
 

DENVER WS-520 - Værstasjon 433MHz med berøringsskjerm 

Hovedfunksjoner og spesifikasjoner 

1. Hovedenhet 

LCD-skjerm med 3 berøringsknapper: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲ 

Viser klokka, du kan velge mellom 12 timers visning eller 24 timer, og °C eller °F 

Viser temperatur og luftfuktighet innendørs 

Viser temperatur og luftfuktighet utendørs 

Innendørs temperaturområde: 0°C~+50°C, innendørs fuktighetsområde: 20 %~90 % 

Målte maks/min temperaturer, innendørs og utendørs 

Du kan koble opp til 3 utendørs sensorer (du kan velge kanal 1-3 på hovedenheten) 

Fuktighetsindikator på skjermen (avbildet spann) 

Visning av nåværende atmosfære i rommet 

Plasseres på et bord ved hjelp av et integrert stativ, eller henges opp på veggen. Opphengshull bak 

Batteri: 2xAAA (hovedenhet) + 2xAA (utendørssensor). Batteriene følger ikke med. 

 

2. Fjernsensor 

Visning av temperatur og fuktighet utendørs 

Batterikammer 

CH bryter - Velg kanal (1-3) 

Veggfeste til oppheng - Fjernsensoren kan monteres på en vegg ved hjelp av dette hullet. 

°C/°F knapp - Med denne knappen veksler du mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F). 

 

Slå på og Reset 

1) Begynn med å sette inn batterier i hovedenheten, og i utendørssensoren deretter. Skjermen vil slås på 

etter ca. 3 sekunder. 

2) Etter 3 minutter vil hovedenheten vise både temperatur og fuktighet innendørs/utendørs. 

3) Etter disse 3 minuttene, vil RF-søket på hovedenheten stoppe. (Hvis du ønsker å koble til ytterligere 

sensorer, må du starte RF-søket på nytt) 

4) Standard måleenhet for temperaturvisning er Celsius, og i utgangspunktet vises klokka i 24 timers format. 

 

Betjeningstaster og skjerm 

 

TASTER 

 

BETJENING 

 °C/°F/SET CH/▲ 

Standard 

modus 

Klikk Maks/Min målinger 
Veksle mellom °C og 

°F 
Veksle mellom kanaler 

Hold 
Slette Maks/Min 

målinger 

Starte innstilling av 

klokka 
Nytt RF-mottak 

Modus for 

innstilling av 

klokka 

Klikk Øker 
Bekrefter, og går til 

neste innstilling 
Reduserer 

Hold 
Reduserer med 8 

trinn/sekund 
------------------ Øker med 8 trinn/sekund 



 

Betjening av knappene 

1. °C/°F/SET KNAPPEN 

1) Standard modus 

a) Klikk - veksler mellom °C og °F 

b) Hold inne - Starter innstilling av klokka 

2) Modus for innstilling av klokka 

c) Hold inne “°C/°F/SET” for å starte innstilling av klokka. Time og minutt vil blinke 1 gang i sekundet. 

Klikk på “CH/▲” eller “MEM/▼” for å øke/redusere tallet og klikk deretter på “°C/°F/SET” for å bekrefte, 

og for å gå videre til neste innstilling. 

d) Innstillingssekvens: Time → Minutt → 12/24 timer → PÅ/AV → Ut 

e) PÅ/AV: Velger du “PÅ”: De daglige Maks/Min målingene vil slettes kl. 00:00; Velger du “AV”: Maks/Min 

målingene vises inntil du sletter dem manuelt.  

f) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk. 

 

2. CH/▲ KNAPP 

1) Standard moduser 

a) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 →CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund) 

b) Holder du inne i mer enn 3 sekunder, vil et RF-søk starte og alle RF-data vil slettes. Søket vil avbrytes 

dersom det ikke skjer noen paring innen 3 minutter 

2) Modus for innstilling av klokka 

c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn opp 

d) Hold inne for rask økning 

3) RF-mottaksmodus 

e) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 →CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund) 

f) Holder du inne i mer enn 3 sek, kommer du ut av RF-mottaksmodus 

 

3. MEM/▼ KNAPP 

1) Standard modus 

a) 1. Klikk - 5 sekunders visning av maks målt innendørs- og utendørstemperatur, 2. Klikk - 5 sekunders 

visning av minimal måling, 3. Klikk - tilbake til standard modus 

b) Holder du knappen inne i 3 sekunder, slettes Maks/Min målingene manuelt 

2) Modus for innstilling av klokka 

c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn ned 

d) Hold inne for rask økning 

e) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk. 



 

Funksjon og utslag 

 
1) Utendørs kontra innendørsfuktighet 

Absolutt fuktighetsvariasjon Skjerm 

Prosent - 

Mindre enn +/-4% INGEN FORANDRING 

Mer enn +5% FUKTIGERE 

Mindre enn -5% TØRRERE 

 

2) Komfort indeks 

Fuktighet TØRR KOMFORT FUKTIG 

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

 

3) Indikator for åpent/lukket vindu 

 

Åpne vindu Lukk vindu 

  

 




