
P2 Hava İstasyonu
Kullanım kılavuzu
Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. Tüm

ürünlerimizi bütün detaylarına büyük özen

göstererek üretiyoruz. Avrupa'da ayna üreten

lider markalardan biriyiz, yani en kaliteli ürünü

aldığınızdan emin olabilirsiniz. Bu 

kılavuzdaki açıklamaları, koşulları ve

verilen açıklamaları takip ederek

aynanızı mutlak amacına

uygun olarak kullanın.
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Özellik listesi

• 1,1 ”saat haneli 4.7” / 120mm (diyagonal) ekran;

• Atomik saat / tarih, DCF radyo sinyalini kullanarak kendisini ayarlar;

• Alarm 1 ve alarm 2;

• Programlanabilir Erteleme;

• Gece görüntülemek için kısma;

• Renkli hava tahmini: Güneşli, Parçalı Bulutlu, Bulutlu, Yağmurlu, Fırtınalı;

• Değişen hava basıncına dayalı 12 saatlik tahmin;

• Hava tahminlerinin eğilim göstergesi;

• İç ve dış sıcaklık ve nem (% RH);

• Min / Maks sıcaklık ve nem kayıtları;

• Hava basıncı okuması (inHg) ile değiştirilebilir Ay / Tarih Takvimi;

• Derece °C / °F okuma;

• 12 / 24 saatlik saat formatı;

• 433MHz kablosuz dış mekan vericisi (bir verici dahildir);

• Dış ortam sıcaklığı ve neminin 200 fit'e kadar iletimi;

• Çeşitli vericilerden dış ortam sıcaklıklarının ve neminin otomatik kaydırılması;

• Dış mekan vericisinin düşük pil göstergesi.

Çevresel Alım
etkileri

Atomik hava durumu istasyon saatiniz, kablosuz teknoloji ile
doğru saati elde eder. Tüm kablosuz cihazlarda olduğu gibi,
alım becerisi aşağıdaki koşullardan etkilenebilir ancak bunlarla
sınırlı değildir: (sonraki sayfa)



• Uzun iletim mesafesi;
• Yakındaki dağlar ve vadiler;
• Yüksek binalar arasında;
• Demiryolu, yüksek gerilim kablosu, otoyol, havaalanı vb.;
• İnşaat sahalarının yakınında;
• Beton bina içinde;
• Elektrikli cihazların yakınında;
• Tertipli bilgisayarlar ve televizyonlar;
• Hareketli araçların içinde;
• Metalik yapıların yakınında.

Saatinizi sinyalin en iyi şekilde alınacağı yere, yani bir pencereye yakın ve
metal yüzeylerden veya elektrikli cihazlardan uzak bir yere yerleştirin.

Hızlı
kurulum

1. Aşama: Hava durumu istasyonunda elektrik olması için aynanın güç
kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

2. Adım: Pil yuvasına 2 x AAA alkalin pil yerleştirin. Kanal seçicinin 1
konumunda olduğundan emin olun. Pil kapağını değiştirin.

Dış sıcaklık ve nem altında Kanal 1'in görüntülendiğinden emin olun. 1. kanalı
seçmek için ▲/CHANNEL tuşuna basabilirsiniz. Hava durumu istasyonunuz
birkaç saniye içinde dış mekan vericisinden veri sinyali alacaktır. Ardından dış
mekan vericinizi kuru ve gölgeli bir alana yerleştirin.

Dikkat. Dış mekan vericinizin engelsiz 200 metrelik bir açık hava iletimine
sahip olduğunu unutmayın. Gerçek iletim aralığı, sinyal yoluna bağlı olarak
değişecektir. Her bir engel (çatı, duvar, zemin, tavan, kalın ağaçlar, vb.) sinyal
aralığını etkili bir şekilde yarıya indirecektir.

Tutucuyu masaüstü için dış mekan vericisinin altına veya duvara
montaj amacıyla vericinin arkasına takın.



DCF radyo saat sinyali
Alımı ve göstergesi

Saatiniz dış ortam sıcaklığı ve nemi ile ilgili bilgiyi aldıktan sonra DCF saat
sinyalini almaya başlar.

DCF sinyali alınırken
Simge yanıp söner

Başarılı alım sonucunda
Simge her zaman yanar

Başarısız alım
sonucunda Simge

kaybolur

Dikkat:

DCF saat sinyali alımı

Hava durumu istasyonunuz, DCF saat kodunu aldıktan sonra otomatik olarak
kendisini kesin olarak güncelleyecektir. Saat, DCF sinyalini her gece 01:00,
2:00 ve 3:00'te otomatik olarak almaya çalışacaktır. 03:00'e kadar başarısız
olursa, 04:00 ve 05:00'te alacaktır. Bundan sonra, ertesi gün saat 01:00'e
kadar almayacaktır.

DCF alımını manuel olarak başlatmak için, WAVE/▼(°C/°F) tuşuna 2 saniye
boyunca basılı tutun. Alımı durdurmak için WAVE/▼(°C/°F) tuşuna 2 saniye
boyunca basılı tutun.

Ünitelerinizi manuel olarak
ayarlayın

Ünitenizin ayarı Almanya Saat Dilimi, 12/24 saat, saat, dakika, yıl, ay, tarih,
ay - tarih / tarih - ay ekranı ve erteleme süresi sırasıyla gelir.



1. tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Saat haneleri "00" olarak
değişir. ▲/▼ tuşlarına basarak saat dilimini ayarlayın.

2. Ardından 'a tekrar basın. Zaman haneleri "24h" olarak değişecek
ve yanıp sönecektir. “12h” saat formatını seçmek için▲/▼ tuşlarına basın. 12
saatlik zaman biçimi seçildiğinde, PM göstergesi görüntülenecektir.

3. Ardından 'a bir kez daha bastığınızda "0" saat haneleri yanıp
sönecektir. ▲/▼ tuşlarına basarak saatleri ayarlayabilirsiniz. Bu tuşları basılı
tuttuğunuzda, ayarınızı hızlandıracaktır.

4. Ardından 'a bir kez daha bastığınızda "00" dakika haneleri yanıp
sönecektir.▲/▼ tuşlarına basarak dakikaları ayarlayın.

5. Ardından 'a bir kez daha bastığınızda "Yr" ve "2013" rakamları
yanıp sönecektir.▲/▼ tuşlarına basarak yılı ayarlayın.

6. Ardından 'a bir kez daha bastığınızda ay haneleri yanıp
sönecektir.▲/▼ tuşlarına basarak ayı ayarlayın.

7. Ardından 'a bir kez daha bastığınızda tarih rakamları yanıp
sönecektir.▲/▼ tuşlarına basarak tarihiayarlayın.

8. Ardından 'a bir kere daha bastığınızda, "m”,„d”, Ay - tarih haneleri
yanıp sönecektir. Ayı seçmek için▲/▼ tuşlarına basın - tarih „m”„d”Veya tarih
- ay "d ","m" takvim ekranı.

9. Ardından 'a bir kez daha basın, "SN" ve "05”. Erteleme süresini 5
dakikadan 60 dakikaya ayarlamak için▲/▼ tuşlarına basın.

10. Normal moda dönmek için 'a basın veya başka herhangi bir tuşa
basmazsanız yaklaşık 10 saniye içinde normal moda dönecektir.

Sıcaklığı °C veya °F cinsinden görüntülemek için WAVE/▼ (°C/°F) tuşuna
basmanız yeterlidir.

Sıcaklık ayarı



Alarm saati
ayarı

1. 'a bir kez bastığınızda, saat haneleri alarm saati hanelerine
dönüşür “06:00" ve "A1”. Daha sonra 'a 2 saniye boyunca basılı
tutun. Alarm saat haneleri yanıp sönecektir. İstediğiniz alarm saatini
ayarlamak için▲/▼ tuşlarına basın.

2. Ardından 'a tekrar basın. Alarm dakikasının haneleri yanıp
sönecektir. İstediğiniz alarm dakikasını ayarlamak için ▲/▼ tuşlarına
basın.

3. Bir kez 'a basın. Saat haneleri alarm saat haneleri halini
alacaktır, “06:00" ve "A2” görüntülenecektir. Daha sonra yukarıdaki
Alarm 1 ayarını tekrarlayın.

4. Başka herhangi bir tuşa basmamanız durumunda hava durumu
istasyonunuz yaklaşık 10 saniye içinde normal moda dönecektir.

Alarm 1, alarm 2 veya alarm 1 ve 2'yi etkinleştirmek veya kapatmak için
sadece 'a basın. Alarm 1 etkinleştirildiğinde, belirecektir. 
Alarm 2 etkinleştirildiğinde, belirecektir.

Saat, ayarladığınız alarm saatine ulaştığında, hava durumu istasyonunuz sizi
uyandırmak için bir bip sesi verecektir. Buna tekabül eden       veya
yanıp sönecektir.

1. Alarmı geçici olarak durdurmak için bir kez 'a basın. Buna tekabül
eden veya yanıp sönmeye devam edecektir. Alarm, ayarladığınız
erteleme süresine göre yeniden bip sesi çıkaracaktır.

2. Alarm çalarken, bir kez 'a basın. Alarmın bip sesi duracak, veya
kalıcı olarak görüntülenecek ve alarm her gün aynı saatte tekrar bip sesi

çıkaracaktır.

Kısma özelliğini kullanma
Gece görüntüleme için ekran 
parlaklığını ayarlamak için
bir kez 'a basın.

Günlük alarmınızı etkinleştirip kapatma



Hava Durumu
tahmini

Hava durumu istasyonunuzda, hava
basıncının zaman içindeki değişimini ölçen
yerleşik bir barometrik sensör bulunur.
Hava durumu istasyonunuzun verileri
toplanması yaklaşık 12 saat sürer ve
önümüzdeki 12 saat için hava durumu
tahmini sağlamak için ortalama hava
basıncı ölçümleri yapılır.

Hava basıncı değişim göstergeleri

okunun görünmesi, hava basıncının arttığı anlamına gelir.
Havanın düzelmesi bekleniyor.

okunun görünmesi, hava basıncının azaldığı anlamına gelir.
Havanın kötüye gitmesi bekleniyor.

okunun görünmesi, hava basıncının sabit olduğu anlamına
gelir.

Hava durumu istasyonumuz önümüzdeki 12 saatlik hava durumu
tahminini yapar. Dışarıdaki mevcut hava koşuluyla uyuşmayabilir.

Güneşli Kapalı
Yağmurlu

Bulutlu Fırtınalı Don uyarısı



Hava Basıncı okumasını
görüntüleme

Takvim ekranı hava basıncı okumasını hPa cinsinden gösterene kadar
MEM/inHg tuşuna basmaya devam edin. Tekrar takvim ekranına dönmek için
MEM/inHg tuşuna basmaya devam edin.

Maksimum / minimum iç / dış mekan sıcaklık ve nem değerlerini okuma

Maksimum iç / dış mekan sıcaklığı ve nem kayıtlarını “MAX” simgeleri
ekranda görünürken görüntülemek için MEM/inHg tuşuna basın. Minimum iç
/ dış mekan sıcaklık ve nem değerleri ve hava basıncını “MIN” simgeleri
ekranda görünürken görüntülemek için tekrar basın.

Maksimum veya minimum değerler görüntülendiğinde, her iki kaydı da
sıfırlamak için MEM/inHg tuşunu basılı tuttuğunuzda maksimum ve minimum
değerleri yeniden kaydetmeye başlayacaktır.

Dış ortam sıcaklığını ve nemini kaybederseniz

Dış sıcaklık ve nem rakamları "---" gösterdiğinde, kablosuz iletim ya kesilmiş
ya da kaybolmuştur. Dış mekan vericisinden gelen sinyali aramaya başlamak
için▲/CHANNEL tuşunu yanıp sönerken basılı tutun.

Dış sıcaklık ve nem ekranını kaybetmeye devam ederseniz, ki bu durum aşırı
soğuk havada meydana gelebilir, sıcaklık / nem verilerini sorunsuz bir şekilde
iletebilmesi için vericiyi farklı bir konuma taşımayı deneyin.

Meteoroloji istasyonunuzu başka bir
vericiyle senkronize etme

1. Hava istasyonunuzun arkasındaki▲/CHANNEL tuşuna basın. Dış
ortam sıcaklığınız ve neminizin altında “2” simgesi görünecektir.



2.▲/CHANNEL tuşunu yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı
tutun. Hava istasyonunuz Kanal 2'de başka bir dış mekan vericisinin sinyalini
arayacaktır.

3. İkinci vericinizin pil kapağını kaydırarak açın. Anahtarı 2 ile işaretli orta
konuma kaydırın, ardından doğru +/- kutuplarına dikkat ederek iki AAA pili pil
yuvasına yerleştirin. Pil kapağını değiştirin.

4. Birkaç saniye içinde ikinci vericinizin dış sıcaklığı ve nemi LCD'de "2”
simgesi ile birlikte görünecektir. Veriler hala görünmüyorsa, ikinci vericinin
pillerini yeniden takın.

5. Hava durumu istasyonunuzu üçüncü bir dış mekan sensörü ile senkronize
etmek için, aynı adımı tekrarlayın ve hava durumu istasyonunuzda "3" ve
üçüncü verinizde "3"ü seçin.

Dış mekan vericinizde düşük pil 
göstergesi

Dış mekan vericinizin pil seviyesinin düştüğünü göstermek için simgesi
görünecektir. Dış mekan vericinizin pillerini yenileriyle değiştirmeniz
gerekebilir. Aşırı soğuk hava (-10 °C'nin altı) da düşük pil voltajına neden olur.
Öngörülen 1.5V gerilime sahip olmadıkları için şarj edilebilir piller kullanmayın.

Bakım ve tamir

1. Üniteyi aşırı sıcaklığa, suya veya doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.

2. Herhangi bir aşındırıcı malzeme ile temasından kaçının.
3. Üniteyi aşırı güçle zorlamaya, şoka, toza, sıcaklığa veya neme maruz

bırakmayın.
4. İç arka kasayı açmayın veya bu ünitenin herhangi bir bileşenini

kurcalamayın.
5. Yanlış özelliklere veya voltaja sahip başka bir AC/DC adaptörünü

takmayın.



Sorunlar
ve Çözümleri

Hava durumu istasyonunuz saatinin
alakasız bilgiler veya rakamlar göstermesi
durumunda, elektrostatik deşarjdan veya
diğer cihazların parazitlerinden etkilenmiş
olabilir. RESET tuşuna basmak için keskin
bir nesne kullanın. Üniteniz varsayılan
ayarlara sıfırlanacak ve saati, takvimi ve
alarm saatini yeniden ayarlamanız
gerekecektir.

LCD boş

Dış sıcaklık ve nem
gösterilmiyor

Yanlış sıcaklık, nem
veya hava basıncı

1. Ana ünitede RESET tuşuna basın.
2. Hava durumu istasyonunuzdaki pilleri yenileriyle
değiştirin.

1. Hava durumu istasyonunda ▲/CHANNEL
tuşlarına basılı tutun.
2. ▲/CHANNEL tuşlarına basılı tutun, ardından
pilleri dış mekan vericisine yeniden takın.
3. Hava durumu istasyonunuzda doğru kanalın
seçildiğinden emin olun. Varsayılan ayarlar Kanal
"1"dir.
4. Dış ortam sıcaklığının solunda düşük pil
simgesinin görünüp görünmediğine bakın. Varsa,
dış mekan sensöründeki pilleri yeni alkalin pillerle
değiştirin.
5. Dış mekan sensöründen gelen sinyal yolunda
başka hiçbir parazit kaynağı kullanılmamaktadır
(bilgisayar monitörleri, TV setleri, kulaklıklar veya
hoparlörler gibi). Sinyal düz bir hat üzerinde
hareket eder, bu "hat" yakınındaki bir elektrik
kaynağı parazite neden olabilir.

1. Ana ünitede RESET tuşuna basın.
2. Ana ünitenizin ve dış mekan vericisinin
ısı/soğuk/doğrudan güneş ışığı kaynaklarından
uzak olduğundan emin olun



Özellik listesi

Sıcaklık aralığı
İç mekan 0°C ila +50°C (32°F ila +122°F) 
Dış mekan -50°C ila +70°C (-58°F ila + 158°F)

HH.H - Sıcaklık aralığının üst sınırı aşıldı.
LL.L - Sıcaklık aralığının alt sınırı aşıldı.
Sıcaklığın kesinliği +/- 1°C 

Nem aralığı
İç / dış mekan %20  - %95

Sıcaklık hassasiyeti 0,1°C / 0,2°F
Nem hassasiyeti %1 RV
Sıcaklık ve nem Her 30 saniyede bir ölçün
Hava basıncı aralığı 850 hPa ila 1 050 hPa
Alarm süresi 2 dakika
Erteleme süresi 5 dakika (ayarlanabilir)
Radyo frekansı 433 MHz
İletim aralığı Açık arazide ve elektromanyetik

parazit olmadan 50 m'ye kadar
Güç kaynağı Aynanın güç kaynağı ile entegre

İstasyonun boyutları 80 mm x 90 mm (yükseklik x genişlik)
İstasyon ağırlığı 220g (piller hariç)
Vericinin boyutları 103 x 50 x 32 mm (y x g x u)
Vericinin ağırlığı 45g (piller hariç)
Verici için güç kaynağı 2x 1,5V AAA tip pil


