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Метеостанция 

  



Описание 

1. Бутон за Време / дата 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
настроите 12/24 ч, часът, минутите, 
годината, месецът, денят, седмицата и 
езикът. Натиснете бутона за нагоре/надолу, 
за да запазите настройките. Натиснете 
отново бутона, за да излезете. 

2. Бутон за увеличаване 

 Натиснете бутона, за да увеличите дадена 
стойност. Натиснете и задръжте, за да 
ускорите процеса. 

 Натиснете бутона за да активирате и 
деактивирате алармите. AL1 on / AL2 on / 
AL1+AL2 on / alarm off 

3. Бутон за надолу 

 Натиснете бутона, за да намалите дадена 
стойност. Натиснете и задръжте, за да 
ускорите процеса. 

 Режим за час: Натиснете бутона, за да 
настроите температурния формат (°C/°F). 

4. Бутон за канали 

 Натиснете бутона, за да превключите между 
каналиte: "CH1" / "CH2" / "CH3". 

 Натиснете и задръжте бутона за 3 сек, за да 
откриете и сдвоите външния датчик с базата. 
Ако сдвояването е успешно на дисплея ще се 
изпише външната температура. 

5. Бутон за аларма 

 Натиснете бутона, за да настроите AL1 
(аларма 1). Натиснете бутона отново, за да 
настроите AL2 (аларма 2). 

 Натиснете и задръжте бутона за 3 сек, за да 
активирате алармата. Използвайте бутони 
Up (2) и Down (3), за да изберете нужната ви 
опция. Натиснете отново бутона AL за да 
потвърдите. 

6. Бутон за отлагане на 
алармата (snooze) 

 Когато алармата се включи, натиснете 
бутона, за да отложите алармата с 5 минути. 
Натиснете който и да е бутон за отмяна на 
отлагането. 

 

7. Осветление на 
дисплея 

 Ако устройството се захранва от батерии, 
натиснете който и да бутон, за да активирате 
осветлението на дисплея. След 5 секунди 
автоматично ще се деактивира. 



8. Външен датчик  

9. Отделение за батерии 

 Отворете отделението за батерии 

 Поставете батериите (2x ААА) в отделението 
за батерии. 

 Затворете отделението за батерии. 

10. Предавател 

 Отворете отделението за батерии 

 Извадете батериите 

 Настройте тунера на предавателя на канала, 
на който е основното устройство. 

 Поставете отново батериите. 

 Затворете отделението за батерии. 

Безопасност 
Обща безопасност 

 Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху 

имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и 

неправилно използване на устройството. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно. 

Безопасност на батерията 

 Не използвайте различни батерии от тези, опоменати в инструкциите. 
 Не използвайте стари и нови батерии заедно. 
 Не използвайте батерии от различни типове или марки. 
 Не поставяйте батерии в обратна полярност. 
 Не късайте и не разглобявайте батериите. 
 Не излагайте батериите на вода. 
 Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина. 
 Батериите са склонни към изтичане, когато са наълно изтощени. За да 

избегнете щети по продукта, премахнете батериите, когато оставяте 

продукта без надзор за по-дълго време. 
 Ако течността от батериите попадне в контакт с кожата или дрехите ви, 

веднага изплакнете с чиста вода. 



Почистване и поддръжка 
ВНИМАНИЕ! 

 Не използвайте почистващи препарати и абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, заменете го с ново устройство. 

 Не потапяйте във вода или други течности. 

 Чистете външната страна на устройството, ползвайки мек и влажен парцал. 
  



Помощ и допълнителна информация 

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 
предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 
www.nedis.com/support  
 

  
 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   
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