
P3 Väderstation
användarmanual
Tack för att du köpte vår spegel. Vi tillverkar 

alla våra produkter med största 

uppmärksamhet på detaljer. Vi är ett av de 

LEDande märkena som producerar speglar i 

Europa, så du kan vara säker på att du får den 

högsta kvalitetsprodukten. Använd din spegel 

enligt dess tilltänkta syfte genom 

att följa beskrivningarna, 

villkoren och informationen 

i denna handbok.
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Funktioner

• Atomisk tid/datum ställer in sig med DCF-radiosignalen;

• Larm 1 och larm 2;

• Programmerbar snooze;

• Dimmer för visning på natten;

• Färglagd väderprognos: Soligt, Delvis molnigt, Molnigt, Regnigt, Stormigt;

• 12-timmarsprognos baserat på förändrat lufttryck;

• Tendensindikator för väderprognos;

• Inomhus och utomhus temperatur och luftfuktighet (RH%);

• Min/Max-register över temperatur och luftfuktighet;

• Månad/Datum Kalender utbytbar med lufttryckavläsning (inHg);

• Grad avläsning ° C/° F;

• 12/24 timmars tidsformat;

• 433MHz trådlös utomhussändare (en sändare ingår);

• Upp till 200 fot överföring av utomhustemperatur och luftfuktighet;

• Automatisk rullning av utomhustemperaturer och luftfuktighet från olika

sändare;

• Indikator för lågt batteri för utomhusgivare.

Miljömottagning-
seffekter

Din atomväderstation klocka får exakt tid med trådlös teknik.
Samma som alla trådlösa enheter, mottagningsförmågan
kanske påverkas av, men inte begränsat till, följande
omständigheter: (nästa sida)



• Långt sändningsavstånd;
• Närliggande berg och dalar;
• Bland höga byggnader;
• Nära järnväg, högspänningskabel, motorväg, flygplats etc.;
• Nära byggplatsen;
• Inuti betongbyggnader;
• Nära elektriska apparater;
• Snygga datorer och TV: er;
• Inuti rörliga fordon;
• Nära metallkonstruktioner.

Placera din klocka på en plats med optimal signal, dvs. nära ett fönster och 
väg från metallytor eller elektriska apparater.

Snabb-
installation

Steg 1: Se till att spegeln är ansluten till strömförsörjningen så att
väderstationen har el.

Steg 2: Sätt i 2 x AAA alkaliska batterier i batterifacket. Se till att kanalväljaren
är i position 1. Sätt tillbaka batterilocket.

Se till om kanal 1 visas under utomhustemperaturen och fuktigheten. Du kan
trycka på ▲/CHANNEL för att välja kanal 1. Din väderstation kommer att få
datasignal från utomhussändaren på några sekunder. Placera sedan din
utomhussändare i ett torrt och skuggat område.

Observera. Kom ihåg att din utomhussändare har en 200 meter
friluftöverföring utan hinder. Det faktiska överföringsområdet varierar
beroende på vad som är i signalens väg. Varje hinder (tak, väggar, golv, tak,
tjocka träd, etc.) kommer effektivt att minska signalområdet i hälften.
Sätt i hållaren i botten av utomhussändaren för skrivbordet eller sätt in
den på baksidan av sändaren för väggmontering.



DCF-radiotidssignal
Mottagning och indikering

När din klocka har fått utetemperaturen och luftfuktigheten börjar den ta
emot DCF-tidssignalen.

DCF-signal Ikonen
blinkar

Framgångsrik 
mottagning Ikonen tänds 

hela tiden

Misslyckad mottagning
Ikonen försvinner

Observera: När din klocka tar emot radiostyrd tidssignal fungerar inte alla
knappar utom snooze/light-knappen.

DCF-tidssignalmottagning

Din väderstation kommer automatiskt att uppdatera sig själv till exakt tid efter
mottagandet av DCF-tidskoden. Klockan försöker automatiskt ta emot DCF-
signalen varje kväll kl. 01.00, 02.00 och 03.00. Om den misslyckas till 3:00
kommer den att tas emot klockan 04:00 och 05:00. Därefter kommer den att
sluta ta emot tills kl. 01.00 nästa dag.

För att starta DCF-mottagning manuellt, håll in WAVE/▼ (° C/° F) -knappen
intryckt i 2 sekunder. För att stoppa mottagningen, håll in WAVE/▼ (° C/° F) -
knappen intryckt i 2 sekunder.

Ställa in din enhet 
manuellt

Inställningen av din enhet kommer in i sekvensen för Sveriges tidszon, 12/24
timme, timmar, minuter, år, månad, datum, månad - datum/datum -
månadvisning och snooze-varaktighet.



1. Håll intryckt i 2 sekunder. Tidssiffrorna ändras till "00". Tryck på
▲/▼-knapparna för att ställa in tidszonen.

2. Tryck sedan på igen. Tidssiffrorna ändras till "24h" och blinkar.
Tryck på ▲/▼-knapparna för att välja "12h" -tidsformat. När 12-
timmarsformat har valts visas PM-indikatorn.

3. Tryck sedan på igen, „0“ timtalssiffrorna blinkar. Tryck på ▲/▼-
knapparna för att ställa in timmarna. Håll ned dessa knappar för att påskynda
din inställning snabbare.

4. Tryck sedan på ännu en gång, „00“ minutsiffrorna blinkar. Tryck
på▲/▼-knapparna för att ställa in minuter.

5. Tryck sedan på igen, siffrorna "Yr" och "2013" blinkar. Tryck på
▲/▼-knapparna för att ställa in året.

6. Tryck sedan på igen, månadssiffror blinkar. Tryck på ▲/▼-
knapparna för att ställa in månaden.

7. Tryck sedan på igen, datumsiffror blinkar. Tryck på ▲/▼-
knapparna för att ställa in datumet.

8. Tryck sedan på ännu en gång, "m", "d", siffrorna i månadsdatum
blinkar. Tryck på ▲/▼-knapparna för att välja månad - datum "m" "d" eller
datum - månad "d", "m" kalenderdisplay.

9. Tryck sedan på igen, "SN" och "05". Tryck på ▲/▼-knapparna för
att ställa in snooze-varaktigheten från 5 minuter till 60 minuter.

10. Tryck på för att återgå till normalt läge, eller så återgår det till
normalt läge på cirka 10 sekunder om du inte trycker på några andra knappar.

Inställning av temperatur

Tryck helt enkelt på WAVE/▼ (° C/° F) för att visa temperaturen i ° C eller ° F.



Inställning
av larmtid

1. Tryck på en gång, tidssiffrorna ändras till larmtidssiffrorna
„6:00“ och „A1“. Håll sedan intryckt i 2 sekunder. Siffrorna för
alarmtimmen blinkar. Tryck på ▲/▼-knapparna för att ställa in
timmarna för önskad larmtid.

2. Tryck sedan på igen. Siffrorna för larmminutter blinkar.
Tryck på▲/▼ -knapparna för att ställa in minuter för önskad larmtid.

3. Tryck på en gång. Tidssiffror ändras till larmtidssiffror
"6:00" och "A2" visas. Upprepa sedan ovanstående i Alarm 1-
inställningen.

4. Din väderstation återgår till normalt läge på cirka 10 sekunder om du
inte trycker på några andra knappar.

Tryck bara på [button] för att slå på eller stänga av larm 1, larm 2 eller larm 1 
& 2. När larm 1 är på är  visas . När larm 2 är på visas .

När tiden når din inställda larmtid ger din väderstation ett pipljud som väcker 
dig. Motsvarande eller kommer att blinka.

1. Press en gång för att stoppa larmet tillfälligt. Motsvarande eller 
fortsätter att blinka. Larmet piper igen enligt din inställda snooze-

varaktighet.

2. När larmet låter, tryck en gång på . Larmsignalen stannar, eller 
visas permanent och larmet piper igen samtidigt varje dag.

För att använda dimmern

Tryck på en gång för att 
justera skärmens ljusstyrka för 
visning på natten.

För att slå på eller stänga av ditt dagliga larm

To use snooze alarm



Weather
forecast

Din väderstation har en inbyggd
barometrisk sensor som mäter förändring
av lufttrycket över tid. Din väderstation tar
cirka 12 timmar att samla in och
genomsnittliga lufttrycksavläsningar för
att ge en väderprognos för nästa 12
timmar.

Indikatorer för ändring av lufttryck

När pilen visas ökar lufttrycket. Vädret förväntas bli bättre.

När pilen visas sjunker lufttrycket. Vädret förväntas bli sämre.

När pilen visas är lufttrycksförändringen stabil.

Vår väderstation erbjuder nästa 12 timmars väderprognos. Det
kanske inte matchar med det aktuella väderförhållandet utanför.

Soligt Mulet
Regnigt

Molnigt Stormig Frostvarning



Visar
lufttryckavläsning

Håll MEM/inHg intryckt tills kalenderdisplayen visar lufttrycksavläsningen i
hPa. Tryck och håll in MEM/inHg igen för att återgå till kalenderdisplayen.

För att läsa maximala/minsta in/ut temperaturer och fuktigheter

Tryck på MEM/inHg för att visa maximala inomhus-/utomhus- temperaturer
och fuktighetsposter med ”MAX” -ikonen som visas på displayen. Tryck igen
för att se minimalt inomhus/utomhus temperaturer och fuktighet och
lufttrycket med "MIN" ikoner som visas på displayen.

När max- eller miniminivån visas, håll in MEM/inHg för att återställa båda
posterna och det börjar spela in max- och miniminivåerna igen.

Om utomhustemperaturen och luftfuktigheten sjunker

När siffrorna för utomhustemperatur och luftfuktighet visar "---" avbryts den
trådlösa överföringen antingen eller förloras. Tryck och håll ned
▲/CHANNEL-knappen för att börja söka efter signalen från utomhus-
sändaren med blinkande.

Om du fortsätter att förlora displayen för utomhustemperatur och
luftfuktighet, vilket kan hända vid extremt kallt väder, kan du försöka flytta
sändaren till en annan plats tills du har smidig överföring av
temperatur/fuktighetsdata.

Hur du synkroniserar din väderstation 
med en annan sändare

1. Tryck på ▲/CHANNEL på baksidan av din väderstation. "2" -ikonen 
visas under din utomhustemperatur och luftfuktighet.



2. Håll▲/CHANNEL intryckt tills blinkar. Din väderstation söker efter
signalen från en annan utomhus-sändare på Channel 2.

3. Skjut upp batteriluckan på din andra sändare. Skjut omkopplaren till
mittläget markerat med 2 och sätt sedan in två AAA-batterier i batterifacket
genom att observera rätt +/- polaritet. Sätt tillbaka batterilocket.

4. Utetemperaturen och fuktigheten för din andra sändare kommer att visas
på LCD-skärmen tillsammans med "2" -ikonen inom några sekunder. Om
informationen fortfarande inte visas, sätt i batterierna igen på den andra
sändaren.

5. För att synkronisera din väderstation med en tredje utomhusgivare,
upprepa samma steg genom att välja "3" på din väderstation och välj "3" på
din tredje sändare.

Indikation för lågt batteri för din 
utomhussändare

Ikonen visas för att indikera att batterinivån för din
utomhussändare blir låg. Du kan behöva byta ut batterierna på din
utomhussändare med nya. Extremt kallt väder (under -10 ° C) kommer också
att orsaka låg batterispänning. Använd inte uppladdningsbara batterier
eftersom de inte har den föreskrivna spänningen på 1,5 V.

Skötsel och underhåll

1. Utsätt inte enheten för extrem temperatur, vatten eller direkt solljus.
2. Undvik kontakt med frätande material.
3. Utsätt inte enheten för våld, damm eller fukt.
4. Öppna inte det inre ryggskåpet eller manipulera med några komponenter

i denna enhet.
5. Anslut inte någon annan AC/DC-adapter med felaktiga specifikationer

eller spänning.



Problem och 
lösningar

Om din väderstationsklocka visar
irrelevant information eller siffror kan den
kanske påverkas av elektrostatisk
urladdning eller störningar från andra
enheter. Tryck på RESET med ett vass
objekt. Din enhet återställs till
standardinställningar och du måste ställa
in tid, kalender och larmtid igen.

Är tomt

Ingen 
utomhustemperatur 
och luftfuktighet visas

Temperatur, 
luftfuktighet eller 
lufttryck är felaktigt

1. Tryck på RESET på huvudenheten.
2. Byt ut nya batterier i din väderstation.

1. Håll▲/CHANNEL intryckt på väderstationen.
2. Håll in ▲/CHANNEL och sätt sedan in
batterierna på utomhussändaren.
3. Se till att rätt kanal är vald på din väderstation.
Standardinställningarna är kanal „1”.
4. Observera om ikonen för låg batteri visas till
vänster om utomhustemperaturen. Om ja, byt ut
batterier i utomhusgivare med färska alkaliska
batterier.
5. Inga andra störande källor används (t.ex.
datorskärmar, TV-apparater, hörlurar eller
högtalare) i signalvägen från utomhusgivaren.
Signalen rör sig i en rak linje, en elektrisk källa nära
den "linjen" kan orsaka störningar.

1. Tryck på RESET på huvudenheten.
2. Se till att huvudenheten och utomhusgivaren är
borta från värmekällor/kallt/direkt solsken



Specifikations

Temperaturintervall
Inomhus 0 ° C till + 50 ° C (+ 32 ° F till + 122 ° F)
Utomhus -50 ° C till + 70 ° C (-58 ° F till + 158 ° F)

HH.H - Den övre gränsen för temperaturområdet överskreds.
LL.L - Den nedre gränsen för temperaturområdet överskreds.
Noggrannhet av temperaturen +/- 1 ° C

Fuktighetsområde
Inomhus/Utomhus 20% - 95%

Temperaturkänslighet 0,1 ° C

Fuktighetskänslighet 1% RV

Platsens temperatur och Mät var 30: e sekund
luftfuktighet

Tryckintervall 850 hPa till 1 050 hPa

Larmets varaktighet 2 minuter

Snooze tid 5 minuter (inställbar)

Radiofrekvens 433 MHz

Sändningsområde Upp till 50 m i öppen terräng och utan
elektromagnetisk interferens

Kraftproduktion integrerad med spegelns 
strömförsörjning

Sändarens dimensioner 103 x 50 x 32 mm (hxbxl)

Sändarens vikt 45 g (utan batterier)

Strömförsörjning för sändaren Batterier 2x 1,5V typ AAA


