: 433 MHz
Maximalt antal utetemperaturgivare: 3
RF sändningsräckvidd: upp till 30 meter (öppen yta)

Huvudenheten drivs av 2 st. 1,5 V batterier, storlek AA.
Utetermometern drivs av 2 st. 1,5 V batterier, storlek AAA.

HÖGSTA OCH LÄGSTA TEMPERATURER
• De högsta och lägsta inne- och utetemperaturerna lagras automatiskt i huvudenhetens 

minne. För att visa dessa trycker du på [MEM]-knappen och respektive symbol, [MAX] 
eller [MIN], kommer att visas. 

• För att rensa minnet håller du in [MEM]-knappen i 3 sekunder. De lagrade högsta och 
lägsta temperaturerna kommer då att raderas. 

ALARMFUNKTIONER
Tre olika alarm finns tillgängliga i huvudenheten:
• Veckodagsalarm [     ]

Alarmet kommer ljuda och ikonen kommer blinka på veckodagar (mån-fre) om alarmet 
ställts in och respektive tid har nåtts.

• Engångsalarm [     ]
Alarmet kommer ljuda och ikonen kommer blinka om alarmet ställts i läge på och den 
inställda tiden har nåtts. Alarmet avaktiveras sedan automatiskt.

• Förinställt temperaturlarm (temperaturvakt) [                 ]
Det förinställda temperaturlarmet aktiveras och ikonen blinkar om temperaturen på kanal 1 
når 0 °C eller lägre. 
Det är möjligt att programmera larmet 15, 30, 45, 60 eller 90 minuter före 
veckodagsalarmtiden eller tiden för engångsalarmet.

STÄLLA IN ALARMET
- Tryck på [SET]-knappen för att växla mellan veckodagsalarmet, engångsalarmet och 

temperaturvakten.
  Om alarmet inte är inställt kommer tiden att visas som ”OFF W-ALM”
- Håll in [SET]-knappen i 3 sekunder och timsiffrorna börjar blinka. 
- Ställ in timmen med hjälp av ▲ UPP eller ▼ NER-knappen.
- Tryck på [SET]-knappen för att bekräfta. Sedan blinkar minutsiffrorna.
- Ställ in minutsiffrorna med hjälp av ▲ UPP eller ▼ NER -knappen.
- Tryck på [SET]-knappen för att avsluta; respektive ikon [     ], [     ] och [                 ] 

kommer att aktiveras.

SNOOZEFUNKTION
- När alarmet ljuder kan du röra handen över rörelsesensorn för att stoppa det och 

alarmikonen fortsätter att blinka. Alarmet ljuder igen efter 4 minuter. 

STÄNGA AV ALARMET
- När alarmet har aktiveras kommer respektive ikon [     ] och [     ] blinka. Tryck på ▲ UPP 

eller ▼ NER-knappen för att stoppa alarmet. 
- För att stoppa alarmet trycker du på ▲ UPP eller ▼ NER-knappen så att visningen av 

alarmtiden ersätts med ”OFF W-ALM”.
- Om du inte tryckt på någon knapp kommer alarmet att ljuda i 2 minuter för att sedan 

stoppas automatiskt. 

DET HÄR MÅSTE DU LÄSA INNAN DU GÅR VIDARE
Din Meteotime väderstation skiljer sig från en traditionell väderstation som endast mäter 
aktuella förhållanden, data i den här väderstationen är istället baserade på METEOTIME som 
dagligen beräknas av professionella meteorologer med hjälp av toppmoderna instrument. 

Meteotime väderstation har programmerats för att kunna hämta den kodade 
METEOTIME-signalen som innehållar den senaste väderinformationen. Informationen sänds 
via samma stationer som tidssignalen för radiokontrollerade klockor, DCF (i Tyskland). 
Därför är din Meteotime väderstation också en radio-styrd klocka med alla tänkbara 
funktioner och fördelar som exakt tid och automatisk ändring till sommar- och vintertid. 

Du kan få tvådagars väderprognoser för 90 olika meteorologiska regioner i Europa.

VAD KRÄVS FÖR BRA MOTTAGNING?
Precis som med trådlösa signaler till din telefon eller radio/TV, kan det hända att Meteotime 
väderstationen inte lyckas hämta signaler hela tiden eller från vilken plats som helst. 
Nedanför hittar du tips du bör följa för att få din apparat att fungera så bra som möjligt.

Placeringen av Meteotime väderstationen är väldigt viktig. Därför har vi utrustat alla 
väderstationer med en innovativ testfunktion (TEST-knappen) som låter dig testa kvaliteten 
hos mottagningen i din omgivning. Tack vare den funktionen kan du placera apparaten där 
förutsättningarna är bäst.

Följ manualen för att testa din Meteotime väderstation och mottagningsstyrkan. För 
genomföra testet går du in i rummet där du tänkt placera väderstationen; slå på alla apparater 
som skulle kunna störa signalen (t.ex. din TV, dator och trådlösa telefon). Placera sedan 
Meteotime väderstationen där du tänkt att ha den, fast minst en meter från möjliga störkällor. 

Håll ett öga på symbolen för BRA MOTTAGNING eller DÅLIG MOTTAGNING 
på skärmen. När du har hittat en plats som erbjuder BRA MOTTAGNING, kan 
du placera Meteotime väderstationen där. Den kommer nu samla data via 
radiostyrsignalen. Efter ett par minuter kommer datum och tid dyka upp på 
skärmen. Överföringen av stora mängder data (prognoser för alla platser och 
dagar) kommer ta längre tid.
Det tar upp till 24 timmar att hämta alla nödvändiga data, räknat från tiden för 
installationen.

INTRODUKTION 

Meteotime väderstationens LCD-display visar:
• Informationsfönster för dagens väder 
• Inne-/utetemperatur
• Informationsfönster som visar tid & datum, alarmtid, städer, vädervarningar med 

beskrivningar

SÄTTA IGÅNG
• Sätt 2 st. AAA-batterier i utetemperaturgivaren och sätt sedan i 2 st. AA-batterier i 

huvudeneheten.
• Huvudenheten kommer att automatiskt söka efter den radiosända tidssignalen och 

Meteotime Weather-signalen.

Ikon

PILINDIKATOR

TEMPERATURTENDENS Stigande Stabil Fallande

Status

Söker efter signal från utetemperaturgivaren

Signalen har mottagits

Ingen signal
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SIZE AA / UM3
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WIRELESS THERMO HYGRO• • •

Meteotime väderstation med 
trådlöstermometer

KSPO:0205-15(XEE)
NIL(for XEE) DV101NL & TS331 MANUAL 4(SWE)
SIZE: W105 X H148(mm)
Material: 80 LBS  WF-PAP 
Printing Color: BLACK（双面印刷）
BY Lai H Z   27/05/15

[     ] betyder att den tagit emot dagens 
väderinformation; annars visas [     ]

DAG ↔ NATT
Väderstatus

Innebörd

Soligt (klart 
om natten)

Lätt 
molnighet

Växlande 
molnighet

Mulet

Höga moln

Dimma

Regnskurar

Lätt regn

Dag Natt Innebörd Dag Natt

Kraftigt regn

Frontoväder

Värmeåskväder

Byar av 
regn/snö

Snöbyar

Snöblandat 
regn

Snö

NSH NORDIC A/S
Danmark

www.ventusdesign.com

Made in China

Återvinns enligt EU-direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall

Om du vid någon tidpunkt i framtiden vill kassera denna produkt, bör du uppmärksamma att 
elektriska produkter inte bör slängas i hushållsavfallet.
Lägg dem i återvinningen om du har möjlighet.
Kontakta eventuellt kommunen eller försäljaren för vägledning om återvinning. (Direktivet 
om elektriskt och elektroniskt avfall)

                 Uppfyller kraven för CE-standarden.
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