
OM DENNA BRUKSANVISNING

Gratulerar till valet av RTGR328N Oregon Scientific, som trådlöst känner av
temperatur och fuktighet utomhus och tar emot tidssignaler. Den kan användas
med mottagare från Oregon Scientific, exempelvis:
• BAR998HG
• BAR321HG
• AWS888

ANMÄRKNING  RTGR328N fungerar som en mottagare av tidssignaler för
ovanstående modeller eller senare, men kan inte användas med tidigare
modeller.

Om du vill skaffa flera fjärrsensorer ska du välja en modell utan
tidssignalmottagare, exempelvis:
• THGR228N / THGR238N (3-kanalssensor)
• THGR328N (5-kanalssensor)

Förvara bruksanvisningen lättåtkomligt, eftersom det är en ny produkt du
använder. Den innehåller praktiska anvisningar i enkla moment, och också
tekniska specifikationer och varningar som du bör känna till.

PRODUKTÖVERSIKT

VY FRAMIFRÅN

1. LCD-fönster
2. Statuslampa
3. Ventilationshål

LCD

1. Mottagning
2. Kanalnummer
3. Batterivarningslampa
4. Klockvisning
5. Temperatur (°C eller °F)
6. Relativ fuktighet
7. Temperatur/fuktighetsvärde

VY BAKIFRÅN

1. Väggmontering (upphängningshål)
2. Kanalväljare
3. Återställningsknapp
4. Väljare för °C/°F
5. Sökknapp
6. Väljare för tidssignalformat EU/UK
7. Batterifack
8. Utvikbart stativ

UTVIKBART STATIV

1. Vik ut stativet
2. Lås det på plats

KOMMA IGÅNG

Denna produkt kan ta emot och sända tidssignaler och temperatur-och
fuktighetsvärden utomhus och sända datan till huvudenheten (inomhus).

Den kan användas med upp till fyra andra fjärrenheter för avkänning av
temperatur och fuktighet, som alla sänder data till huvudenheten. Väljare för
mätenhet (°C eller °F) och kanalnummer (1,2,3,4 eller 5) sitter i batterifacket
och ska ställas in före installationen.

ANMÄRKNING  Ytterligare fjärrenheter som mäter temperatur och fuktighet
kan inskaffas separat. Om du använder mer än en fjärrenhet måste du ställa in
olika kanaler för de olika enheterna.

INSTÄLLNING

1. Placera fjärrenheten så nära huvudenheten som möjligt.

2. Ta bort locket till batterifacket genom att lossa skruvarna med en
krysskruvmejsel.

3. Ställ in ett kanalnummer. Om du använder mer än en fjärrenhet måste du
ställa in olika kanaler för de olika enheterna.

4. S t ä l l  i n  t i d s s i g n a l f o r m a t  f ö r  d e n  a u t o m a t i s k a
klocksynkroniseringsfunktionen.

5. Lägg i batterier. Se till att de kommer åt rätt håll, se markeringen i
batterifacket.

6. Tryck på återställningsknappen RESET med ett trubbigt föremål (t ex en
kulspetspenna).

7. Ställ in vilken mätenhet som ska användas.
8. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast det.
9. Placera fjärrenheten antingen genom att hänga den i upphängningshålet

på baksidan av enheten eller använda det inbyggda stativet. Rätta dig
efter följande råd för bästa resultat:

• Placera inte enheten nära elektriska eller mekaniska föremål.
• Placera inte enheten i direkt solljus eller där den kan bli våt.
• Placera inte enheten mer än 100 meter från huvudenheten

(inomhusenheten).
• Se till att enheten är riktad mot huvudenheten (inomhusenheten) och att

det finns så få hinder som möjligt, t ex dörrar, väggar och möbler, mellan
dem.

Du kanske måste experimentera lite med olika placeringar för att se hur du får
bäst mottagning.
10. När batterierna är på plats sänder sensorn signaler en gång i minuten.

Vilket värde som visas på huvudenheten beror på vilken fjärrsensor (1,2,
3,4 eller 5) som är vald. Du kan läsa mer i bruksanvisningen för
huvudenheten.

ANMÄRKNING  Sensorns räckvidd är 100 meter (328 fot) utan hinder, men
om huvudenheten har en kortare räckvidd än sensorn kan du behöva flytta
sensorn närmare för mottagning.

KLOCKA

Fjärrenheten synkroniseras automatiskt för datum och tid med officiella
tidgivarorganisationer i Frankfurt (Tyskland) och Rugby (England). När enheten
är inom 1500 km från en tidssignal, blinkar mottagningsikonen under
mottagningen.

STÄLLA IN TIDSSIGNALFORMAT

Väljaren för TIDSSIGNALFORMAT sitter inuti batterifacket. Ställ in EU (DCF)
eller UK (MSF). Tryck på återställningsknappen RESET.

Mottagningen tar 2 – 10 minuter. När det är klart slutar ikonen att blinka. Om
RF-signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar att erhålla en godkänd RF-
signalmottagning.

ANMÄRKNING  Du får bäst resultat om enheten inte står nära föremål av
metall eller elektriska apparater och på ett ställe där det är fri sikt mot himlen.

Tryck på SEARCH för att manuellt aktivera sökningen av en tidssignal.
Sändningstornikonen blinkar tills en tidssignal har påträffats eller sökperioden
har gått ut.

BYTA KANAL

Upprepa inställningsförfarandet. I moment 3 väljer du ett annat kanalnummer.

BATTERIVARNING

En batterivarningssignal visas på huvudenheten när batteriet på den för tillfället
valda fjärrenheten börjar ta slut. Byt batteriet när batterivarningssignalen 
visas.

ANMÄRKNING  Använd inte laddningsbara batterier. Omhänderta uttjänta
batterier på ansvarigt sätt.

ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

Återställningsknappen RESET sitter i batterifacket. Tryck på den när du bytt
batterier eller om enheten inte verkar fungera som den ska (t ex om den inte
har radiokontakt med huvudenheten). Du kan läsa mer om detta i
huvudenhetens bruksanvisning.

SÄKERHET OCH SKÖTSEL

Torka av enheten med en något fuktad trasa och milt rengöringsmedel. Försök
att inte tappa enheten och ha den inte på ett ställe där det är hög trafik.

Utsätt inte enheten för direkt solljus. Då kan mätresultatens noggrannhet
påverkas.

VARNINGAR

Denna produkt är avsedd att ge dig många års användning om den hanteras
rätt. Rätta dig efter följande råd:
• Doppa aldrig enheten i vatten. Då kan du få en elektrisk stöt eller skada

enheten.
• Utsätt inte huvudenheten för våld, stötar eller starkt skiftande temperatur

eller fuktighet.
• Mixtra inte med komponenterna inuti.
• Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika typ. Använd

inte laddningsbara batterier med denna produkt.
• Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
· Repa inte LCD-fönstret.
• Gör inga ändringar eller modifieringar av produkten.
• Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan varsel.
• Bilderna är inte ritade skalenligt.

FELSÖKNING

Titta först efter här innan du kontaktar vår kundtjänst.

SPECIFIKATIONER

Dimensioner
L x B x H 70 x 24,5 x 116 mm
Vikt 156 g med batteri

Temperatur
Enhet °C eller °F
Mätområde -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Upplösning 0,1 °C (0,2 °F)

Relativ fuktighet
Mätområde 25 % till 95 %
Upplösning 1%

Frekvens
RF-frekvens 433 MHz
Räckvidd Upp till 100 meter (328 fot) utan hinder
Sändning ca 1 minut

Antal kanaler 1,2,3,4 eller 5
Mätenhet °C eller °F
Strömmatning 2 st. UM-3 (AA) 1,5V alkaliska batterier

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra
produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; projektionsklockor;
hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver
ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar
all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt
med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår
lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com
för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna RTGR328N står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Ett exemplar av en undertecknad och daterad ”Declaration of Conformity”
kan på begäran erhållas via Oregon Scientific kundservice.

Kan inte synkronisera Aktivera auto-synk manuellt

PROBLEM      SYMPTOM ÅTGÄRD

Temp Det står “LLL” eller “HHH”
på huvudenheten

Temperaturen utanför
mätområdet

Fjärrenhet Kan inte få kontakt med
huvudenheten

Kontrollera batterierna

Kontrollera läget

Klockan
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Model: RTGR328N
Bruksanvisning

                           LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
                                                   Alla länder inom EU, Schweiz
                                                                                 och Norge
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