
WEST102GY 

Метеостанция - 0 ~ 50 °C 



Характеристики: 
Измерване на температура от диапазона: 0 ~ 50 °C 

Измерване на влажността на въздуха: 20% ~ 90% 

Дисплей показващ макс./мин. температура и влажност на въздуха 

Календар: 2000 – 2099 г. 

Работа: 
 Натиснете бутона MODE еднократно, за да видите календара. 

 Натиснете бутона MODE отново, за да видите часът за аларма. 

Настройка на час: 
 Натиснете и задръжте бутона MODE за 3 секунди, за да влезете в режим за 

настройка на час. 

 Цифрите на часа ще премигнат и могат да бъдат променени чрез натискане 

бутоните UP (нагоре) или DOWN (надолу) за задаване на час. Натиснете MODE 

отново. 

 Цифрите на минутите ще мигнат и те могат да бъдат зададени чрез бутоните 

UP (нагоре) или DOWN (надолу). 

Настройване на аларма 
 Натиснете бутона MODE, за да видите часът за аларма. 

 Натиснете бутона MODE за 3 секунди, за да включите настройката на 

аларма. 

 Цифрите на часа ще премигнат и могат да бъдат променени чрез натискане 

бутоните UP (нагоре) или DOWN (надолу) за задаване на час. Натиснете 

MODE отново. 

 Цифрите на минутите ще мигнат и те могат да бъдат зададени чрез бутоните 

UP (нагоре) или DOWN (надолу). 

Настройка на календар 
 Натиснете бутона MODE за да видите календара. 

 Натиснете бутона MODE за 3 секунди, за да влезете в режим за настройка на 

календар. 

 Числата за година ще премигнат и могат да бъдат настроени чрез натискане 

на бутоните UP (нагоре) или DOWN (надолу) за задаване на година. Натиснете 

MODE отново. 



 Числата за месец ще премигнат и могат да бъдат настроени чрез на тискане 

на бутоните UP (нагоре) или DOWN (надолу) за задаване на месец. Натиснете 

MODE отново. 

 Числата за дните от месеца ще премигнат и могат да бъдат настроени чрез 

натискане на бутоните UP (нагоре) или DOWN (надолу) за задаване на ден. 

Вкл/изкл. на аларма 
Натиснете бутона UP (нагоре) за да изкл/вкл. алармата. 

Макс/мин. 
 Натиснете бутона MAX/MIN (максимум/минимум), за да видите записа за 

МАКСИМАЛНАТА температура и влажност въздуха. 

 Натиснете бутона MAX/MIN (максимум/минимум) отново, за да видите 

записа за МИНИМАЛНАТА температура и влажност на въздуха. 

Промяна на часови формат 
В режим за час, натиснете бутона UP (нагоре) за да промените от 12 часов на 24 

часов формат. 

Промяна на температурен формат 
Натиснете бутона DOWN за да промените от °C (Целзий) на °F (Фаренхайт). 

Дрямка 
Когато алармата се включи, натиснете бутона SNZ, за режим на дрямка. 

Предпазни мерки 
За да намалите рискът от токов удар, ако има 

нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде 

отварян само от упълномощен техник. Изключете продукта от мрежата и друго 

обордуване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на влага или вода. 

Поддръжка 
Почиствайте със суха кърпа. Не използвйате почистващи разтворители или 

абразиви. 



Гаранция 
Не може да се приеме гаранция или отговорност за каквито и да е промени и 

модификации на продукта или повереди, причинени поради неправилното 

ползване на продукта. 

Общи 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога 

на марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски 

марки на съответните им притежатели и понастоящем са признати като такива. 

Пазете инструкциите за бъдещи справки. 

Внимание: 
Този продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните 

електрически или електронни продукти не трябва да се смесват с 

битови отпадъци. За това има налични отделни контейнери за 

събиране на този вид продукти.  
 

  



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/

