
 

 

ILMAJAAM ME3103 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

1. Äratuse märguanne 

2. Kell 

3. Ilmaennustuse sümbolid 

4. Siseruumi niiskus 

5. Temperatuur 

6. Minimaalse/maksimaalse temperatuuri / niiskustaseme graafik 

7. Nupp MODE, aja, kpv, äratuse seadistamiseks 

8. Nupp UP / AL, üles / äratuse aktiveerimine 

9. Nupp DOWN / C/F, alla / temperatuuriühikud °C/°F 

10. Nupp MAX/MIN, maksimaalse/minimaalse temperatuuri ja niiskuse kuvamiseks  

11. Nupp SNZ / LIGHT, äratuse edasilükkamine / taustavalgustus 

12. Nupp RESET, kella / kalendri / äratuse ja temperatuuride ajaloo alglülitamine  

13. Patareiõõnsus 2xAAA (patareid ei kuulu komplekti) 



 

 

OMADUSED 

Aja kuvamine 12 ja 24 h režiimis 

Kalender 2001-2099 aasta 

Äratuse ja tukastuse funktsioon 

Temperatuuri mõõtevahemik 0 ~ 50℃ (32℉ ～ 122℉) 

Niiskustaseme mõõtevahemik 20% ~ 99% 

Temperatuuri ja niiskuse maksimum / miinimumnäidud 

4 erinevat ilmaennustuse märguannet päikeseline, poolpäikeseline, pilvine, vihmane 

Temperatuuride viimase 12 tunni näitude mälu 

Toide 2 x AAA patareiga, (ei ole kaasas). 

 

KASUTAMINE 

Nupu MODE ühekordse vajutusega saab vaadata kalendrit. 

Nupu MODE kahekordse vajutusega saab vaadata, mis ajaks on äratus seadistatud. 

Nupu UP vajutusega saab äratust kellarežiimis sisse või välja lülitada. 

Nupu DOWN vajutusega saab valida temperatuuriühikuteks ℃/℉. 

Nupu MAX/MIN vajutusega saab näha temperatuuri ja niiskustaseme maksimaalseid / minimaalseid 

näite. 

Äratuse helisedes vajutage peal asuvat Snooze/Light lülitit või taga asuvat SNZ nuppu, et 

tukastusfunktsioon aktiveerida. 

 

AJA SEADISTAMINE 

Kellakuvamise režiimil hoidke MODE nuppu vajutatuna 3 sekundi vältel, et kella seadistustesse 

pääseda. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage tunnid, siis vajutage uuesti MODE, aktiveerub minutite 

seadistamine. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage minutid, kinnitamiseks vajutage uuesti MODE. 

 

KALENDRI SEADISTAMINE 

Vajutage ühel korral nupule MODE, et näha kalendrit. 

Kalendrikuvamise režiimil hoidke MODE nuppu vajutatuna 3 sekundi vältel, et kalendriseadistustesse 

pääseda. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage aastaarv, siis vajutage uuesti MODE, aktiveerub kuu 

seadistamine. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage kuu, siis vajutage uuesti MODE, aktiveerub kuupäeva 

seadistamine. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage kuupäev, kinnitamiseks vajutage uuesti MODE. 

Kalendri seadistamise järel vajutage nuppu MODE kaks korda, et uuesti kellakuvamise režiimile tagasi 

liikuda. 

 

ÄRATUSE SEADISTAMINE 

Nupu MODE kahekordse vajutusega saab vaadata, mis ajaks on äratus seadistatud. 

Äratuse kuvamise režiimil hoidke MODE nuppu vajutatuna 3 sekundi vältel, et äratuse seadistustesse 

pääseda. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage tunnid, siis vajutage uuesti MODE, aktiveerub minutite 

seadistamine. 

Nupu UP/DOWN vajutustega seadistage minutid, kinnitamiseks vajutage uuesti MODE. 



 

 

Äratuse seadistamise järel vajutage nuppu MODE üks kord, et uuesti kellakuvamise režiimile tagasi 

liikuda. 

 

ÄRATUSE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE 

Nupu UP vajutusega saab äratust kellarežiimis sisse või välja lülitada. Kui äratus on aktiivne, siis 

kuvatakse äratuse märguannet ekraanil. 

 

TEMPERATUURI JA NIISKUSE MAKSIMUM- / MIINIMUMNÄIDUD 

Nupu MAX/MIN ühekordse vajutusega saab näha temperatuuri ja niiskustaseme maksimaalseid 

näite. 

Nupu MAX/MIN kahekordse vajutusega saab näha temperatuuri ja niiskustaseme minimaalseid näite. 

12 / 24 tunni formaadis kellakuvamise valik 

Kellakuvamise režiimil hoidke nuppu UP vajutatuna 3 sekundi vältel. Vahelduvalt pakutakse välja kas 

12 või 24 h režiimis kellakuvamine. 

Temperatuuri kuvamise ühikud 

Nupu DOWN vajutusega kellakuvamise režiimil saab valida temperatuuriühikuteks ℃/℉. 

Tukastus / ekraani taustavalgustus 

Äratuse helisedes vajutage peal asuvat Snooze/Light lülitit või taga asuvat SNZ nuppu, et 

tukastusfunktsioon aktiveerida. Äratuse märguanne jääb ekraanile vilkuma. Äratus kõlab mingi aja 

pärast uuesti. 

 

ILMAENNUSTUSE KUVAMINE EKRAANIL 

Seadme ekraanil kuvatakse 4 erinevat ilmaennustuse märguannet: päikeseline, poolpäikeseline, 

pilvine, vihmane. 

Allolevas tabelis on ligikaudsed andmed. Kuna ilmaennustus alati sajaprotsendiliselt täpne pole, ei 

saa seadme tootjat pidada vastutavaks mistahes kaasnevate asjaolude eest. 

 

 PÄIKESELINE POOLPÄIKESELINE PILVINE VIHMANE 

     
< 15℃  ≤ 33%  34% ~ 62%  63% ~ 68%  ≥ 69%  

15℃ ~ 25.9℃  ≤ 52%  53% ~ 67%  68% ~ 76%  ≥ 77%  

> 26℃  ≤ 57%  58% ~ 72%  73% ~ 83%  ≥ 84%  

 

TEMPERATUURIDE VIIMASE 12 TUNNI MÄLU 

Temperatuuri ajaloo kuvamiseks kasutatakse 4 tulpa. Iga tulp tähendab 1℃. Võrrelduna 

hetketemperatuuriga, kui temperatuuri tõusu või languse tendents muutub 1℃ võrra, lisandub või 

väheneb 1 ruut tulbas. 

 

Märkus: kui ekraani sümbolid tunduvad tuhmuvat, vahetage seadme patareid. 


