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Mε αυτή τη συσκευή µπορείτε να δείτε εσωτερική/ εξωτερική θερµοκρασία (µε 

µνήµη και συναγερµό ελάχιστης ή µέγιστης), υγρασία και ρολόι µε ξυπνητήρι. Για 

την εξωτερική θερµοκρασία και υγρασία υπάρχει εξωτερικός ασύρµατος αισθητήρας  

όπου επικοινωνεί µε την κυρίως συσκευή στην συχνότητα 434ΜHz. Για την 

καλύτερη λειτουργία της συσκευής κρατήστε κοντά τις δύο µονάδες έτσι ώστε να 

έχουν καλύτερο σήµα. 

 

Για να βάλετε τις µπαταρίες στις συσκευές βγάλτε το πίσω καπάκι και τοποθετήστε 

τις µε την σωστή πολικότητα. Η κεντρική µονάδα χρησιµοποιεί 2 µπαταρίες ΑΑ και η 

µικρή (ασύρµατος αισθητήρας 2 µπαταρίες ΑΑΑ. Για να αλλάξετε στον αισθητήρα 

πρώτα βγάλτε την βάση στήριξης του, που βρίσκετε στο πίσω µέρος, και ξεβιδώστε 

την βίδα για να βγάλετε το καπάκι. Όταν πέσει η τάση της µπαταρίας θα εµφανιστεί 

ένδειξη στην οθόνη των συσκευών για να τις αλλάξετε. Μόλις βάλετε µπαταρίες στην 

κυρίως συσκευή, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει µε τον ασύρµατο αισθητήρα 

(Στην οθόνη θα αναβοσβήνει σχετική ένδειξη). Αυτή η διαδικασία κάνει περίπου 4 

λεπτά. Η µεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα και µπορεί να 

φτάσει µέχρι 30-35 µέτρα σε ανοιχτό χώρο, εξαρτάται όµως από τον περιβάλλον 

χώρο, τι υπάρχει ανάµεσα τους ή αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο άλλες ασύρµατες 

συσκευές στην ίδια συχνότητα. 

 

Τα πλήκτρα της κυρίως µονάδας είναι τα εξής : 

1) mode 

2) max/+/hour/month 

3) min/-/minute/date 

4) remote/year/
O
C/

O
F/alarm 

5) snooze/light 

Τα πλήκτρα του ασύρµατου αισθητήρα είναι τα εξής : 

1) set 

2) O
C/

O
F 

 

Ρύθµιση ασύρµατου αισθητήρα. 

Μόλις βάλετε µπαταρίες στον αισθητήρα ο κωδικός του στην οθόνη θα αναβοσβήνει. 

Στην πίσω µεριά του ασύρµατου αισθητήρα αφού βγάλετε την βάση στήριξης του, 

υπάρχουν 2 κουµπιά  Με το πλήκτρο 
O
C/

O
F µπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του 

αισθητήρα  και πατήστε το πλήκτρο set για επιβεβαίωση του κωδικού. Οι κωδικοί 

ξεκινούν από το 01 µέχρι το 30. Κατόπιν κρατήστε, πατηµένο το πλήκτρο set και θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει το νούµερο καναλιού (υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά 

κανάλια 1-4) και µε τα πλήκτρα  
O
C/

O
F και set βάζετε το κανάλι που θα επικοινωνεί 

µε την κυρίως µονάδα. 

Κατά την λειτουργία του αισθητήρα µε το πλήκτρο 
O
C/

O
F µπορείτε να εµφανίσετε 

την θερµοκρασία σε βαθµούς κελσίου ή φαρενναϊτ. Η θερµοκρασία εµφανίζετε στην 

οθόνη του αισθητήρα και στην οθόνη της κυρίως µονάδας. Κατά την διάρκεια της 

αναµετάδοσης το ενδεικτικό κόκκινο λαµπάκι led και το σύµβολο της κεραίας στην 

οθόνη θα αναβοσβήνουν. 

  

 

 



 

Κυρίως µονάδα-λειτουργία. 

Ρύθµιση ώρας. 

Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα στο 

πάνω µέρος της οθόνης Με τα πλήκτρα max/+/hour/month και min/-/minute/date 

ρυθµίστε την σωστή ώρα.Aν τα πατήσετε ταυτόχρονα ρυθµίζετε 12/24ώρο τρόπο 

εµφάνισης. Με το πλήκτρο remote/year/
O
C/

O
F/alarm ρυθµίζετε τρόπο εµφάνισης 

θερµοκρασίας. Πατώντας ξανά το πλήκτρο  MODE και τα πλήκτρα 

remote/year/
O
C/

O
F/alarm και min/-/minute/date ρυθµίζετε ηµεροµηνία. Αφού κάνετε 

τις ρυθµίσεις πατήστε ξανά το πλήκτρο mode. 

 

Ρύθµιση alarm (ξυπνητήρι). 

Πατήστε το πλήκτρο MODE µία φορά. Θα εµφανιστεί η ώρα µε την ένδειξη AL. 

οθόνης Με τα πλήκτρα max/+/hour/month και min/-/minute/date ρυθµίστε την σωστή 

ώρα για ξυπνητήρι και το πλήκτρο remote/year/
O
C/

O
F/alarm µπορείτε να το 

ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε και θα εµφανιστεί το ανάλογο σύµβολο στην 

οθόνη. Με το πλήκτρο SNOOZE στο πάνω µέρος της συσκευής όταν χτυπάει το 

ξυπνητήρι µπορείτε να το σταµατήσετε και θα ξαναχτυπήσει µετά από 5 λεπτά ή µε 

οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο το σταµατάτε. Αφού κάνετε τις ρυθµίσεις σας πατήστε το 

πλήκτρο MODE τρεις φορές. 

 

Μπορείτε να συνδέσετε µέχρι 4 εξωτερικούς αισθητήρες (έναν σε κάθε κανάλι). Για 

να τους δείτε πατήστε το πλήκτρο remote/year/
O
C/

O
F/alarm. Έτσι αλλάζει από κανάλι 

σε κανάλι και φαίνεται στην οθόνη. Αν η εξωτερική υγρασία είναι κάτω από 15% ή 

περισσότερη από 90% θα εµφανιστεί στην οθόνη LO ή HI. Για να δείτε την µέγιστη ή 

ελάχιστη θερµοκρασία (εσωτερική και εξωτερική) πατήστε το πλήκτρο max ή min. 

Μπορείτε να βάλετε συναγερµό σε ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία που έχετε 

ορίσει. Αυτό γίνετε πατώντας πρώτα το πλήκτρο MODE 2 φορές για µέγιστη ή 3 

φορές για ελάχιστη (για την εξωτερική θερµοκρασία πατήστε το πλήκτρο remote), 

Και έπειτα µε τα πλήκτρα + και – ρυθµίζετε την µέγιστη και την ελάχιστη 

θερµοκρασία. Για να βγάλετε το συναγερµό µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας 

πατήστε το πλήκτρο MODE 2 ή 3 φορές για να πάτε στην  κατάσταση 

προγραµµατισµού µέγιστης/ελάχιστης θερµοκρασίας και κρατήστε πατηµένο το 

πλήκτρα + και – ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Κυρίως µονάδα. 

Μπαταρίες    2xAA 

Θερµοκρασία  λειτουργίας  -20
 O

C -+50
 O

C 

Ένδειξη θερµοκρασίας  -49
 O

C - +70
 O

C 

Ένδειξη θερµοκρασίας  0.1
 O

C 

Aκρίβεια θερµοκρασίας  +/- 1,5
 O

C 

Υγρασία    15% - 90% 

 

Αισθητήρας 

Μπαταρίες    2xAAΑ 

Θερµοκρασία  λειτουργίας  -20
 O

C -+50
 O

C 

Συχνότητα επικοινωνίας  434 MHz 

Μεγ. απόσταση επικοινωνίας  35 µέτρα 


