
 

 

Метереологична станция ZW1268 

Спецификации: 

1. Календар от 1.1.2016г. до 31.12.2099г. 

2. Аларма с дрямка 

3. Диапазон на измерване на външната температура: от -40°C до +60°C 

4. Диапазон на измерване на вътрешната температура: от -10°C до +50°C 

5. 433MHz безжичен датчик за измерване на външната температура 

6. Максимален и минимален запис на вътрешната и външна температура 

7. Задаване на аларма за определена температура 

8. Дисплей с LED подсветка в зелено 

9. Прогноза за времето - Слънчево, леко слънчево, облачно, дъжд. 

 

Инструкция за настройка: 

1. Бутон [CH/+] В нормален режим натиснете [CH/+], за да превключите датчика за външната температура на  канал 1/2/3. 

2. Бутон [MODE/SET] е за превключване на режимите на дисплея. 

3. Бутон [CF/-] е за превключване на температурната единица за измерване във Фаренхайт °F или Целзии °C. 

4. Бутон [SNOOZE], е за да преминете в режим на дрямка. 

5. Бутон [MEM] показва запаметената максимална и минимална вътрешна и  външна температура.  

6. При натискане на всеки бутон се включва LED подсветката на клавишите. 

7. С натискане на бутон [MODE / SET] се превключва режим на часовник и режим на аларма. 

 

   В нормален режим на LCD дисплея се показва вътрешна температура, външна температура, месец, дата, седмица, час, 

минута, секунда и канал за приемане.  

 

Настройка на часовника 

1) Натиснете и задръжте бутона [MODE / SET] за 2 секунди - цифрата за годината ще се появи и ще започне да мига. 

Натиснете бутона [CH / +] или [CF / -], за да настроите годината.  

2) Натиснете бутона [MODE / SET], цифрата за месеца ще мига, натиснете [CH / +], или бутон [CF / -] и настройте месеца. 

3) Натиснете бутона [MODE / SET], цифрата за дата ще мига, натиснете бутона [CH / +] или [CF / -], за да настройте датата. 

4) Натиснете бутон [MODE / SET], за да настроите часа с помощта на бутони [CH / +] и [CF / -]  

5) Натиснете бутона [MODE / SET], за да настроите с помощта на бутони [CH / +] и [CF / -] минутите.   

6) Ако в режим на настройка не бъде натиснат бутон за 30 секунди, той автоматично ще се върне в режим на часовник. 

 

2. Алармен режим 

В нормален режим на часовник натиснете [MODE / SET], за да влезете в режим на аларма.  

3. Натиснете и задръжте [MODE/SET] за 2 секунди, за да настроите часа и минутите за аларма и времето за доспиване. 

4. Ако в режим на настройка не е натиснат бутон за 30 секунди, той автоматично ще се върне в режим на часовник. 

 

3. Аларма с отлагане 

1) Когато алармата е включена, и се достигне времето за аларма, тя ще сигнализира със зумер "BI" за една минута с мигащ 

символ на алармата. 

2) Натиснете [SNOOZE], за да спрете алармата. Тя ще влезе в режим дрямка, но пет минути по-късно ще се включи отново.  

3) Докато алармата сигнализира натиснете произволен клавиш, за да я спрете.  

 

4.Задаване на аларма за температура 

1) Натиснете и задръжте бутона [CF/-]  за 2 секунди, OF ще мига. Натиснете бутона [CF/-] и настройте OF или ON. 

2) На дисплея ще мига ON.  

     Натиснете [MODE/SET] за задаване на аларма за висока температура на открито с бутони [CH/+] или [CF/-].  

3) Натиснете [MODE/SET].  

     Задайте аларма за ниска температура на открито с бутони [CH/+]или [CF/-].  

4) Натиснете [MODE/SET], натиснете [CF/-] ON цифрата ще мига.  

    Настроите вътрешната температура за аларма при висока температура с бутони [CH/+] или [CF/-].  

5) Натиснете [MODE/SET] за да настроите алармата за ниска температура с бутони [CH/+] или [CF/-]. 

 

Захранването на алармата е с 2 батерии ААА R03. 

Захранването на външния термометър трансмомер е с 2 батерии AAA R03. 

Няма приложени батерии в комплекта. 


