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1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy ezt a vezeték nélküli WiFi-s időjárás állomást választotta! A következő 
használati utasítás telepítési, használati és hibaelhárítási utasításokat tartalmaz.

2. FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem: Bármilyen fémes tárgy vonzza a villámcsapást, beleértve az Ön meteorológiai 
állomásának rögzítő oszlopát is. Soha ne telepítse az időjárás állomást viharban! 

Figyelem: Az időjárás állomás magasban történő telepítése sérülést, vagy halált okozhat! 
Minél több telepítési lépést végezzen el földön, zárt épületben, vagy otthon! Csak abban az 
esetben telepítse az időjárás állomást, ha napos az idő és nem esik az eső!  

3. GYORS BEKAPCSOLÁS

A használati utasításban lévő információk nagy része intuitív lehet. Lehetséges, hogy  
az utasítások nincsenek sorrendben a szakaszok elrendezése miatt.

A következő gyors utasítás az időjárás állomás alap, szükséges telepítési és működési, illetve 
internetes feltöltéssel kapcsolatos információit tartalmazza.
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2 Kijelző bekapcsolása és Y alakú szenzorral való szinkronizálása    5.4
5 Szenzorok telepítése          5.2.4
3 Dátum és idő beállítása          6.4.5
4 Konzolon lévő relatív nyomás tengerszinthez való kalibrálása      6.7.1
6 Konzolon lévő eső szint visszaállítása      6.4.10

Választható
7 WiFi konfigurálása         8.1.2
8 Időjárás szolgáltató hozzáadása       8.2
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4. TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS ÉS HELYSZÍN FELMÉRÉSE  

4.1 TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS  
Mielőtt az időjárás-állomást állandó helyre telepíti, azt javasoljuk, hogy az időjárás-állomást 
egy hétig átmenetileg könnyen hozzáférhető helyen működtesse. Ez lehetővé teszi az összes 
funkció ellenőrzését, a megfelelő működés biztosítását, valamint az időjárás-állomás és  
a kalibrálási eljárások megismerését. Illetve biztosítja a meteorológiai állomás vezeték nélküli 
távolságának tesztelését is.

4.2 HELYSZÍNI FELMÉRÉS
Az időjárás állomás telepítése előtt végezzen helyszíni felmérést. Vegye figyelembe a 
következőket:

1. Pár havonta meg kell tisztítania az esőmérőt, és 2-3 évente cserélnie kell az újratölthető 
elemeket! Biztosítson könnyű hozzáférést a meteorológiai állomáshoz!

2. Kerülje a sugárzó hőátadást az épületekből és építményekből! Általában telepítse az 
érzékelőt legalább 150 cm távolságra az épületektől, építményektől, a talajtól, vagy a tető 
felső részétől!

3. Kerülje el a szél és eső akadályozó tárgyakat! A szenzorokat szükséges a legmagasabb 
akadályhoz képest legalább négyszeres távolságra telepíteni! Ha az épület pl. 6m magas és 
a telepítő tartó 2 m magas, telepítse a szenzort 4 x (6 - 2) = 16 m távolságra!

4. Vezeték nélküli tartomány. A vevő és az adó közötti rádiókommunikáció nyílt terepen akár 
100 m távolságot is elérheti kivéve, ha nincsenek zavaró akadályok, például épületek, fák, 
járművek, nagyfeszültségű vezetékek. A vezeték nélküli jelek nem mennek át az épületeken. 
A legtöbb esetben a maximális vezeték nélküli átviteli távolság 30 m.

5. Az interferencia, például a PC-k, rádiók, vagy tévékészülékek által okozott, legrosszabb 
esetben teljesen leállíthatja a rádiókommunikációt. Kérjük, vegye ezt figyelembe a konzol, 
vagy a szerelési hely kiválasztásakor! Az interferencia elkerülése érdekében ügyeljen arra, 
hogy a kijelző konzol legalább 1,5 m-re legyen minden elektronikus eszköztől!

5. ELSŐ LÉPÉSEK

5.1 CSOMAGOLÁS TARTALMA

Db Tétel
1 Kijelző konzol
1  Y alakú kültéri szenzor (Hőmérő – páratartalom mérő / esőmérő / szélsebesség-érzékelő 

/ adó)
1 Szélkakas
1 5 V DC Adapter
1 U-csavar rögzítő bilincsekkel
1 Használati utasítás
1 1 db egyfejű 10 mm csavarkulcsra való cipzáras táska  
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5.2 SZENZOR BEÁLLÍTÁSA

1. Szélkakas
2. Szélsebesség-érzékelő
3. UV szenzor/ Fény szenzor
4. Hőmérő – páratartalom mérő 
5. Esőgyűjtő
6. Buborék szintje
7. Szolár panel
8. U-csavar
9. Elemtartó
10. Visszaállítás
11. LED indikátor: 4 másodpercre felvilágít a készülék bekapcsolásánál, utána minden  
16 másodpercenként a LED jelző egyszer felvillog (szenzor átviteli periódus)  

5.2.1. U-CSAVAR ÉS TARTÓBOT TELEPÍTÉSE
A tartóbotra való szenzorok telepítéséhez és az U-csavarok rögzítéséhez szükséges a 
csomagolásban lévő fémes lap telepítése. Az 1. ábrán lévő fémes lap 4 lyukkal van felszerelve, 
amelyekbe be kell helyezni a csavarokat. A lapot szükséges az egység alsó oldalán lévő 
barázdába behelyezni (szolár panel oldala). A fémes lap egyik oldala egyenes (barázdába való), 
másik oldala 90 fokkal hajlított és kerék profillal rendelkezik (tartóbotra való elhelyezésre).  
A fémes lap behelyezése után csavarja le az anyákat a csavarokról, tegye be a csavarokat  
a lyukakba, ahogy a 8. ábrán látható.  

1. ábra
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Csavarja vissza lazán az anyákat! Az anyák teljes rögzítése csak végső telepítésnél történik, 
amely a 9. ábrán látható! 

2. ábra

A lapra és a csavarokra ebben a fázisban nincs szükség, de ha már most előkészítjük azokat, 
elkerülhetjük a szélkakas és a szél sebességet mérő poharak károsodását.  

5.2.2. SZÉLKAKAS TELEPÍTÉSE
Helyezze a szélkakast a szenzor felső részén lévő tengelyre ütközésig, ahogy a 3. ábrán 
látható!
Rögzítse a csavart úgy, hogy a szélkakas ne essen le a tengelyről, lássa a 4. ábrát! Ellenőrizze, 
hogy a szélkakas szabadon foroghat-e! A szélkakas mozgása kicsi súrlódással bír, ami hasznos 
a stabil szélirány mérése közben. 

3. ábra                          4. ábra 

A szélkakas körül négy betű található: „N“, „E“, „S“ és „W“ - észak, kelet, dél és nyugat.  
A szenzort telepítse úgy, hogy az irányok az Ön pozíciójának megfelelőek legyenek! Ellenkező 
esetben a szél irány mérése folyamatosan hibás lehet.   
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5.2.3. SZÉL SEBESSÉG MÉRŐ TELEPÍTÉSE
Helyezze a szél sebesség mérőt a tengelyre az 5. ábra szerint, majd rögzítse a csavart! 
Ellenőrizze, hogy a szél sebesség mérő szabadon mozoghat-e! 

5. ábra                            6. ábra

5.2.4. ELEMEK TELEPÍTÉSE
Helyezze be az elemtartóba a 2 db AA típusú elemet! A LED indikátor 4 másodpercre felvilágít 
a készülék bekapcsolásánál! Utána minden 16. másodpercenként a LED jelző egyszer felvillog 
(szenzor átviteli periódus).

7. ábra                             8. ábra

Megjegyzés: Ha semmilyen LED ellenőrző fény nem világít fel, vagy folyamatosan világít, 
ellenőrizze az elemek megfelelő elhelyezését, vagy megfelelő visszaállítást! Ne helyezze  
az elemeket be fordítva! Ellenkező esetben a kültéri szenzor károsodását okozhatja!   

Megjegyzés: Hideg időjárás esetén javasoljuk lítium elemek használatát, de általában 
lúgos elemek elegendőek. Nem javasoljuk újratölthető elemek használatát! Alacsonyabb 
felszültséggel rendelkeznek, széles hőmérséklet tartományban nem működnek jól és 
gyorsabban merülnek le, ami a jel rosszabb vételét okozhatja.  

5.2.5. KÜLTÉRI SZENZOR SZETTJÉNEK A TELEPÍTÉSE  

5.2.5.1 TELEPÍTÉS ELŐTT
Az ebben a részben leírt kültéri telepítés előtt lehetséges, hogy a 6.2. Konzol első beállítása 
fejezethez kell majd fordulnia, miközben közelben tartja a kültéri szenzorok szettjét (de nem 
közelebb mint 1,5 m a konzoltól). A hibaelhárítás és a beállítás könnyebb lesz, ha mindig 
betartja a leírt távolságokat, így az ezzel kapcsolatos felmerülő problémákat is elkerülheti. 
A beállítás befejezése és a működés ellenőrzése után lépjen vissza erre a részre a kültéri 
telepítés érdekében. Ha a kültéri telepítés után is felmerülnek problémák, szinte biztos, hogy 
nem megfelelő a távolság, vagy az esetleges akadályok okozhatják azokat.
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5.2.5.2 TELEPÍTÉS
A botot bármilyen konstrukcióhoz lehet csatlakoztatni és utána a  szenzorok szettjét hozzá lehet 
rögzíteni (lássa a 9. ábrát). Az U-csavarokat a bot átmérőjéhez lehet igazítani (a bot nincs  
a csomagolásban).  

9. ábra

A szenzorok szettjét helyezze a bot végére és rögzítse kézzel egyenletesen az U-csavarokhoz 
tartozó anyákat! Most szükséges lesz az egész szettet beállítani, megfelelő irányba való 
forgatással. Keresse meg az „N“ (észak) jelű nyilat, amely a szenzorok szettje felső oldalán 
található, közvetlen a fény szenzor mellett. Forgassa a szenzorok szettjét, amíg a nyíl észak 
felé nem mutat. A megfelelő beállításhoz használjon iránytűt (a mobiltelefonok rendelkeznek 
iránytű alkalmazással). A megfelelő irány beállítása után rögzítse a csavarokat alaposan 
(kulccsal), a további forgás elkerülése érdekében.  

Megjegyzés: Az eső szenzor melletti buborék szint segítségével ellenőrizze, hogy a szenzorok 
szettje teljesen vízszintesen van-e rögzítve. Ellenkező esetben az esőmérő, UV szenzor  
és napsugár szenzor nem fog megfelelően mérni.  

5.2.6 VISSZAÁLLÍTÁS GOMB ÉS LED JELADÓK  
Abban az esetben, ha a szenzorok szettje nem küldi a jelet, állítsa azt vissza.  

10. ábra

Bármilyen vékony tű segítségével nyomja meg és tartsa megnyomva három másodpercig  
a RESET gombot.   

Visszaállítás gombja

LED
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5.3 VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ LEGJOBB MÓDJAI
Megjegyzés:  A megfelelő kommunikáció érdekében telepítse a szenzorokat egyenesen 
függőleges felületre, mint pl. fal. Ne telepítse a szenzort fekve!
A vezeték nélküli kommunikációt az interferencia, távolság, falak és fémes akadályok nehezítik. 
Problémamentes vezeték nélküli kommunikációhoz tartsa be a következő folyamatokat!  
Elektromágneses interferencia. Biztosítsa, hogy a konzol elegendő távolságban legyen a 
monitoroktól és televízióktól.  
Rádió frekvencia zavarása. Ha más berendezéssel rendelkezik, amely 433 Mhz frekvenciát 
használ és a kommunikáció nem megfelelő, próbálja azt a berendezést kikapcsolni. 
Lehetséges, hogy a jeladókat, vagy a vevőket át kell helyezni, ha szeretné, hogy a 
kommunikáció tökéletes legyen.  
1. Közvetlen látótávolság. Ennek a készüléknek a látótávolsága 100 m (zavarás, akadályok, 

vagy falak nélkül), de a telepítések nagy részénél maximum 30 métert lehet elérni, 
akadályokkal, vagy falakkal együtt.

2. Fémes akadályok. A rádió frekvencia nem képes a fémes akadályokon keresztül átmenni, 
mint pl. alumínium burkolat. Ha mégis ilyen fajta burkolattal rendelkezik, állítsa be a 
szenzort és konzolt úgy, hogy a jel az ablakon keresztül menjen, közvetlen a láthatóság 
biztosítása érdekében.

A jel vesztés táblázatában lehet látni, milyen akadály mennyivel csökkenti a jel átviteli 
tartományt.

Médium Rádió frekvencia jel erősségének a csökkenése
Üveg (kezeletlen) 5-15 %
Műanyag 10-15 %
Fa 10-40 %
Tégla 10-40 %
Beton 40-80 %
Fém 90-100 %

5.4 KIJELZŐ KONZOL
A konzol hátsó oldalán lévő aljzatba csatlakoztassa az 5 V hálózati adaptert!  
Megjegyzés: Helyezze a kültéri szenzorok szettjét kb. 1,5 – 3 m távolságba a konzoltól  
és várjon néhány percig, amíg a szenzorok és a konzol nem szinkronizálnak!  
Helyezze be a 3 db AAA elemet a konzolba, a 12. ábra szerint: 

Figure 11
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Megjegyzés: Az elemek csak a tartalékos tápellátást biztosítják. Elemes működés esetén  
a háttérvilágítás 5 másodpercig fog világítani, hálózati adapter használata esetén pedig 
folyamatosan világítani fog.
Helyezze a szenzort és a konzolt egymás mellé 15 percre, annak érdekében, hogy a szenzorok 
jelei összekapcsoljanak.
Forgassa a szél sebesség mérő poharait, amivel a szél sebességet szimulálja.  
Mosdónál csöpögtesse a vizet az eső mérő poharába, amivel esőt szimulál.
15 perc után folytassa a telepítési utasítások szerint.

12. ábra

Megjegyzés: A kijelzőn minden részén látható érték kell, hogy legyen. A szél és eső 0 értékkel 
jelennek meg (csatlakoztatva), amíg nem jön  szél, vagy eső, vagy amíg nem szimulálja azokat.  

Megjegyzés: Ha a konzol tápellátásához csak elemeket használ, a LIGHT/SNOOZE gomb 
megnyomásával kell a háttérvilágítást bekapcsolni bármilyen más gomb megnyomása előtt.  

5.4.1 ASZTALRA VALÓ FÜGGŐLEGES TARTÓ
A konzol legjobban 20 - 30 fokból látható.
A konzol hátsó oldalán lévő dönthető állványon kívül a konzol függőleges tartót is tartalmaz, 
amely segíti a látószöget javítani. Lássa a 14. ábrát. 

Figure 13
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6. KONZOL HASZNÁLATA

6.1. KIJELZŐ

1. Idő 10. Eső
2. Hold fázis 11. Kültéri hőmérséklet
 
3. Barometrikus nyomás 12. Kültéri páratartalom
4. Időjárás előrejelzés 13. Rádió frekvencia ikonja
5. UV index 14. Beltéri páratartalom
6. Fény 15. Beltéri hőmérséklet
7. Szél sebesség 16. Dátum
8. Szél irány 17. Wi-Fi ikon
9. Napi MAX/MIN 18.  Nyári idő (Ecowitt.net-en keresztüli 

beállítás)

6.2. KIJELZŐ ELSŐ BEÁLLÍTÁSA
Csatlakoztassa az adaptert és kapcsolja be a konzolt!  

Az egységen 2 másodpercre megjelenik a szoftver verzió. 

Az LCD kijelző összes szegmense 3 másodpercre bekapcsol és utána 3 percen keresztül  
az egység elkezdi a kültéri csatorna jelét keresni. 
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6.3 GOMBOK FUNKCIÓI
A konzol nyolc gombbal rendelkezik a könnyű vezérlés érdekében.

SET  A gomb megnyomásával és megnyomva tartással a beállítási módba lép.  
TEMP.  A gomb megnyomásával a hőmérséklet, hőindex és harmatpont megjelenik.  
RAIN  A gomb megnyomásával az eső mennyiség, eső, napi eső mennyiség, heti 

eső mennyiség, havi eső mennyiség és teljes eső mennyiség jelenik meg.  
2 másodpercre való RAIN gomb megnyomásával lehet az aktuális értékeket 
visszaállítani.

WIND +  A gomb megnyomásával a szél/széllökések és szél irány jelenik meg.  
PRESSURE -  A gomb megnyomásával 12, 24, 48 és 72 órás abszolút nyomás átlagai 

jelennek meg. A gomb megnyomásával és megnyomva tartással az 
abszolút és relatív nyomás értékei jelennek meg.  

ALARM  A gomb megnyomásával a következő figyelmeztetések jelennek meg: 
hőmérsékletre, páratartalomra, eső mennyiségre, napi eső mennyiségre  
és szélre.  

MAX/MIN  A gomb megnyomásával a következő MAX/MIN értékek jelennek meg: 
hőmérséklet, páratartalom, eső mennyiség, napi eső mennyiség, szél,  
UV sugárzás, fény és abszolút nyomás. 

LIGHT/SNOOZE  A gomb megnyomásával lehet az LCD kijelző fényerősségét beállítani: 
MAGAS/KÖZEPES/KIKAPCSOLVA 
A gomb megnyomva tartásával lehet új jeladót regisztrálni.

Note:
• Bekapcsolás után nyomja meg a WIND/+ és PRESSURE/- gombot az időjárás 

állomás visszaállításához, az összes érték törléséhez és az alapértelmezett beállítás 
visszaállításához.    

• Bekapcsolás után nyomja meg a TEMP. gombot a rádió frekvencia jel vétel átugrásához.   
• Beállítási módban a WIND/+, vagy PRESSURE/- gomb megnyomásával lehet az egységet 

kiválasztani, vagy az értékek között böngészni; WIND/+, vagy PRESSURE/- gomb 2 
másodpercre való megnyomva tartásával lehet számos értékeket nagy lépésekben növelni/
csökkenteni.
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• A beállítást bármikor be lehet fejezni, vagy a LIGHT/SNOOZE gomb megnyomásával, vagy 
30 másodperces várakozással.   

6.4 BEÁLLÍTÁSI MÓD
A SET gomb 2 másodpercre való megnyomásával lépjen be a beállítási módba! Az alap 
beállítást a  következő sorrendben lehet végrehajtani:   

6.4.1 SÍPOLÁS

SET gomb 2 másodpercre való megnyomásával válassza ki a sípolás szekciót! WIND/+  
és PRESSURE/- gombokkal válassza ki  a Bekapcsolva (ON) / Kikapcsolva (OFF) opciót!

Ha bekapcsolja a sípolást, minden gomb megnyomásánál a gomb hangja hangzik el.  
Ha nem szeretné, hogy a gomb hangját lehessen hallani, válassza ki a Kikapcsolva opciót!

6.4.2 NAPI MAX/MIN

SET gomb kétszeres megnyomásával válassza ki a Napi MAX/MIN szekciót! WIND/+ 
 és PRESSURE/- gombokkal válassza ki a Bekapcsolva (ON) / Kikapcsolva (OFF) opciót!
(Alapértelmezett beállítás Bekapcsolva: minden nap 0:00 órakor az értékek ki lesznek törölve).

6.4.3 IDŐ/DÁTUM

 - SET gomb harmadik megnyomásával válassza ki 12/24 órás idő formátumát (alapértelmezett: 
24 órás)!

 - SET gomb negyedik megnyomásával válassza ki az óra szekciót!
 - SET gomb ötödik megnyomásával válassza ki a perc szekciót!
 - SET gomb hatodik megnyomásával válassza ki a DD-MM , vagy MM-DD formátumot! 

(Alapértelmezett: DD-MM)
 - SET gomb hetedik megnyomásával válassza ki az évet!
 - SET gomb nyolcadik megnyomásával válassza ki a hónapot!
 - SET gomb kilencedik megnyomásával válassza ki a napot!

Megjegyzés: WIND/+, vagy PRESSURE/- gombokkal állítsa be az értéket!  
Megjegyzés: ha a felhasználó a perc értékét megváltoztatja, a másodperc értéke is ki lesz 
törölve.

Megjegyzés: A WIFI firmware 1.4.4 és újabb verziói támogatják a globális idő szinkronizálást. 
Az időzóna, a DST és a dátum automatikusan frissül az internetről, amikor a bázisállomás 
csatlakozik a WIFI internethez.
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6.4.4 NYOMÁS

SET gomb tizedik megnyomásával válassza ki az abszolút nyomás egységét! WIND/+,  
vagy PRESSURE/- gombbal válassza ki az egységet! (hPa, inHg, mmHg).
SET gomb tizenegyedik megnyomásával válassza ki a relatív nyomás egységét! WIND/+,  
vagy PRESSURE/- gombbal válassza ki az egységet! (hPa, inHg, mmHg).

1. Abszolút és relatív nyomás megjelenése   
Abszolút és relatív nyomás közötti kapcsoláshoz nyomja meg és tartsa megnyomva  
a [PRESSURE/-] gombot 2 másodpercig! 
 
Az abszolút nyomás egy mért légköri nyomás, amely a magasság és kisebb mértékben  
az időjárási viszonyok változásának függvénye. 
 
Az abszolút nyomás nincs átszámolva tenger szinti nyomásra. A relatív nyomás  
át van számolva tenger szinti nyomásra. 

2. Nyomás változtatási grafikon    
A nyomás változtatási grafikon a barometrikus nyomás mellett látható és a napi átlagos 
nyomás és 30 napos átlagos nyomás közötti különbséget jelzi (hPa). 

3. Nyomás előzmények megjelenése 
[PRESSURE/-] gomb megnyomásával 12, 24, 48 és 72 órás nyomás átlagai jelenek meg.    

4. Relatív nyomás kalibrálása 
Két hely közötti összehasonlításhoz szükséges a nyomást tenger szintjére átszámolni, mivel 
a nyomás magassággal csökken (az adott helyen lévő nyomás, ha az adott hely tenger 
szintjén lenne). A tenger szintjére átszámolt nyomás azért általában magasabb, mint a mért 
nyomás.   
 
Az abszolút nyomás 28,62 inHg (969,2 hPa) lehet 305 m magasságban, de a relatív 
nyomás 30,00 inHg (1015,9 hPa) lesz. 
 
Az általános nyomás a tenger szintjén 29,92 inHg (1013,2 hPa). Az átlagos nyomást jelenti 
az egész világon. Ha a relatív nyomás mért értéke magasabb, mint 29,92 inHg (1013,2 
hPa), az magas nyomást jelent, ha a mért relatív nyomás értéke alacsonyabb, mint 29,92 
inHg (1013,2 hPa), az alacsony nyomást jelent.    
 
Ha szeretné egy adott helyhez a relatív nyomást megtudni, keresse meg a hivatalos 
hírcsatornát ( az internet a legjobb forrás, pl. Weather.com, vagy Wunderground.com)  
és állítsa be az időjárás állomást úgy, hogy a hivatalos adatnak megfeleljen.  
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6.4.5 FÉNY

SET gomb következő megnyomásával válassza ki a fény egységet  (lux, fc, W/m2; 
alapértelmezett je W/m2).

6.4.6 HŐMÉRSÉKLET

SET gomb következő megnyomásával válassza ki a beltéri/kültéri hőmérséklet egységet. °C 
számai elkezdenek villogni. WIND/+, vagy PRESSURE/- gomb megnyomásával válassza ki az 
egységet (°C vagy F; alapértelmezett °C).
Normál módban nyomja meg a TEMP gombot a hőmérséklet érzet, hőindex és harmatpont 
megjelenéséhez. TEMP gomb 5 másodpercre való megnyomásával új jeladót lehet regisztrálni.   

Megjegyzés: az egység minden 60 másodpercben méri a beltéri hőmérsékletet, beltéri 
páratartalmat és nyomást. Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a minimális tartomány hatás, 
--.- jelenik meg; ha magasabb --.- jelenik meg.

6.4.7 SZÉL SEBESSÉG

SET gomb következő megnyomásával válassza ki a szél sebesség egységet (km/h, mph, 
csomók, m/s, bft; alapértelmezett km/h).
Normál módban nyomja meg a WIND/+ gombot a szél, széllökés és szél irány megjelenéséhez.  

6.4.8 ESŐ

SET gomb következő megnyomásával válassza ki az eső mennyiség egységet (hüvelyk/mm; 
alapértelmezett mm).
Normál módban nyomja meg a RAIN gombot az eső, eső mennyiség, napi, heti, havi és teljes 
eső mennyiség megjelenéséhez.  

RAIN gomb 2 másodpercre való megnyomásával állítsa vissza az aktuális eső értékeket. 
 -  A heti eső mennyiség visszaállítása automatikusan visszaállítja a napi eső mennyiséget is.  
 -  A havi eső mennyiség visszaállítása automatikusan visszaállítja a napi és heti eső 

mennyiséget is.   
 - A teljes eső mennyiség visszaállítása automatikusan visszaállítja a napi, heti és havi eső 

mennyiséget is.   
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Megjegyzés:
Eső mennyiség: eső mennyiség az utolsó 10 percben szorozva 6-al.  
Eső: az érték mentése az eső kezdésénél indul; eső leállása után az érték 0-ra visszaáll, ha 
az utolsó 24 óra alatt kevesebb, mint 1 mm eső esett és az utolsó órában semmilyen eső nem 
esett.
Nap: naptár szerint, azaz 0:00 - 24:00 óra, aktuális dátummal. 
Hét: naptár szerinti hét, azaz vasárnap – szombat.  
Hónap: naptár szerinti hónap, azaz január 1. – január 31.  
Összesen: a teljes eső mennyiség az időjárás állomás beüzemelésétől.  

Megjegyzés: A jel adó minden 16 másodpercben küldi a szél sebességet, szél irányt  
és eső mennyiséget.  

6.4.9 HOLD FÁZIS

SET gomb következő megnyomásával válassza ki az északi, vagy déli féltekét.

6.5 RIASZTÁS MÓD

6.5.1 RIASZTÁS ÉRTÉK MEGJELENÉSE
ALARM gomb megnyomásával a felső riasztási határ jelenik meg.

ALARM gomb következő megnyomásával az alsó riasztási határ jelenik meg.

Megjegyzés:
 - RAIN gomb megnyomásával válassza ki a megjelenés  gyakoriságát, vagy a napi eső 

riasztási adatát.  
 - WIND/+ gomb megnyomásával válassza ki a szél és széllökés riasztási adatát.
 - Nyomja meg az ALARM gombot háromszor, vagy nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot, 

amivel visszalép normál módba.  

6.5.2  RIASZTÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA
ALARM gomb megnyomásával és 2 másodpercre való megnyomva tartással lépjen  
be a riasztás beállítási módba.   
WIND/+, vagy PRESSURE/- gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a riasztást és állítsa  
be a kívánt riasztási értékeket.  
SET gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást és lépjen a következő tételre.  
ALARM gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a riasztást.  
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Megjegyzés: riasztás bekapcsolásnál az aktuális ikon villogni fog: idő  maximális érték ikonja 
 és minimális érték ikonja , ami a riasztás bekapcsolását jelenti.

Megjegyzés: Nyomja meg az ALARM gombot háromszor, vagy nyomja meg a LIGHT/SNOOZE 
gombot, amivel visszalép normál módba.

6.5.3  RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSI SORRENDJE
1. Idő riasztás beállítása
2. Maximális beltéri hőmérséklet
3. Minimális beltéri hőmérséklet
4. Maximális beltéri páratartalom
5. Minimális beltéri páratartalom
6. Maximális kültéri hőmérséklet
7. Minimális kültéri hőmérséklet
8. Maximális kültéri páratartalom
9. Minimális kültéri páratartalom
10. Maximális szél sebesség
11. Maximális széllökés
12. Maximális eső mennyiség
13. Maximális napi eső mennyiség

6.6 MAXIMUM/MINIMUM MÓD
6.6.1 MAX/MIN GOMB MEGNYOMÁSÁVAL MAXIMÁLIS ÉRTÉK JELENIK 
MEG. 

Nyomja meg a TEMP gombot a hőmérséklet érzet, hőindex és harmatpont maximumának  
a megjelenéséhez.  
Nyomja meg a RAIN gombot az eső mennyiség, napi, heti, havi és teljes eső mennyiség 
maximumának a megjelenéséhez.  
Nyomja meg a WIND/+ gombot a szél sebesség és széllökések maximumának  
a megjelenéséhez.  
PRESSURE/- gomb 2 másodpercre való megnyomva tartásával az abszolút és relatív nyomás 
maximuma jelenik meg.  

A következő megnyomással a minimális értékek jelennek meg.
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Nyomja meg a TEMP gombot a hőmérséklet érzet és harmatpont minimumának  
a megjelenéséhez.  
PRESSURE/- gomb 2 másodpercre való megnyomva tartásával abszolút és relatív nyomás 
minimuma jelenik meg.  

Megjegyzés: MAX/MIN gomb 2 másodpercre való megnyomva tartásával minden maximumot 
és minimumot vissza lehet állítani. Nyomja meg a MAX/MIN gombot harmadszorra, vagy 
nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot, amivel visszalép normál módba.   

6.7 KALIBRÁLÁSI MÓD
TEMP. és MAX/MIN gombok 5 másodpercre való egyszeri megnyomásával lépjen  
be a kalibrálási módba.  

WIND/+ és PRESSURE/- gombokkal állítsa be az értékeket.   
SET gombbal erősítse meg a beállítást és lépjen a következő tételre.   
ALARM gombbal állítsa vissza az összes értéket.   
LIGHT/SNOOZE gombbal lehet a beállítást bármikor befejezni.   

Kalibrálás sorrendje:
 - Beltéri hőmérséklet kalibrálása (tartomány: +/- 5 °C, alapértelmezett: 0 fok)
 - Beltéri páratartalom kalibrálása (tartomány: +/- 10 %)
 - Kültéri hőmérséklet kalibrálása (tartomány: +/- 5 °C, alapértelmezett: 0 fok)
 - Kültéri páratartalom kalibrálása (tartomány: +/- 10 %)
 - Abszolút nyomás kalibrálása (tartomány: +/- 50 hPa)
 - Szél irány kalibrálása (fokokban)
 - Szél sebesség kalibrálása, alapértelmezett 100 % (tartomány: 50 % - 150 %)
 - Eső mennyiség kalibrálása, alapértelmezett 100 % (tartomány: 50 % - 150 %)

6.8 EGYÉB FUNKCIÓK

6.8.1 VISSZAÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSRA / MEMÓRIA 
TÖRLÉSE  
Ha szeretné a konzolt alapértelmezett beállításra visszaállítani, járjon el a következő lépések 
szerint:  
 - Vegye ki az elemeket, vagy húzza ki a hálózati adaptert! 
 - Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert!
 - Várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az összes szegmens!  
 - Nyomja meg és tartsa megnyomva egyszerre a WIND/+ és PRESSURE/- gombokat, amíg  

a konzol bekapcsolási szekvencia be nem fejeződik (kb. 5 másodperc)!   
 - Cserélje ki az elemeket!
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6.8.2 ÚJ JELADÓ REGISZTRÁLÁSA
Nyomja meg és tartsa megnyomva 5 másodpercre a LIGHT/SNOOZE gombot, a konzol új, 
vezeték nélküli szenzort fog regisztrálni!   

6.8.3 HÁTTÉRVILÁGÍTÁS HASZNÁLATA

Hálózati adapterrel.
A háttérvilágítás csak akkor világíthat  folyamatosan, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van. 
Ellenkező esetben a háttérvilágítást csak átmenetileg lehet bekapcsolni. 
LIGHT/SNOOZE gombbal állítsa be a fényerőt: magas, alacsony és kikapcsolt.   

Hálózati adapter nélkül.
Az energiatakarékosság érdekében a konzol automatikusan elalszik és nem fogja az adatokat 
internetre küldeni, amíg 15 másodpercen belül nem nyom meg valamilyen gombot. A készüléket 
vissza lehet aktiválni a LIGHT /SNOOZE gomb megnyomva tartásával, vagy a hálózati adapter 
csatlakozásával.  

6.8.4 TRENDEK MUTATÓJA
A nyilak segítségével 3 órás időszak közben gyorsan  meg lehet látni, hogy a hőmérséklet, vagy 
nyomás lefelé, vagy felfelé mozognak, mivel a frissítési intervallum 30 perc.  
Pl.: 3:00-kor – 12:00 órai adatokkal összehasonlítva; 3:30-kor – 12:00 órai adatokkal 
összehasonlítva

Trendek Páratartalom Hőmérséklet Nyomás

Emelkedő Emelkedő > 3% Emelkedő ≥ 
1°C/2°F

Emelkedő > 
1hPa

Változatlan Változás ≤ 3% Változás < 1°C/2°F Változás ≤ 1hPa

Csökkenő Csökkenő > 3% Csökkenő ≥ 1°C/2° Csökkenő > 
1hPa

6.8.5  VEZETÉK NÉLKÜLI JEL ERŐSSÉGÉNEK A MUTATÓJA
A vezeték nélküli jel erőssége a jelvétel minőségét tükrözi. Ha a jel vesztesége nem történik 
meg, a jel erősség indikátora 5 vonalat mutat. Ha egyszer eltűnik a jel, 4 vonal jelenik meg.

Jel veszteség

Egy jelvétel

6.8.6  IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS
6 előrejelzés színes ikonja érhető el, amelyek atmoszférikus nyomás változása alapján jelzik az 
időjárást a következő 6 órára. Várjon legalább egy hónapig, amíg az időjárás állomás meg nem 
tanulja a barometrikus nyomást használni.   
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         Napos             Részben napos            Felhős                    Esős                        Hó

Esős vihar (max. 30 percig villog)

Havas vihar (max. 30 percig villog)

Megjegyzés: Hó ikon jelenik meg eső ikon helyett, ha a kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint  
0 °C (32 °F).

Időjárás előrejelzés leírása
Általában, ha a nyomás magasabb, az időjárás javul (napos, részben napos). Ha csökken,  
az időjárás romlik (felhős, esős, viharos). Stabil nyomás, részben felhős időjárást jelent. 

Az oka annak, hogy az aktuális időjárás nem egyezik meg az előrejelzés ikonjával, hogy az 
előrejelzés a következő 24 – 48 órára jelzi az időjárást. A helyek nagy részén az előrejelzés 
pontossága 70%, de a pontosabb előrejelzés érdekében jobb a nemzeti időjárás szolgálatot 
megkeresni. Ennek ellenére az időjárás állomás érdekes oktatási eszköz, amely segít az 
időjárás változásait megérteni.  

A nemzeti meteorológiai szolgálat (és más szolgálatok, mint pl. Accuweather és The Weather 
Channel) sok időjárás előrejelzési eszközzel rendelkeznek, meteorológiai radarokat, időjárás 
modelleket és a talaj részletes térképezését beleértve.  

6.8.7 SNOOZE (SZUNDI FUNKCIÓ)
A riasztás bekapcsolása után a riasztás 120 másodpercen keresztül szólni és villogni fog. 
SNOOZE/LIGHT gomb megnyomásával lehet a riasztást 10 percre kikapcsolni. Az idő 
lejárta után a riasztás újra szólni fog. A SNOOZE/LIGHT gomb kivételével, bármilyen gomb 
megnyomásával ki lehet a riasztást kapcsolni.  

6.8.8. MAC CÍM MEGJELENÉSE
Az adapter csatlakozása után nyomja meg a SET gombot a MAC cím megjelenéséhez.  
Pl. MAC 12:34:56:AB:CD:EF:
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Szerzett MAC címmel lehet az Ön eszközét Ecowitt szolgáltatóhoz, vagy más weben 
regisztrálni.

7. SPECIFIKÁCIÓK

KÜLTÉRI ADATOK
Jel átviteli távolság nyílt területen:   100 m
Frekvencia:      433/868 MHz (opció)
Hőmérséklet tartomány:    -40 °C -  60 °C
Pontosság:      +/- 1 °C
Lépés:      0,1 °C
Relatív páratartalom tartomány:   10 – 99% 
Pontosság %:      +/- 5 %
Eső mennyiség megjelenése:    0 - 6000 mm (--- jelenik meg, ha az érték 

tartományon kívül van)  
Pontosság:      +/- 10 %
Lépés:      0,254 mm (ha eső mennyiség < 1000 mm)
       1 mm (ha eső mennyiség > 1000 mm)
Szél sebesség:      0 - 50 m/s (0 - 100 mérföld/óra.) (--- jelenik meg, 

ha az érték tartományon kívül van)
Pontosság:      +/- 1 m/s (szél sebesség < 5 m/s)
       +/- 10 % (szél sebesség > 5 m/s)
Fény:       0 - 200 lux
Pontosság:      +/- 15 %
Kültéri szenzor mérési intervallum:  16 másodperc

BELTÉRI ADATOK
Hőmérséklet tartomány:     0 °C - 50 °C (--- jelenik meg, ha az érték 

tartományon kívül van)
Lépés:      0,1 °C
Relatív páratartalom tartomány:   10 % - 99 % 
Lépés:      1 %
Nyomás mérési tartomány:    700 - 1100 hPa (20,67 - 32,5 inHg)
Pontosság:      +/- 3 hPa
Lépés:      0,1 hPa (0,01 inHg)
Riasztás időtartama:    120 másodperc
Beltéri mérési intervallum:    60 másodperc
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ENERGIAFOGYASZTÁS
Egység:   5 V DC adapter (csomagolásban), 5 watt (1,25 watt Wi-Fi konfigurálás 

közben); 3 db AAA elem (nincs a csomagolásban)
Távszenzor:    2 db AA elem (nincs a csomagolásban). Az elsődleges energiaforrás 

a napelem. Az elemek tartalék energiát jelentenek, ha a napenergia 
korlátozott állapotban van. 

WIFI
Vezeték nélküli működési frekvencia 2412 - 2472 MHz; EIRP = 17,19 dBm.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.
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8. INTERNETEN VALÓ PUBLIKÁLÁS 

A konzol képes a szenzorból származó adatokat internetes meteorológiai szolgáltatónak 
elküldeni. A támogatott szolgáltatók az alábbi táblázatban találhatók:

Hosting szolgáltató Web oldal Leírás

Ecowitt Weather https://www.ecowitt.net

Ecowitt egy új meteorológiai szerver, 
amely sok, más szolgáltató által nem 
támogatott szenzorból származó 
adatokat használ.

Weather Undergound https://www.wunderground.com

A Weather Underground egy nem 
fizetős időjárás szolgáltatás, amely 
lehetővé teszi a meteorológiai 
adatokat elküldeni és nézni, a grafiko-
nokat a mérőket is beleértve, továbbá 
szöveges adatokat importálni, amelyek 
részletesebb analízist biztosítanak, 
és iPhone, iPad, Android alkalmazá-
sokat használni, amelyek Wunder-
ground.com weben elérhetők. Weather 
Underground The Weather Channel és
IBM alá tartozik.

Weather Cloud https://weathercloud.net
A Weathercloud egy közösségi 
hálózat, amelyet az egész világból 
származó felhasználók hoztak létre.

Weather Observation 
Website (WOW) http://wow.metoffice.gov. uk/

A WOW egy angol időjárást figyelő 
web oldal. A WOW lehetővé teszi 
a saját, időjárásról szóló adatokat 
bárkinek elküldeni.

Testreszabott web

Testreszabott webre való adatok 
feltöltését teszi lehetővé, ha azok 
azonos protokollal rendelkeznek, mint 
a Wunderground, vagy Ecowitt.

8.1 METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS KONZOL CSATLAKOZÁSA WIFI-HEZ 
Ha szeretné a feljebb említett szolgáltatóknak az időjárásról szóló adatokat elküldeni, 
szükséges WiFi-n keresztül a konzolt internethez csatlakoztatni. A konzol csak akkor képes 
WiFi-vel működni, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van a hálózathoz!
Megjegyzés: Ha a beállítást a szenzorok szettjével teszteli, lehetséges, hogy használni szeretné 
a WiFi-t, de egyelőre semmilyen meteorológiai szolgálatot nem fog konfigurálni. Ennek az 
oka az, hogy a hőmérséklet és páratartalom adatai a kültéri szenzorból származnak, de a 
meteorológiai szolgálatnak való adatok küldésénél a beltéri adatok lesznek figyelembe véve. 
Emiatt nem lesznek pontosak. Az eső tartály pl. kiborulhat, ami az eső regisztrálását okozhatja, 
miközben nem esik az eső. Ezen hibák elkerülése érdekében tartson be szigorúan minden 
utasítást és ne adjon meg direkt helytelen jelszót! A kültéri telepítés befejezése után törölje az 
előzményeket és változtassa meg a jelszót! A konzol így elkezdi az új adatokat menteni.  

8.1.1 MOBIL ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE
Wi-Fi konfigurációt lehet mobil eszközzel végezni iOS, vagy Android operációs rendszerrel. 
Töltse le a „WS View Plus“ alkalmazást az Apple Store-ból, vagy Google Play-ből!
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8.1.2  KONZOL WI-FI-HEZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

8.1.2.1 ESZKÖZ KONFIGURÁLÁSA
Aktiválja az alkalmazást, amelyet letöltött! A következő utasítások az Android/iOs alkalmazást 
mutatják.
Eszköz konfigurálása

1) Válassza ki a megfelelő 
készüléket és nyomja meg 
a Következőt!

2) Folytassa az információk 
szerint, pipálja ki  
a „Befejezett művelet” 
mezőt és nyomja meg  
a Következőt!

Válassza ki az 
“EasyWeather-WIFI” nevű 
eszközt a listából.  

4) Nyomja meg  
a Szkennelés gombot és 
válassza ki az adott SSID, 
adja meg a Wi-Fi jelszót és 
nyomja meg a  Következőt!
Ha két sávos routerrel 
rendelkezik (2,4 GHz  
a 5,0 GHz), figyeljen arra, 
hogy 2,4 GHz sávhoz 
csatlakozik. Ellenkező 
esetben az állomás 
WiFi-hez való csatlakozása 

sikertelen lesz.

5) Csatlakoztassa  
a telefonját „EasyWeather-
WIFI“  időjárás állomáshoz 
routeren keresztül! Sikeres 
konfiguráció után  
a „Küldés beállítása” ablak 
automatikusan megjelenik.   

Küldés beállítása
A konzol képes adatokat küldeni a kiválasztott internetes meteorológiai szolgáltatóknak: 
ecowitt.net, Wunderground.com, weathercloud.net, wow.metoffice.gov.uk és testreszabott 
web. Szükséges a kiválasztott web oldalon regisztrálni annak érdekében, hogy a felhasználó 
megkapja az azonosító számot (vagy MAC címet) és jelszót.  
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8.2 IDŐJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ HOZZÁADÁSA
Lehetséges a kezdeti konfiguráció során az időjárási szolgáltatókat konfigurálni, vagy később 
is megteheti. Ehhez nyissa meg a mobilalkalmazást, és válassza ki a készülékét az eszközlistá-
ból. Ezzel az eszköz „Feltöltés” képernyőjére jut.
A „Tovább” gomb megnyomásával lépjen a konfigurálni kívánt időjárási szolgáltatáshoz, és adja 
meg a megfelelő adatokat.
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8.2.1 ECOWITT WEATHER
A szenzorok adatainak figyelésére és rögzítésére az Ecowitt Weather szerver használata java-
solt. Konfigurálja a következők szerint:
• Az ecowitt.net feltöltő oldalon engedje az ON gombot (kék színű) és állítsa be a feltölő inter-

vallum idejét.
• Nyomja meg a Save gombot.
• Nyomja meg a “Register at ecowitt.net” gombot és fejezze be a regisztrációt az oldalon.   

 

• Nyomja meg “+” gombot és adja meg az email címét.
• Állítsa be a jelszavát az ecowitt fiókhoz.
• Nyomja meg a Submit gombot. 
• Adja meg az emailen kapott kódot és nyomja meg a Submit gombot.   
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• Az ecowitt.net irányítópultjára ugrik, és néhány percen belül megjeleníti a szenzor adatait.  
 

  

Ha szeretné az eszközt az Ecowitt oldalról törölni, nyomja meg az Eszköz (jobb felső) gombot a 
törölni kívánt eszköz törléséhez.   

Megjegyzés: 
Ha nem kapta meg a kódot, ellenőrizze a “spam” mappát.   
Csak az egységek beállítása lehetséges a WS View Plus aplikációban. A teljes beállítások 
használatához keresse fel az ecowitt webhelyét a böngészőjében, vagy a számítógépén.
Ha nem tud a WS View Plus aplikációban regisztrálni, lépjen be a weboldalra és adja meg az 
eszközt.  
8.2.1.2 Adatok megjelenítése az ecowitt.net oldalon
Az ecowitt.net webhelyen megtekintheti a szenzor adatait. Ehhez hasonló URL-t fog használni, 
csak a “STATIONID” szöveg helyett adja meg az állomásazonosítóját.    
https://www.ecowitt.net/home/index?id=STATIONID

Megjegyzés: Ha megszeretné osztani az állomás adatait más felhasználókkal, használhatja a 
Megosztás opciót a Menü alatt a megosztási hivatkozás létrehozásához.

Megjelenik egy oldal, ahol megtekintheti a mai adatokat és a történelmi adatokat is.
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Irányítópult

Grafikon
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Lista

Időjárás térkép
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E-mail figyelmeztetések
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8.2.2 WEATHER UNDERGROUND
Ha a wunderground.com használatát tervezi, rendelkeznie kell fiókkal, és regisztrálnia kell egy 
(új) személyes meteorológiai állomást. Ezt megteheti a Wunderground feltöltési oldalán a WS 
View Plus alkalmazásban:
• Kérjük regisztráljon a Wunderground.com oldalon: 

1. Lépjen be a Wunderground.com oldalra és nyomja meg a Join gombot, válassza ki a Sign 
up for free opciót. 
 

2. Válassza ki a My Profile és a My Devices opciókat az időjárás állomás regisztrálásához!  
 

3. Válassza ki az Add New Device opciót! 
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4. Keresse meg az időjárás állomását! Válassza ki az ‘other’-t és utána a ‘Next’ opciókat! 
 

5. Address’, vagy ‘Manual’ opció kiválasztása után keresse meg az aktuális pozícióját. Nyomja 
meg a ‘Next’ gombot. 
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6. Időjárás állomásról szóló kerdőív jelenik meg, töltse azt fel.  
 

7. Az adatok kitöltése után az állomás ID és a kulcs/jelszó jelenik meg.  
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• Jegyezze fel a PWS azonosítót (ID) és az Ön számára generált jelszót.
• Lépjen vissza az aplikációban és adja meg az azonosítót és kulcsot.  . 
• Nyomja meg a Save gombot.
• Lépjen vissza a Menu oldalára és válassza ki a WU irányítópultot (Android verzió) vagy vá-

lasszon az állomások listájából (iOS verzió) . Az aktuális WU adatok jelennek meg, grafiko-
nokat és órás adatokat beleértve.  

• WU állomás ID hozzáadásához nyomja meg a ○,+  ikont (jobb felső) 
• WU állomás ID törléséhez nyomja meg az Állomás ID (jobb felső) gombot és válassza ki a 

törölni kívánt állomást.  

Megjegyzés: A WU irányítópultja a WU-szervertől kapott adatokat mutatja. Ezért szükséges, 
hogy mobileszköze csatlakoztatva legyen az internethez akkor is, ha nem használhatja az 
otthoni wifi hálózatot, hanem csak a mobiladat kapcsolatot.  



EN - 33

8.2.2.2 Az adatok megjelenítése wunderground.com oldalon
Az időjárás-állomás adatait a wunderground.com webhelyen is megtekintheti. Ehhez hasonló 
URL-t fog használni, csak a “STATIONID” szöveg helyett adja meg az állomásazonosítóját.    
http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=STATIONID
Web oldal jelenik meg, ahol az aktuális adatokat és előzményeket is megjelenítheti.   

Nagyon hasznos aplikációk találhatók meg. URL címen keresztül lépjen be az aplikációk 
weboldalra. Vagy közvetlen keresse meg az iOS, vagy Google Play stores aplikációkat:
WunderStaton: iPad aplikáció az állomás adatainak és grafikonjainak megtekintéséhez:
https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weather-from-your-neighborhood/id906099986
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Weather Underground: Forecast: iOS és Android aplikáció előrejelzésekhez
https://itunes.apple.com/us/app/weather-underground-forecast/id486154808
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en

PWS Weather Station Monitor: Tekintse meg az időjárási viszonyokat a környéken, vagy akár 
közvetlenül a saját kertjében. Csatlakozás a wunderground.com oldalhoz:
https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-station-monitor/id713705929
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8.5 SAJÁT ESZKÖZÖM    
Nyomja meg a „My Device” gombot (bal alsó sarokban) a kezdőképernyőn, és válassza az 
Eszközlista lehetőséget az összes eszköz megtekintéséhez. A készülék hátulján található 
csillag gomb megnyomásával áthelyezheti a készüléket a Kedvencek oszlopba. 

Megjegyzés: Ehhez a funkcióhoz a telefonnak és a konzolnak ugyanazt a hálózatot kell 
használnia.

8.6 BEÁLLÍTÁS
A kezdőképernyőn a „Beállítások” kiválasztásával beállíthatja a kívánt megjelenítési 
egységeket, vagy az alkalmazás alapértelmezett :
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9. KARBANTARTÁS

 - 3 havonta egyszer tisztítsa meg az eső mérőt! Forgassa a tölcsért az óramutatóval ellenkező 
irányba és emelje azt fel annak érdekében, hogy a mérő mechanizmus elérhető legyen  
és tisztítsa meg azt nedves ruhával! Távolítsa el az összes szennyeződést, maradékokat  
és rovarokat! Ha túl sok rovar található rajta, használjon enyhe rovarírtót!

 - 3 havonta tisztítsa meg a napsugár érzékelőt és a szolár panelt nedves ruhával! 
 - Cserélje az elemeket 1-2 évente! Ha túl hosszú időn keresztül használja az elemeket, 

lehetséges, hogy szivárogni fognak. Nehezebb környezetben ellenőrizze az elemeket minden 
3. hónapban (szolár panel tisztításánál)!  

 - Az elemek cseréjénél használjon korróziógátló keveréket! 
 - Hó esetén használjon az állomás felső részére fagy elleni szilikonos sprayt, hó halmozódása 

ellen!

10. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma Megoldás

Kültéri szenzor 
szettje nem 
kommunikál  
a konzollal. 

A szenzorok szettje nem lett bekapcsolva megfelelően, így az adatok nem 
érvényesek. Indítsa újra a konzolt! Nyomja meg a visszaállítás gombját az 
5.2 fejezet szerint!

Bármilyen tűvel nyomja meg a reset gombot 3 másodpercre!  

Cserélje ki az elemeket és várjon egy percig, miközben takarja a szolár 
panelt annak érdekében, hogy a feszültség lemerüljön!  

Helyezze az elemeket vissza és újra szinkronizálja a konzolt és 
szenzorokat, kb. 3 méter távolságban!  

Az elemtartó melletti LED fény minden 16. másodpercben villogni fog.  
Ha nem így történik, cserélje ki a kültéri szenzorokban lévő elemeket!  

Ha nem régen cserélte az elemeket, ellenőrizze azoknak polaritását!  
Ha a szenzor minden 16. másodpercben villog, folytassa a következő 
lépéssel!  

Lehetséges, hogy a kommunikáció el lett veszítve különböző zavarások, 
vagy nem megfelelő elhelyezés miatt, vagy ki lettek cserélve a 
szenzorokban lévő elemek és a konzol nem lett újra indítva. A megoldás 
egyszerű lehet: kapcsolja ki és be a konzolt (húzza ki az adaptert és vegye 
ki az elemeket, várjon 10 másodpercig és újra csatlakoztassa az adaptert 
és helyezze be az elemeket)! 

A hőszenzor túl 
magas értéket 
mutat napközben.  

Ellenőrizze, hogy a szenzorok szettje nincs túl közel a hőforráshoz, vagy 
épülethez, falhoz, vagy klíma berendezéshez!  

Kalibrálással lehet a telepítési problémákat kompenzálni. Lássa a 6.7 
fejezetet!
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A relatív nyomás 
nem egyezik 
meg a hivatalos 
meteorológiai 
állomásból való 
adattal.  

Lehet, hogy az abszolút nyomást figyeli, nem a relatívat.

Válassza ki a relatív nyomást! Ellenőrizze a szenzor kalibrálását  
a hivatalos meteorológiai állomás szerint! Lássa a 6.7 fejezetet!

Az adatok nincsenek 
elküldve Wun-
derground. Com 
szerverre

Ellenőrizze az azonosító számot és kulcsot! Azaz a Wunderground.com 
szerveren regisztrált jelszót. Wunderground.com jelszó nem kezdődhet 
máshogyan, mint alfanumerikusan (ez a korlátozás Wundeground.com 
web oldalról származik). Pl.: $oewkrf nem érvényes jelszó,  oewkrf$ pedig 
igen.
Ellenőrizze az állomás azonosító számát! A számnál minden betű nagy és 
a leggyakoribb probléma az „O” betű „0” szám használata (,vagy fordítva). 
Pl.: KAZPHOEN11, nem KAZPH0EN11
Ellenőrizze a konzolon lévő dátumot és időt! Ha azok nem helyesek, 
lehetséges, hogy az állomás a régi adatokat küldi, nem az aktuális 
adatokat.  
Ellenőrizze az idő zóna beállítását! Ha az nem megfelelő, lehetséges, 
hogy az állomás a régi adatokat küldi, nem az aktuális adatokat.  
 Ellenőrizze a router firewall beállítását! A konzol Port 80-non keresztül 
küldi az adatokat.  

Nincs Wi-Fi 
csatlakozás

Ellenőrizze a kijelzőn lévő Wi-Fi ikont! Ha a vezeték nélküli csatlakozás 
sikeres, a Wi-Fi ikon  jelenik meg.

Ellenőrizze a Wi-Fi modem beállítását (hálózat neve és jelszó)!   

Ellenőrizze, hogy a konzol tápellátását az adapter biztosítja-e!  
Elemes tápellátás esetén a WiFi csatlakozása nem lehetséges.  

A konzol csak 2,4 GHz routerekhez csatlakozik. Ha 5 GHz frekvenciával 
rendelkező routere van és a routere két sávos, szükséges lesz az 5 GHz 
sávot kikapcsolni és a 2,4 GHz sávot bekapcsolni!

A konzol nem támogatja a „host” hálózatokat. 
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FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE  
KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL 
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS 
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A 
KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.

FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT 
HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT 
BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK 
JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása 
(Használható  
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne 
kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem 

követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások 
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a 
hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz 
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a ME3900 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/
EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 
érhető el: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity




