
DENVER WS-520 - Touchscreen 433MHz weerstation
Hoofdeigenschappen en specificaties
1. Hoofdeenheid
LCD-display met 3 aanraaktoetsen: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Toont de huidige tijd, 12/24 uur selecteerbaar & °C/°F selecteerbaar
Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad binnenshuis
Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad buitenshuis
Bereik binnentemperatuur: 0°C~+50°C, vochtigheidsbereik binnenshuis: 20%~90%
Max./min. registraties binnen- en buitentemperatuur
U kunt tot 3 buitensensoren verbinden (kanaal 1-3 selecteerbaar op het hoofdapparaat)
Vochtigheidsindicator op de display (grafische emmer)
Indicatie van de huidige kameratmosfeer
Kan op een tafel worden geplaatst d.m.v. de ingebouwde steun of aan een muur worden 
gehangen d.m.v. de montagegaten
Batterij: 2xAAA (hoofdeenheid) + 2xAA (buitensensor). Batterijen niet inbegrepen.

2. Afstandsbedieningsensor
Weergave van temperatuur en vochtigheid buitenshuis
Batterijhouder
Kanaalschakelaar - Selecteer een kanaal (1-3)
Hanger voor muurmontage - Gebruik dit gat om de afstandsbedieningsensor op een muur te 
monteren.
°C/°F-toets-Deze toets wisselt tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

Inschakelen en resetten
1) Plaats de batterijen eerst in het hoofdapparaat en daarna pas in de buitensensor. De display zal na 

ongeveer 3 seconden inschakelen.
2) De  hoofdeenheid  zal  na  3  minuten  de  temperatuur  en  vochtigheidsgraad  zowel  binnenshuis  en 

buitenshuis weergeven.
3) De RF-scan op het hoofdapparaat zal na 3 minuten stoppen (als u dus extra sensoren wilt verbinden, 

dan zult u de RF-scan opnieuw moeten starten)
4) De  temperatuureenheid  is  standaard  ingesteld  op  Celsius  en  de  standaard  tijdinstelling  is  24-uurs 

weergave
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1. °C/°F/SET-TOETS



1) Standaard modus  
a) Klik - °C/°F wisselbaar
b) Ingedrukt houden - Tijdinstellingsmodus starten

2) Tijdinstellingsmodus  
c) Houd  “°C/°F/SET”  ingedrukt  en  start  de  tijdinstellingsmodus.  De  uren  of  minuten  zullen  elke  1 

seconde  knipperen.  Klik  op  “CH/▲”  of  “MEM/▼”  om  de  waarde  te  verhogen/verlagen  en  klik 
vervolgens op “°C/°F/SET” om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan

d) Volgorde van instellingen: Uur → Minuut → 12/24 uur → AAN/UIT → Verlaten
e) AAN/UIT:  “AAN”  geselecteerd:  Dagelijkse  max./min.  registraties  worden  om  00:00  gewist;  “UIT” 

geselecteerd: Max./min. registraties worden bewaard totdat u deze handmatig wist. 
f) Het apparaat zal de instellingen automatisch opslaan als er 20 seconden lang op geen toets wordt  

gedrukt.

2. CH/▲-TOETS
1) Standaard modi  

a) Klik  -  RF  wisselbaar.  KANAAL1  →  KANAAL2  →KANAAL3  →  Scrollende  weergave  (elke  10 
seconden)

b) Ingedrukt houden - Langer dan 3seconden, de RF-scan starten en alle RF-gegevens wissen. Het 
zoeken zal worden geannuleerd als er binnen 3 minuten geen paring wordt gevonden

2) Tijdinstellingsmodus  
c) Klik 1 keer om met 1 stap te verhogen
d) Ingedrukt houden om sneller te verhogen

3) RF-ontvangstmodus  
e) Klik  -  RF  wisselbaar.  KANAAL1  →  KANAAL2  →KANAAL3  →  Scrollende  weergave  (elke  10 

seconden)
f) Langer dan 3s ingedrukt houden, de RF-ontvangstmodus verlaten

3. MEM/▼-TOETS
1) Standaard modus  

a) 1ste klik - 5s weergave voor max. registratie van temperatuur en vochtigheid binnen/buiten, 2de klik - 5s 
weergave voor min. registratie, 3de klik - terug naar de standaard modus

b) 3 seconden ingedrukt houden, max./min. registraties handmatig wissen
2) Tijdinstellingsmodus  

c) Klik 1 keer om met 1 stap te verlagen
d) Ingedrukt houden om sneller te verhogen
e) Het apparaat zal de instellingen automatisch opslaan als er 20 seconden lang op geen toets wordt  

gedrukt.



Functie- en effectinstructies

1) Vochtigheid buiten versus binnen
Absolute vochtigheidsvariatie Display

Percentage -

Minder dan +/-4% GEEN VERANDERING

Meer dan +5% NATTER

Minder dan -5% DROGER

2) Comfortindex

Vochtigheid DROOG COMFORTABEL NAT

% 20%-44% 45%-65% 65%-95%

3) Indicator raam openen/sluiten

Raam openen Raam sluiten
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