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GEBRUIKSAANWIJZING 

Wij feliciteren u met de aankoop van ons CRESTA professionele weerstation BAR 918 

en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.  

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig 

kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele 

jaren plezier zult hebben. 

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit 

product en het gebruik ervan neemt u dan telefonisch contact op met onze service 

afdeling onder nummer:  

0900 – 4000030 

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u het product in 

gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. 

Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INHOUDSOPGAVE 

Introductie           

Functies 

Inhoud van de doos 

Uw weerstation installeren 

- De draadloze weer sensoren instellen 

- De draadloze thermo – hygro sensor instellen 

- De draadloze regen sensor instellen 

- De draadloze windmeter met solar instellen 

- Het basisstation instellen 

- Het eerste gebruik van uw basisstation 

Uw weerstation gebruiken 

- Bedieningstoetsen  

- Wisselen tussen verschillende functies 

- Uw weerstation personificeren 

- Verbinding maken met uw computer 

- Luchtdruk en weervoorspelling modus 

- Tijd en alarm modus 

- Zonsopkomst en zonsondergang modus 

- Temperatuur en luchtvochtigheid modus 

- Regen / neerslag modus 

- Wind modus 

- Leeskrant modus (berichten modus) 

Onderhoud 

Probleem oplossingen 

- Steden codes 

- USA en Canadese steden 

Technische specificaties 

Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product en wij raden u aan deze 

gebruiksaanwijzing op een veilige plaats op te bergen voor mogelijke toekomstige 

raadpleging. Het bevat belangrijke instructies voor de installatie en werking. 

 

 

 

 

 



 

BASISSTATION 

Het basisstation is voorzien van een zeer nauwkeurige zender gestuurde atoomklok 

met alarm en weer voorspelling. Het meet de temperatuur en luchtvochtigheid 

binnen en geeft de ontvangen weergegevens van de buitensensoren weer. Het 

geeft tevens indicaties van de trend van de binnen – en buitentemperatuur, 

luchtdruk, luchtvochtigheid en planeetgegevens zoals de maanstand en de tijden 

van de zonsopkomst en zonsondergang. 

Het basisstation kan ongeveer 6000 weergegevens opslaan zonder aansluiting met 

uw computer. Verbonden met een PC met Bluetooth 4.0 software kunt u onbeperkt 

weergegevens opslaan, weergeven en analyseren 

DRAADLOZE WEER SENSOREN 

Alle verzamelde gegevens van de sensoren worden via een draadloze radio 

verbinding – frequentie 868 MHz – naar het basisstation verzonden. 

FUNCTIES 

Weervoorspelling 

- Zonnig, half bewolkt, bewolkt, lichte regen, hevige regen, lichte 

sneeuwval, zware sneeuwval en onbestendig weer. 

Tekstbericht 

- Weer informatie wordt door middel van een loopkrant als tekstbericht aan 

de bovenzijde weergegeven: binnen – en buitentemperatuur, binnen – en 

buitenluchtvochtigheid, dauwpunt, weer voorspelling, plaatselijke 

luchtdruk, windsnelheid, regen van de vorige dag, voorspellingsindex etc. 

Luchtdruk 

- Huidige en historische luchtdruk (mBar / hPa, mmHg of inHG) 

- Hoogte of zeeniveau luchtdruk aanpassing voor atmosferische luchtdruk 

compensatie 

- Luchtdruk trend indicatie 

- Luchtdruk van de afgelopen 24 uur op zeeniveau 

- Luchtdruk op zeeniveau in grafiek vorm 

Maanstand 

- 12 maanstand symbolen 

- Maanstanden tot en met 2099 

- Maanstanden van de laatste en komende 39 dagen 

Zender gestuurde tijd 

- Tijd en datumaanduiding gesynchroniseerd met het DCF 77 tijdsignaal met 

de precisie van de atoomklok (tijd en datum kunnen ook handmatig 

worden ingesteld) 



Tijd en kalender (12/24 uur) (maand/datum of dag van de week) 

- Verschillende tijd en kalender combinaties mogelijk 

- Dag van de week in 7 talen instelbaar – Engels, Duits, Frans, Italiaans, 

Spaans, Nederlands en Zwitsers. 

Alarm 

- Enkelvoudig alarm: eenmalig geactiveerd op een gekozen tijdstip 

- Wekelijks alarm: dagelijks geactiveerd van maandag tot en met vrijdag op 

een gekozen tijdstip 

- Waarschuwing: gaat af voor het ingestelde enkelvoudige of weekalarm 

indien de temperatuur in Kanaal 1 onder +2°C weergeeft. (15, 30, 45, 60 en 

90 minuten) 

Zonsopkomst en zonsondergangstijden 

- Berekent de zonsopkomst en zonsondergangtijden aan de hand van 

geografische informatie die de gebruiker ingeeft (Zomertijd, tijdzone, 

lengtegraad, breedtegraad) 

- U kunt uit 132 voorgeprogrammeerde steden met automatische 

geografische informatie kiezen 

Draadloze buitentemperatuur en luchtvochtigheid, met trend indicatie 

- Weergave van actuele binnen – en buitentemperatuur (°C en °F) en 

luchtvochtigheid 

- Trendindicatie van de temperatuur en luchtvochtigheid 

- Weergave van het dauwpunt 

- Geheugen voor minimum en maximum temperaturen en luchtvochtigheid 

Comfort niveau indicatie 

- Analyseert de actuele omgevingscondities (comfort, nat en droog) 

Neerslag meting 

- Weergave van de neerslag van het afgelopen uur, afgelopen 24 uur, 

laatste dag, laatste week en laatste maand in mm of inches 

- Dagelijks regenalarm indien de neerslag van de huidige dag een 

vooringestelde limiet overschrijdt. 

Wind 

- Temperatuur en gevoelstemperatuur (°C en °F) 

- Weergave van de windrichting in kompasvorm. Windrichting pijl 

beschikbaar als kompas of lager 

- Gemiddelde windsnelheid en windstoten snelheid in meter per uur, meter 

per seconde, knopen en kilometer per uur 

- Geheugen voor dagelijkse maximale windsnelheid en windstoten snelheid. 

- Waarschuwing voor windsnelheid voor gemiddelde windsnelheid en 

windstoten snelheid 

 



Geheugen functies  

- Opslagcapaciteit voor 6000 weergegevens (zonder computer verbinding) 

met geheugen opslag tussenpose (vast 1 uur) 

- Bluetooth 4.0 dongel voor een draadloze verbinding met een computer 

LED display verlichting 

- Blauwe LED display verlichting met altijd aan functie indien u van een 

AC/DC adapter gebruik maakt 

INHOUD VAN UW COMPLETE WEERSTATIONSET. 

Controleert u eerst uw weerstation voor u dit installeert. Uw set bestaat uit: 

 Basisstation 

Remote Control 

optioneel 

AC/DC 5.0V 

output adapter 

 

 Thermo-Hygro 

Sensor  

 

 Regen sensor: 

Trechter vorm 

 

Sensor aan de 

onderzijde 

 

Hevel- 

Mechanisme 

 

Beschermrooster 

4 schroeven voor 

montage aan 

de grond 



 

Windmeter (Wind 

Sensor):  

Solar Paneel 

Wind Cups 

Wind Vaan 

Windmeter arm 

Windmeter basis 

4 schroeven 

voor montage 

aan een 

verticaal vlak 

 Bluetooth 4.0 

dongle 

USB interface 

 Computer 

Software 

 

 

UW WEERSTATION INSTALLEREN 

DE INSTALLATIE VAN DE DRAADLOZE WEER SENSOREN 

Voordat u het basisstation installeert, dient u eerst de draadloze sensoren te 

installeren. 

Wanneer u de draadloze sensoren plaats zorgt u er dan voor dat deze zich binnen 

het ontvangstbereik van het basisstation bevinden. Idealiter bevinden zij zich in een 

directe / zichtlijn. Het ontvangstbereik wordt mogelijk beïnvloed door bomen, 

metalen constructies en elektrische apparatuur. Test eerst uw ontvangst voordat u 

de sensoren een definitieve plaats geeft en monteert. 

Houd u er ook rekening mee dat de sensoren makkelijk te bereiken zijn in verband 

met onderhoud of reiniging. Maak de sensoren zo mogelijk wekelijks schoon 

aangezien vuil en overblijfselen (bijvoorbeeld afgevallen bladeren) de 

nauwkeurigheid van de sensor beïnvloeden. 

DE THERMO – HYGRO SENSOR INSTALLEREN 

1. Open de schuif aan de onderkant van de thermo-hygro sensor 

2. Kies het kanaal met de schuif schakelaar 

3. Plaats 2 AA, 1,5 V batterijen  

4. Gebruik een speld om de “RESET” knop die zich in het batterij vak van de 

thermo-hygro sensor bevindt in te drukken 

5. Plaats de schuif terug en monteer de unit op de gewenste plaats 

Montage tips: 

- De thermo-hygro sensor dient zich in een omgeving te bevinden waar er 

vrije luchtcirculatie is en dient beschut te zijn van direct zonlicht en andere 

extreme weer condities. Monteer de sensor op een beschermde plaats 

bijvoorbeeld onder een afdakje. 



- Gebruik voor de wandmontage de bijgeleverde schroeven indien u de 

unit op een verticaal oppervlak monteert. 

- Monteer de unit niet in de directe omgeving van een warmtebron zoals 

een schoorsteen 

- Monteer de unit niet in de directe omgeving waar warmte wordt 

verzameld en uitgestraald zoals metalen voorwerpen, bakstenen - of 

betonnen muren, bestrating, terrassen en daken 

- Monteer de sensor idealiter boven een natuurlijk oppervlak zoals 

bijvoorbeeld een grasveld. 

- De internationale standaard hoogte voor de meting van de 

buitentemperatuur is op 1.25 ( 4 voet) meter boven de grond 

DE REGENSENSOR INSTALLEREN 

1. Ontgrendel de trechtervormige bovenzijde van de regensensor door de 

beide knoppen aan de zijkanten tegen de klok in te draaien 

2. Til het deksel van de basis en plaats 2 batterijen van 1,5 Volt type AA / UM-3 in 

de batterijhouder. 

3. Plaats de deksel terug en vergrendel door de 2 knopen aan de zijkant met de 

klok mee te draaien 

4. Plaats de regensensor op een zodanige locatie dat de neerslag direct in de 

sensor terecht komt, idealiter 60 tot 90 cm boven de grond 

Zo mogelijk kunt u de regensensor vast monteren met de 4 bijgeleverde 

schroeven. 

5. Voor een optimale weergave dient u de sensor waterpas te plaatsen. U kunt 

controleren of de sensor waterpas staat; verwijder de deksel en controleer 

aan de hand van de ingebouwde waterpas of de luchtbel in het midden 

staat. U kunt als alternatief een standaard timmerman’ s waterpas gebruiken 

voor uw controle. 

6. Plaats het beschermrooster om te voorkomen dat restafval in de sensor 

terecht komt. 

Montage tips: 

- Plaats de regensensor in de open ruimte, verwijderd van muren, 

schuttingen, bomen of andere belemmeringen, die mogelijk de 

hoeveelheid neerslag die in de sensor terecht komt beperken, regen laten 

afwijken door inwaaien, of extra neerslag veroorzaken door afwatering. 

Bomen en afdakjes kunnen ook stuifmeel en restafval veroorzaken.  

- Om effecten van regenschaduw te voorkomen plaats de sensor op een 

horizontale afstand die overeenkomt met 2,5 keer de afstand tot het 

dichtstbijzijnde gebouw. 

- Het is belangrijk dat de overtollige regen vrij weg kan lopen van de sensor. 

Zorg ervoor dat de regen zich niet verzamelt op de bodem van de sensor. 

- Het regenmeet mechanisme maakt gebruik van een magneet, plaats 

daarom geen enkel magnetisch object in de directe nabijheid van de 

sensor 

 



DE WINDMETER MET SOLAR INSTALLEREN 

1. Monteer de windcups aan de windmeter arm 

2. Plaats de gemonteerde windmeter aan de basis 

3. Plaats 2 batterijen van 1,5 Volt, type AA / UM3 in de batterijhouder van de 

basis 

4. Plaats de oplaadbare batterij kabel in de koppeling binnen in de 

batterijhouder 

5. Monteer de windmeter met de bijgeleverde schroeven aan een verticaal 

oppervlak 

6. Om ervoor te zorgen dat de windmeter de richting, die de vaan aangeeft, 

vindt dient u als volgt te handelen: 

i. Plaats de batterijen 

ii. Richt de vaan naar het noorden. Maak daarbij indien nodig gebruik 

van een kompas of een kaart 

iii. Gebruik een puntig voorwerp om de “SET” knop die zich in het batterij 

vak van de sensor bevindt in te drukken 

LET OP: deze procedure dient u na vervanging van batterijen te herhalen 

Montage tips: 

- Controleer of de wind vrijelijk rond de windmeter kan waaien en niet wordt 

verstoord door dicht bijstaande gebouwen, bomen of andere obstakels 

- Voor een beter resultaat adviseren wij de windmeter minstens 3 meter 

boven obstakels in de directe omgeving te plaatsen. Op de grond is er 

slechts weinig wind en hierdoor wisselen de uitkomsten. 

- Streef naar de maximale blootstelling van de windmeter aan de 

gebruikelijke windrichtingen in uw omgeving 

- De officiële montage plaats voor windmeters is 10 meter (33 feet) boven 

grondniveau op een open, onbelemmerde plaats. 

HET BASISSTATION INSTALLEREN 

1. Verbind de AC/DC adapter. Indien u de display verlichting continue wilt laten 

branden dient u de adapter te gebruiken. 

2. Open het deksel aan de achterzijde van het basisstation. 

3. Plaats 3 batterijen van het type UM4 of AAA in de juiste poolrichting (+ en -) 

4. Maak de deksel weer vast 

5. Indien u het basisstation op een tafel of horizontaal oppervlak plaatst, maakt 

u dan gebruik van de standaard 

6. Indien u het bassistation aan de muur of ander verticaal oppervlak monteert, 

gebruikt u dan de bijgeleverde schroeven. 

Montage tips: 

Zorg er voor dat het basisstation zich binnen het bereik van alle sensoren bevindt. 

Idealiter bevinden de sensoren zich in een zichtlijn naar het basisstation. Het 

ontvangstbereik wordt mogelijk beïnvloed door bomen, metalen constructies en 

elektronische apparatuur. Test de ontvangst voordat u uw weerstation vast 

monteert. 



Het basisstation meet de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtdruk en 

ontvangt de signalen van alle draadloze sensoren en van de atoomklok. Plaats het 

basisstation niet: 

- Op een plaats waar direct zonlicht het basisstation beschijnt of een plaats 

waar warmte wordt verzameld en uitgestraald. 

- In de nabijheid van warmtebronnen of luchtstroom apparaten zoals een 

straalkachel of een airconditioner. 

- Plaatsen waar storingen van draadloze apparaten optreden (zoals 

draadloze telefoons, hoofdtelefoons, babyfoons) en elektronische 

apparaten 

HET BASISSTATION IN GEBRUIK NEMEN 

Wanneer u het basisstation op de juiste wijze van stroom heeft voorzien, zullen de 

eerste gegevens en weerparameters in het display verschijnen. Wacht een aantal 

minuten, waarin het basisstation de instellingen zal beëindigen en om de metingen 

van de sensoren te tonen. Indien “---“ in het display getoond blijft voor een 

bepaalde sensor, controleer dan de draadloze verbinding en de batterijen van die 

betreffende sensor. 

UW WEERSTATION GEBRUIKEN 

 

 

KNOPPEN EN BESTURINGSELEMENTEN 

De volgende besturingselementen zijn beschikbaar voor uw basisstation: 

 

 

 

Touchscreen ontgrendelen  

UP 

 

Omhoog voor het instellen van 

parameters  

 

Schakelt naar de volgende modus in 

tegengestelde richting van de klok  

 



DOWN 

 

Schakelt naar de volgende modus in de 

richting van de klok 

Omlaag voor het instellen van parameters 

 

SET 

 

Geeft verschillende displays van de 

modus weer  

Indrukken en vasthouden om toegang te 

krijgen tot de instellingen of de eenheden 

te wijzigen 

Bevestiging van de ingestelde parameter 

MEMORY 

 

Geeft gegevens van de maanstand, UV, 

temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag 

en wind weer 

 

HISTORY 

 

Toont de ontwikkeling van de luchtdruk 

op zeeniveau  

 

ALARM 

 

Toont ingesteld alarm en 

waarschuwingen voor temperatuur, 

neerslag en wind  

Indrukken en vasthouden om de alarm / 

waarschuwing modus te activeren 

CHART 

 

In de Luchtdruk en weervoorspelling 

modus indrukken en vasthouden om de 

verschillende grafieken te tonen 

 

CHANNEL 

 

Wijzigt temperatuur en luchtvochtigheid 

display in het gekozen kanaal  

Indrukken en vasthouden om wisseling 

van temperatuur en luchtvochtigheid te 

stoppen 

 

NAVIGEREN TUSSEN VERSCHILLENDE MODI 

Er zijn 7 modi op het basisstation beschikbaar; elke modus geeft verschillende 

gegevens weer. Wanneer u zich in een bepaalde modus bevindt knippert het 

overeenkomende icoon. 

Om tussen de verschillende modi te navigeren druk op de Omhoog knop om door 

de modi in opwaartse richting te gaan en op de Omlaag knop in tegengestelde 

richting te gaan.  



Om met behulp van de afstandsbediening tussen de verschillende modi te 

navigeren, druk op de overeenkomende knoppen of druk op Omhoog en Omlaag 

als boven beschreven. 

 

 LUCHTDRUK EN WEERVOORSPELLING MODUS 

- Huidige luchtdruk, trend en ontwikkelingsgrafiek 

- Weervoorspelling 

- Maanstand 

 

 

  TIJD EN ALARM MODUS 

- Zender gestuurde tijd en kalender 

- Enkelvoudig alarm, weekdag alarm en waarschuwingen 

   

ZONSOPKOMST EN ZONSONDERGANG MODUS 

- Tijden van de zonsopkomst en zonsondergang 

- Lengte – en breedtegraad van de huidige locatie 

 TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID MODUS 

- Temperatuur en luchtvochtigheid trend en gegevens van binnen en en 

gekozen kanaal 

- Comfort niveau 

- Dauw punt 

- Temperatuur waarschuwingen 



 

 

 NEERSLAG MODUS 

- Neerslag hoeveelheid van het laatste uur, laatste 24 uur, gisteren, vorige 

week en vorige maand 

- Neerslag waarschuwing 

 WIND MODUS 

- Gevoelstemperatuur 

- Temperatuur op de plaats van de windmeter 

- Windrichting 

- Gemiddelde windsnelheid 

- Windstoten 

- Waarschuwing voor gemiddelde windsnelheid en snelheid windstoten 

 

UW WEERSTATION PERSONIFICEREN 

U kunt uw weerstation geheel naar uw persoonlijke voorkeuren en 

omgevingsomstandigheden instellen. Hiervoor zijn de volgende instellingen 

noodzakelijk. Leest u de betreffende onderwerpen voor gedetailleerde instructies 

door. 

Noodzakelijk: 

- Instellen van luchtdruk parameters gedurende de eerste instelling 

(Luchtdruk en weer voorspelling modus) 

- Instellen van temperatuur waarschuwingen (Temperatuur en 

Luchtvochtigheid modus) 

- Instellen van de Neerslag waarschuwingen (Regen modus) 

- Instellen van de Windwaarschuwingen (Wind modus) 



UW WEERSTATION VERBINDEN MET UW COMPUTER 

Verzamelde gegevens van het weerstation kunnen getoond en opgeslagen worden 

op een computer door het basisstation met een computer via een Bluetooth 4.0 

dongel te verbinden 

Installeer de met het weerstation meegeleverde software volgens de instructies. 

Verbind het basisstation met de computer gebruikmakend van de meegeleverde 

Bluetooth 4.0 dongel 

INSTELPROCEDURE VOOR HET BASISSTATION EN SENSOREN 

Instellen van basisstation en sensor. 

Voordat u de Bluetooth driver en Weeropslag software installeert, volg eerst de 

gebruiksaanwijzing voor het instellen van het basisstation en de draadloze sensoren. 

Bluetooth instellen: 

1. Plaats de meegeleverde CD van de Bluetooth dongel en de software loopt 

automatisch, of dubbel klik op het Instellingsbestand om de software instelling 

te starten. 

2. Plaats de Bluetooth dongel in een USB poort. Het nieuwe apparaat en de 

bijbehorende driver zullen gevonden worden. 

Weeropslag instellen: 

3. Plaats de meegeleverde instellingen CD van de Weeropslag en de software 

zal automatisch starten, of dubbel klik op het Instellingsbestand om de 

software instelling te starten. 

4. Volg de instructies om de software te installeren. 

Bluetooth pairing procedure 

5. Dubbelklik op het Bluetooth icoon om een nieuw apparaat toe te voegen 

6. Vind een nieuw apparaat in “Toetsenborden en muizen” en voeg “Kent HID” 

toe 

De weeropslag software starten 

7. Dubbel klik op het Weeropslag icoon om de software te starten 

8. Het duurt ongeveer 15 minuten om het display en de computer volledig te 

synchroniseren 

DE VERSCHILLENDE WEER MODI GEBRUIKEN 

Luchtdruk en Weervoorspelling modus: 

Dit gedeelte van het display geeft de huidige luchtdruk, luchtdruk op zeeniveau, 

weervoorspelling, maanstand en de luchtdruk trend weer 

Een aantal historische gegevens kunnen ook ingezien worden, zoals de waarden 

van de luchtdruk op zeeniveau van de afgelopen 24 uur, de maanstanden van de 

afgelopen en komende 39 dagen alsmede historische balken grafieken van de 

luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, wind en neerslag.  



Luchtdruk waarden kunnen in mHg, mBar of mmHg worden getoond en de hoogte 

kan in meters of feet worden weergegeven. 

TOEGANG TOT DE LUCHTDRUK EN WEERVOORSPELLING MODUS  

Druk op het basisstation Luchtdruk en Weer omhoog of omlaag  totdat het 

Weervoorspelling icoon   in de linker bovenhoek van het display begint te 

knipperen 

INSTELLEN VAN LUCHTDRUK PARAMETERS TIJDENS DE EERSTE OPSTART 

Tijdens de eerste opstart van het basisstation zijn alle functies in de Luchtdruk en 

Weervoorspelling modus vergrendeld totdat alle luchtdruk instellingen 

geconfigureerd zijn. 

1. Kies de Luchtdruk eenheid 

Het icoon van de eenheid “mHg” of hPa/mBar” zal knipperen. Door Omhoog 

of Omlaag te kiezen kunt u de luchtdruk eenheid selecteren. 

2. Kies de hoogte eenheid 

Druk op Omhoog of Omlaag om de hoogte eenheid – meter of foot – te 

selecteren 

3. Stel de hoogte in 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van de 

knoppen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen 

4. Na afsluiting van deze procedure zal het display terug gaan naar de 

Luchtdruk en Weervoorspelling modus. 

LUCHTDRUK EN HOOGTE GEGEVENS BEKIJKEN 

Indien u in de Luchtdruk en Weervoorspelling modus telkens de Set knop indrukt 

verschijnen achtereenvolgens: 

- Luchtdruk op zeeniveau 

- Luchtdruk ter plaatse 

- Hoogte ter plaatse 

DE LUCHTDRUK OP ZEENIVEAU INSTELLEN 

1. Druk in de Luchtdruk en Weervoorspelling modus herhaaldelijk de Set knop in 

totdat de luchtdruk op zeeniveau wordt getoond 

2. Druk de Set knop in en houd deze ingedrukt. De getoonde luchtdruk op 

zeeniveau gaat knipperen 

3. Instellen van de luchtdruk op zeeniveau 

Druk Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van beide 

knoppen in en houd ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen  

4. Na afsluiting van deze procedure zal het display terug gaan naar de 

Luchtdruk en Weervoorspelling modus 

 



DE LUCHTDRUK EN HOOGTE EENHEDEN INSTELLEN 

1. Druk herhaaldelijk op de Set toets in de Luchtdruk en Weervoorspelling modus 

totdat de lokale luchtdruk wordt getoond 

2. Druk de Memory toets in en houd deze ingedrukt. De Luchtdruk eenheid gaat 

knipperen 

3. Stel de Lokale luchtdruk en de Zeeniveau luchtdruk eenheid in: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen.  

Druk op Memory om uw keuze te bevestigen 

4. Druk in de Luchtdruk en Weervoorspelling modus op de Set knop totdat de 

Hoogte wordt getoond 

5. Druk de Memory toets in en houd deze ingedrukt. De Hoogte eenheid gaat 

knipperen 

6. De Hoogte eenheid instellen: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen 

Druk op Memory om uw keuze te bevestigen 

7. Na afsluiting van deze procedure zal het display terug gaan naar de 

Luchtdruk en Weervoorspelling modus 

DE HISTORIE VAN DE ZEENIVEAU LUCHTDRUK INZIEN 

1. Druk op HISTORY in alle modi en de Zeeniveau luchtdruk wordt getoond. 

2. Wanneer de zeeniveau luchtdruk getoond wordt, druk dan herhaaldelijk op 

History om de zeeniveau luchtdruk gegevens van elk van de afgelopen 24 uur 

in te zien. 

3. Indien u gedurende 5 seconden geen toets indrukt gaat het display 

automatisch terug naar de beginstand van de Luchtdruk en Weervoorspelling 

modus. 

DE BALKENGRAFIEK VAN DE LUCHTDRUK, TEMPERATUUR, LUCHTVOCHTIGHEID BEKIJKEN 

De balkengrafiek in het display kan aangepast worden om de historische gegevens 

van de zeeniveau luchtdruk, temperatuur voor kanaal 1, luchtvochtigheid voor 

kanaal 1, wind of neerslag weer te geven. In de Luchtdruk en Weervoorspelling 

modus druk op Chart om te kiezen tussen 

- Zeeniveau luchtdruk (Luchtdruk wordt getoond) 

- Temperatuur (het thermometer icoon en CH 1 wordt getoond) 

- Luchtvochtigheid (het RH icoon en CH 1 worden getoond) 

- Wind (het wind icoon wordt getoond) 

- Neerslag (het regen icoon wordt getoond) 

DE HISTORIE VAN DE MAANDSTAND EN DE MAANSTAND VOORSPELLING BEKIJKEN  

1. Druk in de Luchtdruk en Weervoorspelling modus op Memory 

2. “+ 0 days” gaat knipperen 

3. Bekijk de Historie / Voorspelling van de maanstand 

Druk Omhoog of Omlaag om het aantal dagen vooruit of achteruit ten 

opzichte van vandaag te selecteren. Druk een van beide toetsen in en houd 

ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan. 

De overeenkomstige maanstand wordt getoond 



4. Om terug te gaan naar het beginscherm druk op Memory of wacht 5 

seconden zonder toets in te drukken, het scherm gaat automatisch terug, 

naar de Luchtdruk en Weervoorspelling modus. 

UITLEG BIJ DE VERSCHILLENDE WEERVOORSPELLING SYMBOLEN 

 

DISPLAY WEERVOORSPELLING STATUS 

 

ZONNIG 

 

HALF BEWOLKT 

 

BEWOLKT 

 

REGENVAL  

 

HEVIGE REGENVAL 

 

SNEEUW 

 

ZWARE SNEEUWVAL 

 

WISSELVALLIG WEER / 

ONSTABIEL WER 



Let op:  

1. De nauwkeurigheid van de op luchtdruk gebaseerde weervoorspelling is 

ongeveer 70% 

2. Het getoonde symbool geeft niet altijd het actuele weer bij u aan. 

3. Het “Zonnig” symbool dat ’s nachts verschijnt betekent “helder” weer 

UITLEG BIJ DE MAANSTANDEN SYMBOLEN 

 

 

 

Volle maan  Laatste kwartier    Nieuwe maan  Eerste kwartier 

TIJD EN ALARM MODUS 

Het basisstation kan ingesteld worden om de tijd, de kalender of de UTC tijd te 

tonen. Er zijn op het basisstation 3 verschillende tijdalarmen beschikbaar 

Enkelvoudig alarm: instelbaar om eenmalig op een ingestelde tijd af te gaan 

Weekdagen alarm: instelbaar om dagelijks van maandag tot en met vrijdag op een 

ingestelde tijd af te gaan 

Voor-alarm: instelbaar om met gespecificeerde tussenposen voor het weekdagen 

alarm een signaal te geven indien de temperatuur + 2°C of lager is. 

TOEGANG TOT DE TIJD EN ALARM MODUS 

Druk op Tijd en Alarm of Omhoog of Omlaag tot het tijd icoon naast de  tijd en 

datum weergave begint te knipperen 

De Tijd, Datum en Taal instellen: 

1. Druk op Set in de Tijd en Alarm modus en houd ingedrukt om de instellingen 

van Tijd en Kalender te activeren 

2. De taal van de weekdag begint in het display te knipperen: 

Taal instellen: 

Druk op Omhoog of Omlaag om te gewenste taal voor de weekdag te 

selecteren. U kunt kiezen uit Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands 

of Zwitsers. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen 

3. De Stadcode instellen: 

Druk op Omhoog of Omlaag om uw stadcode te selecteren. Zie de lijst met 

beschikbare codes verderop in deze gebruiksaanwijzing. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen 



4. (Indien USR werd gekozen voor stadcode) Stel de minuut in voor de 

breedtegraad: 

U wordt gevraagd de minuut van de breedtegraad in te geven’ 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van 

beide knoppen in en houd deze vast om versneld vooruit of achteruit te 

gaan. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen. Herhaal deze procedure voor de 

seconden van uw breedtegraad, de minuten en seconden van de 

lengtegraad. 

5. (Indien USR werd gekozen voor stadcode). Tijdzone instellen 

Druk op Omhoog of Omlaag om de tijd in stappen van 30 minuten aan te 

passen. Druk een van beide toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld 

vooruit of achteruit te gaan 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen. 

6. (Indien USR werd gekozen voor stadcode met zomertijd instelling).  

Instellen van de Zomertijd optie: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de Zomertijd optie in- of uit te schakelen. 

Druk op Set om uw keuze te bevestigen. 

7. Herhaal deze stappen om het jaar, de maand, de dag, het kalender formaat 

(dag / maand of maand / dag), het tijdformaat (12 / 24 uur) en de actuele 

uren en minuten in te geven. 

8. Nadat u deze procedure volledig afgerond heeft gaat het scherm terug naar 

de Tijd en Alarm modus. 

Let op: 

Druk de Set knop in en houd deze tijdens het instellen ingedrukt om terug te gaan 

naar de Tijd en Alarm modus. Alle eerdere instellingen worden verwijderd. 

WISSELEN TUSSEN VERSCHILLENDE TIJD / KALENDER DISPLAYS 

Druk in de Tijd en Alarm modus herhaaldelijk op de Set toets om te wisselen tussen de 

displays: 

- Uur, minuut, weekdag 

- Uur, minuut, stadcode 

- Uur, minuut, seconde 

- Maand, dag, jaar (of dag, maand, jaar afhankelijk van uw instelling) 

- Uur, minuut voor UTC tijd 

ALARMTIJDEN IN - OF UITSCHAKELEN 

1. Druk in de Tijd en Alarm modus herhaaldelijk op de Alarm toets om te wisselen 

tussen de displays: 

- Weekdagen alarm (toont OFF indien uitgeschakeld) 

- Enkelvoudig alarm (toont OFF indien uitgeschakeld) 

- Voor-alarm (toont OFF indien uitgeschakeld) 

2. Wanneer een van bovenstaande alarmtijden worden getoond kunt u door 

op Omhoog of Omlaag te drukken dit alarm in – of uitschakelen 

 



Let op: 

Druk op elk gewenst moment tijdens het instellen op Set om terug te keren naar het 

standaard tijd display 

DE ALARMTIJD INSTELLEN 

1. Druk In de Tijd en Alarm modus op Alarm om het gewenste alarm dat u wilt 

instellen te selecteren 

2. Druk op Alarm en houd ingedrukt totdat de uren in het display beginnen te 

knipperen. 

3. Het uur van het alarm instellen: 

Druk Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen.  Druk een van beide 

toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan 

Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen 

4. De minuten van het alarm instellen  

Druk Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen.  Druk een van beide 

toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan 

Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen. 

5. De Duur van de repeteerfunctie instellen (voor alle 3 alarmen geldt dezelfde 

repeteerfunctie) 

Druk Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen.  Druk een van beide 

toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan 

Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen. 

6. Nadat u deze procedure volledig afgerond heeft gaat het scherm terug naar 

het scherm van de alarm keuzes. 

Let op: 

De voor-waarschuwing kan niet ingeschakeld worden wanneer het weekdagen 

alarm of enkelvoudige alarm zijn uitgeschakeld. 

ALARM UITSCHAKELEN 

Druk op Alarm om het alarm uit te schakelen. 

Let op: 

Het indrukken van Alarm tijdens het Weekdagen alarm schakelt alleen het alarm 

voor vandaag uit. Het alarm gaat de volgende dag opnieuw af – indien één van de 

dagen maandag tot en met vrijdag. 

ONTVANGST VAN DE ZENDER GESTUURDE TIJD IN – OF UITSCHAKELEN 

Het basisstation synchroniseert de tijd en de datum met het ontvangen tijdsignaal 

van de nauwkeurige atoomklok. 

Om deze functie uit te schakelen: 

Druk Omhoog in en houd ingedrukt 

Indien de ontvangst van de zender gestuurde tijd ingeschakeld is knippert er een 

driehoekig toren symbool naast het Tijd icoon 



Indien de ontvangst van de zender gestuurde tijd is uitgeschakeld is er geen 

driehoekig toren symbool zichtbaar 

 

ICOON STERKTE VAN HET SIGNAAL 

 (KNIPPERT) 

NOG GEEN DATA 

 

GEDURENDE 24 UUR GEEN VERBINDING 

 

ZWAK SIGNAAL MAAR KAN ONTVANGEN 

WORDEN 

 

STERK SIGNAAL 

 

Let op:  

Het signaal van de zender gestuurde tijd wordt verstuurd vanaf de centrale 

atoomklok in Frankfurt / Mainz met korte tussenposen. Dit signaal kan in een straal 

van ongeveer 1.500 kilometer rond Frankfurt worden ontvangen. Obstakels zoals 

dikke betonnen muren kunnen de ontvangst van het signaal verminderen. 

ZONSOPKOMST / ZONSONDERGANG MODUS 

Het basisstation berekent de zonsopkomst en zonsondergang tijden op basis van de 

door de gebruiker ingegeven lokale gegevens. Dit impliceert de lengtegraad, 

breedtegraad, tijdzone en eventuele zomertijd. Indien u een voor u geschikte 

stadcode heeft geselecteerd worden automatisch de juiste waarden weergegeven. 

Indien u uw eigen lokale gegevens wilt invoeren of geen geschikte stadcode heeft 

kunnen vinden kies dan “USR” als stadcode tijdens het instellen. 

Er is tevens een zoekfunctie beschikbaar waarmee u verschillende zonsopkomst en 

zonsondergang tijden voor verschillende data kunnen worden ingezien. 

TOEGANG TOT DE ZONSOPKOMST – ZONSONDERGANG MODUS 

Druk op het basisstation op Zonsopkomst / Zonsondergang of Omhoog of Omlaag 

totdat de zonsopkomst en zonsondergang iconen        in de linker 

onderhoek beginnen te knipperen 

Het invoeren van uw lokale gegevens 

1. Druk in de Zonsopkomst / Zonsondergang modus op Set en houd dit ingedrukt 

om de invoer van de lokale gegevens te activeren 

2. De stadcode in het Tijd en Alarm display begint te knipperen 

Stadcode instellen: 



Druk op Omhoog of Omlaag om de stadcode uit uw buurt te selecteren. Zie 

een lijst met voorgeprogrammeerde codes verderop in deze 

gebruiksaanwijzing. De overeenkomende lengte – en breedtegraad worden 

met de stad getoond 

Indien u uw eigen lengte – en breedtegraad gegevens wilt invoeren kies dan 

tijdens het instellen voor “USR” als stadcode. 

3. Indien u “USR” heeft gekozen zal u gevraagd worden uw geografische 

coördinaten in te voeren 

Uw hoogtegraad ingeven: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van 

beide toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te 

gaan.  

Druk op Set om uw keuze te bevestigen. 

4. Herhaal bovenstaande procedure voor het instellen van de minuten van de 

hoogtegraad, de lengtegraad, de minuten van de lengtegraad, tijdzonde 

van de stad en Zomertijd selectie. 

5. Nadat u deze procedure volledig afgerond heeft gaat het scherm terug naar 

het scherm van de Zonsopkomst – zonsondergang modus. 

Let op: 

Druk op elke gewenst moment tijdens het instellen op Set om terug te keren 

naar de normale Tijd en Alarm modus. Alle eerder ingegeven instellingen 

worden verwijderd. 

DE LOKATIE GEGEVENS INZIEN 

Druk herhaaldelijk op de Set toets in de Zonsopkomst - zonsondergang modus om te 

wisselen tussen verschillende displays: 

- Tijd en zonsopkomst – zonsondergang tijden 

- Kalender en zonsopkomst en zonsondergang tijden 

- Kalender en lengtegraad en hoogtegraad. 

ZONSOPKOMST EN ZONSONDERGANG TIJDEN VOOR VERSCHILLENDE DATA BEKIJKEN 

1. Druk in de Zonsopkomst – zonsondergang modus op Memory 

2. De datum zal knipperen 

Druk op Omhoog of Omlaag om de datum aan te passen. Druk een van 

beide toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te 

gaan.  

De met de datum overeenkomende zonsopkomst en zonsondergang tijden 

worden getoond 

3. Druk op Memory of Set om terug te keren naar de Zonsopkomst – 

zonsondergang modus 

UITLEG BIJ HET DISPLAY VAN DE ZONSOPKOMST EN ZONSONDERGANG 

De weergegeven zonsopkomst tijd is gedurende de ochtend en de middag/avond 

verschillend. 



Van 12 uur ’s nachts tot 12 uur ’s middags wordt de zonsopkomst tijd van vandaag 

weergegeven 

Van 12 uur ’s middags tot 12 uur ’s nachts worden de zonsopkomst tijd van de 

volgende dag weergegeven. In het display verschijnt: “NEXT DAY” boven de 

zonsopkomst tijd.)  

Op bepaalde locaties (vooral die op grote hoogte boven zeeniveau) kunnen de 

zonsopkomst en zonsondergang tijden niet altijd binnen 24 uur worden 

weergegeven. 

DISPLAY STATUS ZONSOPKOMST DISPLAY STATUS 

ZONSONDERGANG 

VOL ZONSOPKOMST VAN 

VORIGE DAG 

VOL ZONSONDERGANG OP 

VOLGEND DAG OF LATER 

---- GEDURENDE DE HELE 

DAG GEEN 

ZONSOPKOMST 

----- GEDURENDE DE HELE DAG 

GEEN ZONSONDERGANG 

 

TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID MODUS  

Het weerstation ondersteunt tot maximaal 5 draadloze thermo – hygro sensoren, 

waarbij elke sensor over een apart kanaal de temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid weergeeft. De temperatuur kan in graden Celsius °C of graden 

Fahrenheit °F worden weergegeven. De trend (stijgend, stabiel of dalend) van alle 

waarden wordt eveneens in het display weergegeven. Op basis van de temperatuur 

en de luchtvochtigheid berekent het basisstation een Comfort niveau van Vochtig, 

Comfort of Droog. 

Voor elk kanaal is er een temperatuur waarschuwing beschikbaar. Het kan zodanig 

geprogrammeerd worden dat een signaal wordt gegeven wanneer een 

temperatuur boven of onder een bij een kanaal vooraf ingestelde temperatuur 

wordt bereikt. 

De temperatuur waarschuwing heeft een interval van 0,5 °C om te voorkomen dat 

het signaal continue bij de kleinste temperatuur verandering afgaat. Dit betekent 

dat een waarschuwing pas uitgeschakeld wordt wanneer de vooraf ingestelde 

waarschuwingstemperatuur – 0,5 °C is bereikt. 

TOEGANG TOT DE TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID MODUS 

Druk op het basisstation op Temperatuur en Luchtvochtigheid of op Omhoog of 

Omlaag totdat het icoon in de rechter bovenhoek van het display begint te 

knipperen. 

Het display met Temperatuur en Luchtvochtigheid voor elk kanaal bekijken. 

In het vaste display: 



Druk herhaaldelijk op Channel in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus om de 

verschillende displays in te zien. 

In het verspringende display: 

Druk op Channel en houd ingedrukt om het verspringen tussen verschillende displays 

te activeren. Het icoon  wordt weergegeven. De waarden van elk kanaal worden 

nu telkens gedurende 5 seconden getoond. 

Verspringen tussen het display van Temperatuur en Dauwpunt 

Druk herhaaldelijk op Set in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus om de 

displays te laten verspringen: 

- Temperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid 

- Dauw punt temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid 

GRADEN CELSIUS OF FAHRENHEIT INSTELLEN 

Druk de Set knop in en houd deze in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus 

ingedrukt om te kiezen tussen graden Celsius °C of Fahrenheit °F. 

TEMPERATUUR WAARSCHUWINGEN IN – OF UITSCHAKELEN 

1. Druk herhaaldelijk Alarm in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus om 

tussen kanaal temperaturen displays te wisselen.  

- Huidige temperatuur voor het getoonde kanaal 

- Maximum temperatuur waarschuwing (geeft OFF aan indien 

uitgeschakeld):   ▲  icoon wordt getoond 

- Minimum temperatuur waarschuwing (geeft OFF aan indien 

uitgeschakeld); ▼ icoon wordt getoond 

2. Wanneer een van bovenstaande waarschuwingen wordt getoond kunt u dit 

door op Omhoog of Omlaag te drukken in - of uitschakelen. 

Een temperatuur waarschuwing instellen 

1. Druk in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus op Alarm om de 

gewenste waarschuwing in te stellen 

2. Druk en houd Alarm ingedrukt totdat de kanaal temperatuur en het ▲ of ▼ 

symbool in het display beginnen te knipperen 

3. Stel de waarde voor de temperatuurwaarschuwing in: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van 

beide toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te 

gaan. Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen. 

4. Nadat deze procedure voltooid is gaat het display terug naar het scherm met 

Temperatuur waarschuwingen keuzes. 

Geactiveerde temperatuurwaarschuwingen uitschakelen 

Druk op Alarm om de waarschuwing(en) uit te schakelen. 

Max/min kanaal Temperaturen en Luchtvochtigheid inzien 



Druk in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus herhaaldelijk op Memory om de 

verschillende temperatuur en luchtvochtigheid displays in te zien: 

- Huidige temperatuur en luchtvochtigheid bij de draadloze sensor 

- Maximum temperatuur en luchtvochtigheid bij de draadloze sensor 

- Minimum temperatuur en luchtvochtigheid bij de draadloze sensor 

De Min/Max kanaal temperaturen en luchtvochtigheid gegevens wissen 

Druk in de Temperatuur en Luchtvochtigheid modus de Memory knop in en houd 

deze ingedrukt om het geheugen van alle kanalen te wissen 

Status van de draadloze sensoren 

 

ICOON STATUS 

 

ZOEKT NAAR SIGNALEN VAN DE DRAADLOZE SENSOREN 

 

VERBONDEN MET DRAADLOZE SENSOR 

   
GEDURENDE LANGER DAN 15 MINUTEN GEEN SIGNAAL 

ONTVANEN 

 

Het Basisstation naar beschikbare signalen van alle sensoren laten zoeken. 

Het basisstation kan naar signalen van alle draadloze sensoren zoeken. Druk en houd 

Omlaag ingedrukt om het zoeken te forceren. 

REGEN MODUS 

Het basisstation slaat de gegevens van de hoeveelheid neerslag van het laatste uur, 

de laatste 24 uur, de vorige dag, de vorige week en de vorige maand op. De 

neerslag kan in mm of inches worden weergegeven. 

Er is een waarschuwing voor de dagelijkse hoeveelheid neerslag beschikbaar, dat 

hoorbaar is indien de dagelijkse hoeveelheid neerslag hoger is dan de vooraf 

ingestelde limiet hoeveelheid. 

TOEGANG TOT DE REGENMODUS 

Druk bij het basisstation op Neerslag of Omhoog of Omlaag totdat het neerslag 

icoon begint te knipperen. 

De regenstatistieken inzien 

Druk in de Neerslag modus herhaaldelijk of Set of Memory om de verschillende 

displays met neerslag statistieken te tonen: 

- Laatste uur 

- Laatste 24 uur 



- Gisteren 

- Vorige week 

- Vorige maandag 

- Regen hoeveelheid 

Tip: voor een schatting van de regenhoeveelheid kunt u de hoeveelheid regen van 

het laatste uur in Inch/HR of mm/HR hanteren 

Druk in de Neerslag modus de Memory knop in en houd deze ingedrukt om het 

geheugen met alle Neerslag statistieken te wissen 

De neerslag eenheid instellen (inch of mm) 

Druk de Set knop in en houd deze in de Neerslag modus ingedrukt om te kiezen 

tussen mm of inches. 

De dagelijkse neerslag waarschuwing in – of uitschakelen 

1. Druk in de Neerslag modus herhaaldelijk op Alarm om tussen het display van 

actuele neerslag statistiek en de dagelijkse neerslag waarschuwing te 

wisselen (ALARM HI wordt ingeschakeld). 

Indien de waarschuwing is uitgeschakeld wordt “OFF” weergegeven, anders 

wordt de neerslag hoeveelheid getoond. 

2. Wanneer de neerslagwaarschuwing wordt weergegeven kunt u door op 

Omhoog of Omlaag te drukken de waarschuwing in – of uitschakelen. 

Een dagelijkse neerslag waarschuwing instellen 

1. Druk in de Neerslag modus op Alarm om de Neerslagwaarschuwing weer te 

geven 

2. Druk op Alarm en houd ingedrukt totdat de neerslagwaarschuwing en 

“ALARM HI” beginnen te knipperen 

3. De waarde van de Neerslagwaarschuwing instellen: 

Druk op Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van 

beide toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te 

gaan. 

Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen. 

4. Nadat deze procedure voltooid is gaat het display terug naar het scherm met 

Neerslag waarschuwingen. 

De geactiveerde Neerslag waarschuwing uitschakelen. 

Om de waarschuwing alarm uit te schakelen: 

Druk op Alarm om de waarschuwing uit te schakelen. 

WIND MODUS  

De windrichting wordt met een bewegend kompas in het display weergegeven. De 

hoek kan met een kompas punt (bijvoorbeeld NW) of in een peilhoek ten opzichte 

van het noorden (bijvoorbeeld 22,5 °) worden weergegeven. De linker bovenzijde 

van het wind display kan ingesteld worden om de gevoelstemperatuur aan te 

geven of de temperatuur van kanaal 1. 



De linker onderzijde van het wind display geeft de gemiddelde windsnelheid van de 

laatste 10 minuten, als ook de windstoten aan en eventuele windstoten 

waarschuwing informatie. Het kan tevens de opgeslagen gegevens van de 

windsnelheid en windstoten, zoals vandaag verzameld, weergeven. 

De wind snelheid en windstoten waarschuwing kan zodanig ingesteld worden dat er 

een signaal hoorbaar is indien de windsnelheid of de windstoten een vooraf 

ingestelde waarde overschrijden. De windsnelheid kan in km/uur, miles/uur of 

knopen worden weergegeven. 

Let op: de windwaarschuwing heeft intervallen van 5 km/uur en de windstoten van 7 

km/uur. Deze dienen er voor om te voorkomen dat het waarschuwingssignaal bij 

elke klein verandering hoorbaar is. Dit betekent dat de waarschuwing uitschakelt 

wanneer de wind waarden bereikt die lager zijn dan de ingestelde 

waarschuwingswaarde plus de interval. 

TOEGANG TOT DE WIND MODUS 

Druk op het basisstation op het Wind gedeelte of op Omhoog of Omlaag totdat het 

windicoon begint te knipperen. 

Het wind display samenstellen 

Druk in de Wind modus herhaaldelijk op Set om tussen de verschillende displays te 

wisselen: 

- Temperatuur met gevoelstemperatuur, windrichting in hoek 

- Temperatuur met gevoelstemperatuur, windrichting met kompas punt 

- Temperatuur en windsnelheid, windrichting met kompas punt 

- Temperatuur en windsnelheid, windrichting in hoek 

De windeenheid voor de windsnelheid instellen 

Druk in de Wind modus op Set en houd ingedrukt om te wisselen tussen km/uur, 

miles/uur of knopen 

Windstatistieken inzien. 

Druk in de Wind modus herhaaldelijk op Memory om de verschillende Wind snelheid 

displays in te zien: 

- Actuele windsnelheid 

- Dagelijkse maximale windsnelheid (DAILY MAX wordt weergegeven) 

- Windstoten snelheid (GUST wordt weergegeven) 

- Dagelijkse maximale Windstoten snelheid (GUST DAILY MAX wordt 

weergegeven). 

De Windstatistieken uit het geheugen wissen. 

Druk in de Wind modus op Memory en houd ingedrukt om alle windstatistieken te 

wissen. 

Windwaarschuwingen In of uitschakelen 



1. Druk in de Wind Modus herhaaldelijk op Alarm om de verschillende wind 

snelheid displays te bekijken: 

- Actuele windsnelheid  

- Wind waarschuwing (ALARM HI wordt weergegeven) 

- Windstoten waarschuwing (GUST ALARM Hi wordt weergegeven) 

Wanneer de waarschuwing is uitgeschakeld wordt OFF getoond, indien 

ingeschakeld wordt de ingegeven waarde getoond. 

2. Wanneer een windwaarschuwing wordt weergegeven druk dan Omhoog of 

Omlaag om de waarschuwing in – of uit te schakelen. 

Een windwaarschuwing instellen. 

1. Druk in de Wind modus op Alarm om de waarschuwing die u wilt instellen te 

kiezen 

2. Druk op Alarm en houd ingedrukt totdat het overeenkomende icoon begint 

te knipperen in het display. 

3. Stel de waarde voor de waarschuwing in: 

Druk Omhoog of Omlaag om de waarde aan te passen. Druk een van beide 

toetsen in en houd deze ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te gaan. 

Druk op Alarm om uw keuze te bevestigen. 

4. Nadat deze procedure voltooid is gaat het display terug naar het scherm met 

Wind waarschuwingen. 

Een windwaarschuwing uitschakelen. 

Om een windwaarschuwing uit te schakelen druk op Alarm om de waarschuwing uit 

te schakelen. 

WEERBERICHT TEKST 

Aan de bovenzijde van het display worden diverse gegevens in tekst als loopkrant 

weergegeven: binnen – en buitentemperatuur, binnen – en buitenluchtvochtigheid, 

dauwpunt, weervoorspelling, luchtdruk ter plaatse, windsnelheid, neerlag van de 

vorige dag, weervoorspelling index etc. 

Het tekstbericht display instellen. 

1. Druk in de Message Mode op Set om toegang te krijgen tot de 

instellingsmodus 

2. Druk op Omhoog of Omlaag om de tekst die u wilt weergegeven te 

selecteren. 

A. BUITEN TEMPERATUUR 

B. BUITEN TEMPERATUUR DAUWPUNT 

C. MINIMUM BUITEN TEMPERATUUR DAUWPUNT 

D. MAXIMUM BUITEN TEMPERATUUR DAUWPUNT 

E. MINIMUM BUITEN TEMPERATUUR 

F. MAXIMUM BUITEN TEMPERATUUR 

G. MINIMUM BUITENLUCHTVOCHTIGHEID 

H. MAXIMUM BUITENLUCHTVOCHTIGHEID 

I. BINNEN TEMPERATUUR 

J. BINNEN DAUWPUNT TEMPERATUUR 



K. MINIMUM BINNEN DAUWPUNT TEMPERATUUR 

L. MAXIMUM BINNEN DAUWPUNT TEMPERATUUR 

M. MINIMUM BINNEN TEMPERATUUR 

N. MAXIMUM BINNEN TEMPERATUUR 

O. MINIMUM BINNEN LUCHTVOCHTIGHEID 

P. MAXIMUM BINNEN LUCHTVOCHTIGHEID 

Q. LUCHTDRUK TER PLAATSE 

R. ZEENIVEAU LUCHTDRUK 

S. NEERSLAG VORIGE DAG 

T. WINDSNELHEID 

U. WINDSTOTEN SNELHEID 

V. MAXIMUM WINDSNELHEID 

W. MAXIMUM WINDSTOTEN SNELHEID 

X. VOORSPELLINGSINDEX 

 

3. Druk herhaaldelijk op Memory om de betreffende tekst weer te geven of niet. 

De betreffende tekst wordt weergegeven indien er een “ster’ voor de tekst 

wordt getoond. 

Bijvoorbeeld: 

   BETEKENT WEERGEVEN 

   BETEKENT NIET WEERGEVEN 

4. Druk op Set om uw keuze te bevestigen 

5. Nadat deze procedure voltooid is gaat het display terug naar het scherm met 

Tekstberichten. 

6. Let op: indien u gedurende 1 minuut geen knop indrukt stopt de instelling. 

ONDERHOUD 

Batterijen vervangen. 

De status van de batterijen van de buitensensoren wordt elk uur gecontroleerd. 

Wanneer het symbool voor zwakke batterijen in het display verschijnt, vervangt u 

dan de batterijen van de sensor die wordt weergegeven. 

De batterijen van het basisstation vervangen. 

1. Om gegevens verlies te voorkomen raden wij u aan voordat u de batterijen 

van het basisstation vervangt eerst de adapter aan te sluiten. 

2. Verwijder de deksel aan de achterzijde en vervang de batterijen. Mix geen 

oude en nieuwe batterijen. Vervang alle batterijen tegelijk. Gebruik bij 

voorkeur alkaline batterijen en gebruik geen oplaadbare batterijen. 

3. Plaats het deksel terug 

REINIGING 

Het basisstation en de behuizing van de buiten sensoren kunnen met een vochtige 

doek worden schoongemaakt. Kleine onderdelen kunt u met een wattenstaafje of 

een pijp / tuitreiniger schoonmaken. Gebruik geen schuurmiddelen of 



oplosmiddelen. Dompel geen van de onderdelen onder in water. Plaats ze ook niet 

onder stromend water. 

Windmeter 

- Controleer regelmatig of de windvaan, windcups vrij kunnen bewegen en 

het solar paneel vrij is van vuil, afval of spinnenwebben. 

Regen sensor 

Zoals alle regenmeters is de regensensor gevoelig voor verstopping in verband met 

de trechtervorm. Door de regensensor regelmatig te controleren blijven uw 

metingen nauwkeurig. 

- Verwijder het beschermrooster en de deksel. Verwijder vuil of afval door de 

onderdelen met water en een milde zeepoplossing en een vochtige doek. 

Maak kleine onderdelen met een wattenstaafje of een pijp / tuitreiniger 

schoon. 

- Let op spinnen of insecten die mogelijk in de sensor gekropen zijn. 

- Reinig het hevelmechanisme met een vochtige doek 

PROBLEEMOPLOSSINGEN 

Het display geeft streepjes “----“ voor de sensoren aan: 

Het display geeft streepjes weer wanneer de draadloze verbinding met de 

draadloze sensoren gedurende een bepaalde tijd verbroken is: 

Thermo / hygro sensor  - koRter dan 1 uur 

Windmeter   - korter dan 1 uur 

Neerslag sensor  - korter dan 1 uur 

Controleer of vervang de batterijen van de betreffende sensor. Druk vervolg op 

Omlaag en houd ingedrukt om het zoeken naar het signaal van alle sensoren te 

forceren. 

Indien bovenstaande het probleem niet oplost ga dan het pad van de draadloze 

sensor naar het basisstation na en wijzig indien gewenst de posities. Alhoewel 

draadloze signalen door dikke muren en objecten gestuurd kunnen worden plaatst u 

de sensor idealiter in een zichtlijn ten opzichte van het basisstation. 

Het ontvangstprobleem wordt mogelijk veroorzaakt door: 

- De sensoren staan te ver van het basisstation af 

- Er bevinden zich belemmeringen zoals metalen oppervlakken, betonnen 

muren of dichte begroeiing in de baan van het signaal. 

- Storingen veroorzaakt door draadloze apparaten (zoals een draadloze 

telefoon, draadloze hoofdtelefoon, draadloze babyfoon) en elektronische 

apparaten. 

De weergegevens komt niet overeen met die van tv, radio of officiële 

weerrapporten. 



De weergegevens kunnen grote verschillen vertonen ten gevolge van verschillende 

omgevingsfactoren en de plaats van de weer sensoren. Controleer de 

plaatsingsadviezen van deze gebruiksaanwijzing en zoek de voor u ideale situatie. 

De weervoorspelling is onnauwkeurig. 

De weersvoorspelling is een verwachting van het weer van de komende 6 – 48 uur 

en geeft niet het actuele weer aan. 

ALLE GEGEVENS WISSEN 

Onder ongewenste omstandigheden is er een methode om alle gegevens te wissen. 

Volg onderstaande stappen: 

1. Druk een toets in de Tijdsaanduiding 

2. Druk op memory 

3. Druk Omhoog of Omlaag om OK te kiezen om alle gegevens te wissen 

4. Druk op Set om uw keuze te bevestigen 

Let op: nadat u het geheugen heeft gewist kunnen de gegevens niet meer terug 

gehaald worden. 

VOORZORGSMAATREGELEN 

Dit product is zodanig ontwerpen dat u er, indien u er met zorg mee omgaat, jaren 

plezier van kunt hebben. Hier onder enkele voorzorgsmaatregelen:  

1. Dompel geen van de delen onder in water. 

2. Reinig de producten niet met bijtende - of schuurmiddelen. Dit kan krassen op 

de kasten veroorzaken of roestvorming op de elektronische onderdelen. 

3. Stel de delen niet bloot aan buitensporig geweld, schokken, stof, temperatuur 

of vocht. Hierdoor zal de werking mogelijk niet goed zijn, leiden tot een korte 

levensduur, beschadigde batterijen of beschadigde onderdelen. 

4. Probeer het product niet zelf te repareren, hierdoor vervalt uw recht op 

garantie en veroorzaakt mogelijk onnodige schade. Het product bevat 

onderdelen die niet vrij verkrijgbaar zijn. 

5. Gebruik uitsluitend nieuwe batterijen zoals in deze gebruiksaanwijzing 

vermeld. Mix geen gebruikte en nieuwe batterijen; oude batterijen kunnen 

mogelijk lekken. 

6. Lees altijd de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het product in 

gebruik neemt. 

LET OP: 

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is aan modelwijzigingen 

onderworpen 

- In verband met beperkingen in het drukproces kunnen de afgebeelde 

displays in deze gebruiksaanwijzing van de echte displays verschillen 

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing mag niet worden gereproduceerd 

zonder toestemming van de fabrikant. 

 

 



EC-DECLARATION OF CONFORMITY 

PRODUCT : BAR 918 

DIT PRODUCT BEVAT EEN GOEDGEKEURDE ZENDER EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE 

NOODZAKELIJKE EISEN VAN ARTIKEL 3 VAN DE R&TTE 1999/5/EC RICHTLIJNEN. INDIEN GEBRUIKT 

VOOR HET DAARTOE BESTEMDE DOEL ZIJN DE VOLGENDE STANDAARDEN VAN TOEPASSING: 

EFFICIENT GEBRUIK VAN HET RADIO SPECTRUM 

(Article 3.2 van de R&TTE Richtlijnen) 

Standaard(en) van toepassing                                EN 300 220-2:2012 

Standaard(en) van toepassing                                EN 300 330-2:2010 

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 

(Article 3.1.b van de R&TTE Richtlijnen) 

Standaard(en) van toepassing                                EN 301 489-1:2011 

Standaard(en) van toepassing                                EN 301 489-3:2013 

LAAGSPANNNINGSRICHTLIJN 

Standaard(en) van toepassing                                EN 60950-1:2013 

 

Aanvullende informatie: 

 

Het product voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC  

en mag derhalve het CE keurmerk dragen. 

 

Besturing 

Basisstation               :   3 pcs UM-4 of ”AAA” 1.5V batterij 

                     :   AC/DC adaptor 5.0V 400mA (centre +) 

Thermo - Hygro sensor  :   2 pcs UM-3 of “AA” 1.5V batterij 

Windmeter   :  2 pcs UM-3 of “AA” 1.5V batterij 

Neerslag sensor  :  2 pcs UM-3 or “AA” 1.5V batterij 

 

Gewicht 

Basisstation   :  231g (zonder batterijen) 

Thermo – hygro sensor :  65g (zonder batterijen) 

Windmeter   :  315g (zonder batterijen) 

Neerslag sensor  :  290g (zonder batterijen) 



Afmetingen: 

Basisstation   :  220(L) x 165(H) x 32(D) mm 

Thermo – hygro sensor :  55.5(L) x 101(H) x 24(D) mm 

Windmeter   :  405(L) x 375(H) x 160(D) mm 

Neerslag sensor  :  163(L) x 177(H) x 119(D) mm 

 

BIJLAGE 

STEDEN CODES 

USA EN CANADA STEDEN 

City Code 

Zone 

Offset 
DST 

 City Code 

Zone 

Offset DST 

Atlanta, Ga. ATL -5 SU  Memphis, Tenn. MEM -6 SU 

Austin, Tex. AUS -6 SU  Miami, Fla. MIA -5 SU 

Baltimore, 

Md. BWI -5 
SU 

 Milwaukee, Wis. MKE -6 
SU 

Birmingham, 

Ala. BHM -6 
SU 

 

Minneapolis, 

Minn. MSP -6 
SU 

Boston, Mass. BOS -5 
SU 

 

Montreal, Que., 

Can. YMX -5 

SU 

Calgary, 

Alba., Can. YYC -7 
SU 

 Nashville, Tenn. BNA -6 

SU 

Chicago, IL CGX -6 
SU 

 

New Orleans, 

La. MSY -6 

SU 

Cincinnati, 

Ohio CVG -5 
SU 

 New York, N.Y. NYC -5 

SU 

Cleveland, 

Ohio CLE -5 
SU 

 

Oklahoma City, 

Okla. OKC -6 

SU 

Columbus, 

Ohio CMH -5 
SU 

 Omaha, Neb. OMA -6 

SU 

Dallas, Tex. DAL -6 
SU 

 

Ottawa, Ont., 

Can. YOW -5 

SU 

Denver, Colo. DEN -7 
SU 

 

Philadelphia, 

Pa. PHL -5 

SU 

Detroit, Mich. DTW -5 SU  Phoenix, Ariz. PHX -7 NO 

El Paso, Tex. ELP -7 SU  Pittsburgh, Pa. PIT -5 SU 

Houston, Tex. HOU -6 SU  Portland, Ore. PDX -8 SU 

Indianapolis, 

Ind. IND -5 
NO 

 

San Antonio, 

Tex. SAT -6 

SU 



Jacksonville, 

Fla. JAX -5 
SU 

 

San Diego, 

Calif. SAN -8 

SU 

Las Vegas, 

Nev. LAS -8 
SU 

 

San Francisco, 

Calif. SFO -8 

SU 

Los Angeles, 

Calif. LAX -8 
SU 

 San Jose, Calif. SJC -8 

SU 

 

City Code 

Zone 

Offset 
DST 

 City Code 

Zone 

Offset DST 

Seattle, 

Wash. SEA -8 

SU 

 

Vancouver, 

B.C., Can. YVR -8 

SU 

St. Louis, Mo. STL -6 

SU 

 

Washington, 

D.C. DCA -5 

SU 

Tampa, Fla. TPA -5 

SU 

 

Vancouver, 

Canada VAC -8 

SU 

Toronto, Ont., 

Can. YTZ -5 

SU 

     

 

 

WERELDSTEDEN         

City Code 

Time 

Zone 
DST 

 City Code 

Time 

Zone 
DST 

Addis Ababa, 

Ethiopia ADD 3 
NO 

 Cairo, Egypt CAI 2 
sg 

Adelaide, Australia ADL 9.5 
SA 

 

Calcutta, India 

(as Kolkata) CCU 5.5 
NO 

Algiers, Algeria ALG 1 
NO 

 

Cape Town, Zuid 

Afrika CPT 2 
NO 

Amsterdam, 

Netherlands AMS 1 
SE 

 

Caracas, 

Venezuela CCS -4 
NO 

Ankara, Turkey AKR 2 
SE 

 

Chihuahua, 

Mexico CUU -6 
SU 

Asunción, 

Paraguay ASU -3 
sp 

 

Copenhagen, 

Denmark CPH 1 
SE 

Athens, Greece ATH 2 
SE 

 

Córdoba, 

Argentina COR -3 
NO 

Bangkok, Thailand BKK 7 NO  Dakar, Senegal DKR 0 NO 

Barcelona, Spain BCN 1 SE  Dublin, Ireland DUB 0 SE 

Beijing, China BEJ  8 
 NO 

 

Durban, South 

Afrika DUR 2 
NO 

Belgrade, 
BEG 1 SE  

Frankfurt, 
FRA 1 SE 



Yugoslavia Germany 

Berlin, Germany BER 1 
SE 

 

Glasgow, 

Scotland GLA 0 
SE 

Birmingham, 

England BHX 0 
SE 

 

Guatemala City, 

Guatemala GUA -6 
NO 

Bogotá, Colombia BOG -5 
NO 

 

Hamburg, 

Germany HAM 1 
SE 

Bordeaux, France BOD 1 SE  Havana, Cuba HAV -5 SH 

Bremen, Germany BRE  1  SE  Helsinki, Finland HEL 2 SE 

Brisbane, Australia BNE 10 
NO 

 

Hong Kong, 

China HKG 8 
NO 

Brussels, Belgium BRU 1 SE  Irkoetsk, Rusland IKT 8 SK 

Bucharest, 

Romania BBU 2 
SE 

 

Jakarta, 

Indonesia JKT 7 
NO 

Budapest, Hungary BUD 1 
SE 

 

Johannesburg, 

Zuid Afrika JNB 2 
NO 

Buenos Aires, 

Argentina BUA -3 
NO 

 

Kingston, 

Jamaica KIN -5 
NO 

City Code 

Time 

Zone 
DST 

 City Code 

Time 

Zone 
DST 

Kinshasa, Congo FIH 1 NO  Oslo, Norway OSL 1 SE 

Kuala Lumpur, 

Malaysia KUL 8 
NO 

 

Panama City, 

Panama PTY -5 
NO 

La Paz, Bolivia LPB -4 NO  Paris, France PAR 1 SE 

Lima, Peru LIM -5 NO  Perth, Australia PER 8 NO 

Lisbon, Portugal LIS 0 
SE 

 

Prague, Czech 

Republic PRG 1 
SE 

Liverpool, England LPL  0 
 SE 

 

Rangoon, 

Myanmar RGN 6.5 
NO 

London, England LON 0 SE  Reykjavík, Iceland RKV 0 NO 

Lyon, France LYO 1 
SE 

 

Rio de Janeiro, 

Brazil RIO -3 
sb 

Madrid, Spain MAD 1 SE  Rome, Italy ROM 1 SE 

Manila, Philippines MNL 8 NO  Salvador, Brazil SSA -3 NO 

Marseille, France MRS 1 SE  Santiago, Chile SCL -4 sc 

Melbourne, 

Australia MEL 10 
SA 

 São Paulo, Brazil SPL -3 
sb 

Mexico City, 

Mexico MEX -6 
SU 

 Shanghai, China SHA 8 
NO 

Milan, Italy MIL 1 SE  
Singapore, 

SIN 8 NO 



Singapore 

Montevideo, 

Uruguay MVD -3 
SM 

 Sofia, Bulgaria SOF 2 
SE 

Moscow, Russia MOW 3 
SK 

 

Stockholm 

Arlanda, Sweden ARN 1 
SE 

Munich, Germany MUC 1 SE  Sydney, Australia SYD 10 SA 

Nairobi, Kenya NBO 3 NO  Tokyo, Japan TKO 9 NO 

Nanjing (Nanking), 

China NKG 8 
NO 

 Tripoli, Libya TRP 2 
NO 

Napels, Italy NAP 1 SE  Vienna, Austria VIE 1 SE 

New Delhi, India DEL 5.5  NO  Warsaw, Poland WAW 1 SE 

Odessa, Ukraine ODS 2 SE  Zürich, Switzerland ZRH 1 SE 

Osaka, Japan KIX 9 NO      

 

 

DST (ZOMERTIJD) DEFINITIES 

SA = Australische zomertijd.  

SB = Zuid Braziliaanse zomertijd. Verandert jaarlijks.  

SC = Chileense zomertijd DST  

SE = Standaard Europese zomertijd.  

SG = Egyptische zomertijd 

SH = Havana, Cubaanse zomertijd  

SI = Irakese en Syrische zomertijd  

SK = Irkoetsk & Moskou zomertijd  

SM = Montevideo, Uruguay zomertijd  

SN = Namibische zomertijd  

SP = Paraguay zomertijd  

SQ = Iraanse zomertijd wordt mogelijk jaarlijks veranderd. 

ST = Tasmania zomertijd  

SU = Standaard Amerikaanse zomertijd.  

SZ = Nieuw Zeelands zomertijd  

NO DST = gen = Plaatsen zonder zomertijd 

ON = Bereken altijd 1 uur extra bij de lokale standaard tijd  

 



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING 

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en 

elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde 

huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden 

ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder 

milieubelastend zijn. 

 Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan 

deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact 

op met uw gemeente. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

WEERSTATION ONTVANGER  

Ontvanger (Supply=5.0V, Ta=23°C) en Sensor  ( Supply=3.0V, Ta=23°C) 

RF Transmissie Frequentie 868 MHz 

RF Ontvangstbereik 150 meter Maximaal in het open veld 

Barometrische Druk 700 hpa tot 1100hpa (20.67 inHg tot 32.44 inHg) 

(Op zeeniveau) (525.0 mmHg tot 823.8 mmHg) 

Hoogte compensatie -200m tot +5000 m (-657 ft tot 16404 ft) 

Barometrische druk schaal 0.1 hpa (0.003 inHg, 0.08 mmHg) 

Barometrische Druk nauwkeurigheid +/- 1.5 hpa (0.044 inHg, 1.13 mmHg) 

Nauwkeurigheid Zonsopkomst en Zonsondergang +/- 3min (latitude within +/- 50°) 

Werkingstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F) 

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 

 

ONTVANGT CYCLUS 
 

Thermo – hygro sensor    circa 18s 

Neerslag sensor    circa 61s 

Wind sensor      32s 

Temperatuur meting cyclus binnen 10s 

Luchtvochtigheidsmeting binnen  10s 

 

TEMPERATUUR SENSOR 

 

Bereik buitenthermometer   -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) 

Bereik binnenthermometer  -9.9°C to 60°C (14.2°F to 140°F) 

Temperatuur nauwkeurigheid: 

0.5˚C (+5.1˚C tot +60.0˚C) 

1˚C (-30.1˚C tot +5.0˚C) 

1.2˚C (-40.0˚C tot -30.0˚C) 

Temperature schaal    0.1°C or 0.2°F 

 



LUCHTVOCHTIGHEID SENSOR 

 

Bereik luchtvochtigheid   0% to 99% 

Nauwkeurigheid luchtvochtigheid bij 25˚C 
3%RH (21%RH tot 80%RH) 

4%RH (11%RH tot 20%RH) 

4%RH (81%RH tot 90%RH) 

5%RH (overige) 

Luchtvochtigheid schaal   1% 

 

WIND SENSOR 

 

Wind richtingen schaal   16 richtingen 

Wind richtingen nauwkeurigheid  +/-11.25° 

Wind richtingen schaal   22.5° 

Wind richtingen meting v.a.  3 mile (5 kilometer) per uur 

Wind snelheid schaal   0 to 199.9 mile / kilometer per uur 

      (173.7 Knopen, 89.3 m/s ) 

Wind snelheid nauwkeurigheid  +/- 2mph of +/- 7% 

Wind snelheid meting v.a.   3 mile (5 kilometer) per uur 

Wind/Stoten Update elke   32 seconden 

Wind/Stoten meting elke   4  seconden 

 

REGEN SENSOR 

 

1 uur / 24 uur / gisteren neerslag bereik 0.0 tot 1999.9 mm (78.73 inch) 

Vorige week/ vorige maand neerslag  

bereik      0 tot 19999 mm (787.3 inch) 

Nauwkeurigheid    +/- 0.71mm of +/- 7% (70mm per hour) 

 

HARDWARE VEREISTEN OM DE PC SOFTWARE TE KUNNEN GEBRUIKEN 

Operating System:     Windows XP of hoger 

Geheugen     Ram 32 M byte of meer 

Hard disk     20 M byte vrij ruimte of meer 

CD-Rom drive 

 


