
1 Weerstation HS-1

Gegevens in een ruimte op display zichtbaar:

• Tijd
• Temperatuur
• Luchtvochtigheid
• Maximum en minimum weergave
• Wekker
• Celcius of Fahrenheit weergave
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2 Installatie

Bij het product is een batterij geleverd, die aan de achterkant kan worden geïnstalleerd door het batterij klepje te openen. Hier zitten 2 ruimten voor 
een batterij maar bij slechts 1 ruimte zijn metalen aansluitingen te zien, waar de batterij moet worden geplaatst waarbij de “-” van de batterij aan de 
kant van het veertje zit.
Als de batterij goed geplaatst is, zal de display informatie laten zien.

3 Gebruik weerstation
De achterkant van de HS-1 heeft een opening om op te hangen aan een schroef in de muur. Ook zit hier een uitklapbare standaard om de HS-1 op een 
tafel neer te zetten. Onder deze standaard zit nog een “Reset” button, die met een puntige tool kan worden ingedrukt en waarmee de HS-1 in de 
fabrieksinstelling wordt gezet. Hierbij worden alle gemaakte instellingen weer verwijderd.

3.1 Instellen weerstation
De thermo/hygro meter heeft 4 buttons (1-4):

1. Wisselen
2. Down
3. Up
4. Wijzigen



3.2 Weergave in Celcius of Fahrenheit
1. Om de temperatuur in Celcius of Fahrenheit weer te geven, druk op (Wisselen).

3.3 Weergave minimum / maximum
1. Om de maximum temperatuur en luchtvochtigheid gedurende een periode te tonen, druk op “v” (Down).

2. Druk nogmaals op “v” (Down) om de minimum waarden te tonen.

3.4 Instellen/weergave tijd / datum
1. Normaal wordt op de display linksonder de tijd weergegeven. 

2. Om resp. alarmtijd en datum weer te geven, druk meermaals op 4 (Wijzigen). Om deze instellingen te wijzigen, druk dan 3 sec op 
Wijzigen zodat een instelling gaat knipperen. 

3. Bij wijzigen van de instellingen toont de display eerst 24/12 uur weergave, welke gaat knipperen. Met meermalen “^” (Up) drukken, wordt
deze gewijzigd. 

4. Druk nogmaals button 4 (Wijzigen) voor resp. uur, minuten, jaar, maand en dag om te wijzigen, druk voor wijzigen van de instelling op 
button 3 (Up). Als 10 sec geen button ingedrukt wordt, gaat deze weer naar de tijdweergave. Voer dan nogmaals de wijzigprocedure uit. 

3.5 Instellen wekker(tijd)
1. Druk kort op 4 (Wijzigen), de alarmtijd wordt weergegeven.

2. Om deze te wijzigen, druk 3 sec. op 4 (Wijzigen) zodat het uur van de alarmtijd gaat knipperen. Tijdens het knipperen kan met ^ (Up) de 
instelling gewijzigd worden. Met nogmaals 4 (Wijzigen) gaan de minuten knipperen om te wijzigen. Als 10 sec niets ingedrukt wordt, 
wordt de tijd weer getoond en moet de wijzigingsprocedure opnieuw uitgevoerd worden.

3. Om de wekker “aan” te zetten, ga met 4 (Wijzigen) naar de alarmtijd. Druk vervolgens op “^” (Up) tot het geluid teken
wordt weergegeven. De wekker gaat nu af op de ingestelde tijd. Het teken “Alarm” heeft geen functie.
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