
WEST400BK 

Метеостанция 

  



Описание 

1. Бутон за режим 

 Натиснете бутона, за да зададете режима: 
“AL1” (аларма 1)/”AL2” (аларма 2)/ 
Нормален режим/ Режим за час. 

 Обикновен режим: Натиснете бутона за да 
превключите между “AL1” (аларма 1) и ”AL2” 
(аларма 2). Натиснете и задръжте бутона, за 
да превключвате между часове и минути. 
Натиснете бутона за нагоре/надолу за да 
запазите настройките. Натиснете бутона 
отново, за да излезете. 

 Бутон за час: Натиснете и задръжте бутона, 
за да настроите 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. 

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

 Режим за предупреждение за температура: 
Натиснете бутона за да включите и 
изключите алармата. 

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 
превключите между 12 и 24 часов формат на 
часовника. 

 Режим за предупреждение за температура: 
Натиснете бутона за да включите или 
изключите предупреждението за 
температура. 

4. Бутон за аларма 

 Натиснете бутона, за да превключите между 
“AL1” (аларма 1) вкл. /”AL2” (аларма 2) вкл. / 
“AL1” (аларма 1) + ”AL2” (аларма 2) вкл. / 
“AL1” (аларма 1) изкл. /”AL2” (аларма 2) изкл. 



5. Бутон за 
предупреждение 

 Натиснете бутона за да включите и 
изключите предупреждението. 

 Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за 
да настроите предупреждение за 
вътрешната температура. Натиснете 
бутоните за нагоре и надолу за да нагласите. 
Натиснете бутона отново за да потвърдите 
всяка настройка. 

Забележка: За вътрешна температура, по 
подразбиране максималният лимит е 70 °C и 

минимумът е -10  °C. 

Забележка: Ако вътрешната температура е извън 
зададения температурен диапазон, ще се чуе 
звуков сигнал 8 пъти в минута. Иконките за 
температура и за предупреждение ще започнат 
да премигват. Натиснете произволен бутон, за да 
спрете предупреждението. Иконките за 
температура и предупреждение ще продължат 
да премигват и след време (след около минута) 
температурното предупреждение отново ще се 
включи. 

6. Бутон за канали 

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

 След като натиснете задържите бутона за 
предупреждение за 2 секунди, натиснете и 
задръжте бутона за канал, за да нагласите 
предупреждението за външна температура. 
Натиснете бутоните за нагоре и надолу, за да 
настроите. Натиснете отново бутона, за да 

потвърдите всяка настройка. 
Забележка: За външната температура по 
подразбиране максимална е 70  °C и най-ниската 
по подразбиране е -40 °C. 
Забележка: Ако външната температура е извън 
зададения температурен диапазон, ще се чуе 
звуков сигнал 8 пъти в минута. Иконките за 
температура и за предупреждение ще започнат 
да премигват. Натиснете произволен бутон, за да 
спрете предупреждението. Иконките за 
температура и предупреждение ще продължат 
да премигват и след време (след около минута) 



температурното предупреждение отново ще се 
включи. 

7. Бутон за осветление 
Бутон за дрямка 

 Нормален режим: Натиснете бутона, за да 
настроите яркостта на дисплея: 
AC адаптер: натиснете бутоните 
нагоре/надолу, за да настроите яркостта на 
дисплея на високо ниво, средно ниво или 
изключено. 
Батерия: натиснете бутоните нагоре/надолу, 
за да настроите яркостта на дисплея на 
високо ниво или средно ниво. 

 Режим за аларма: Натиснете и задръжте, за 
да зададете интервала за дрямка (отлагане 
на алармата). 

 Ако алармата се активира, натиснете бутона 
за дрямка, за да активирате функцията за 
дрямка. Натиснете произволен бутон, за да 
спрете алармата. Натиснете бутона за 
дрямка и впоследствие всеки друг бутон, за 
да изключите функцията за дрямка. 

 Отделение за батерии 

 Отвортете отделението за батерии 

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

 Затворете отделението за батерии. 
Забележка: След поставянето на батериите, 
устройството ще засече вътрешните температура 
и влажност на въздуха (стойност на барометъра) 
и впоследствие външната температура и 
влажност за 3 минути. 

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   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 
 

https://vikiwat.com/

