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Бездротова погодна станція TFA "HORIZON" 
Інструкція 
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Fig. 3 

 
Ми вдячні вам за вибір цього пристрою від TFA. 

1. Перед використанням цього пристрою.  

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. 

Ця інформація допоможе вам ознайомитися з новим пристроєм, взнати всі його функції та компоненти,   

визначити найважливіші подробиці перед першим його використанням та під час роботи, отримати  
рекомендації у випадку його пошкодження. 

• Дотримання та виконання інструкцій попередить пошкодження Вашого приладу і можливої втрати 

Ваших законних прав, що виникають внаслідок дефектів через неправильне використання. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання цих інструкцій. 

• Аналогічно, ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показання чи за будь-які наслідки, 

що виникають внаслідок цього. 

• Будь ласка, зверніть увагу на рекомендації з техніки безпеки! 
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• Зберігайте цю інструкцію в надійному місці для подальшого використання 

2. Комплект доставки 
• Погодна станція (базова станція) 

• Зовнішній трансмітер (Cat. -No. 30.3242.02) 

• Інструкція 

 

3. Діапазон застосування та коротко всі переваги вашого нового інструменту 
• Бездротова передача зовнішньої температури (433 MГц), діапазон передачі до 60 метрів на відкритому 

просторі) 

•Можливість використання до 3 зовнішніх передавачів, також для контролю температури у віддалених  

  приміщеннях, наприклад дитяча кімната, винний льох тощо 

• Індикація температури та вологи в приміщенні з індикатором рівня комфортності 

• Передбачення погоди із позначками та тенденція розвитку тиску 

• Максимальні та мінімальні значення 

• Абсолютний або відносний атмосферний тиск 

• Діаграма індикації атмосферного тиску за останні 12 годин 

• Радіокерований годинник з датою та днем тижня 

• Сигналізація з двома сигналами тривоги та функцією затримки 

• Час сходу та заходу сонця та місяця (150 європейських міст за викликом) 

• Вказівка фактичної фази місяця 

• Підсвічування 
• Настінне кріплення або ж на підставці на столі 

 

1. 4. Для вашої безпеки 

2. • Цей продукт призначений виключно для сфери застосування, яка наведена вище. 

3. • Цей продукт слід використовувати тільки так, як описано в цій інструкції. 
• Забороняється несанкціонований ремонт, заміна деталей або зміни у виробі 

 

 Увага! 

Ризик травмування: 

• Тримайте ці пристрої та акумулятори в недоступному для дітей місці. 

• Батареї не слід кидати у вогонь, (може бути коротке замикання), розбирати чи заряджати. Небезпека вибуху!  

• Батареї містять шкідливі кислоти. Якщо проковтнути акумулятор, це може призвести до серйозних внутрішніх 

опіків та загибелі протягом двох годин. Якщо ви підозрюєте, що батарея могла бути проковтнута або іншим 

чином потрапила в організм, негайно зверніться за медичною допомогою. 

• Розряджені батареї слід міняти якомога швидше, щоб уникнути пошкодження внаслідок протікання . Ніколи 

не використовуйте комбінацію старих і нових акумуляторів разом, а також акумулятори різних типів. 
• Одягніть захисні рукавички та захисні окуляри при роботі з батарейками, що протікають. 

 Важлива інформація! 

• • Не піддавайте прилади надзвичайним температурам, вібраціям або ударам. 

• • Тримайте базову станцію в захищеному від вологи місці. 
• Зовнішній передавач захищений від бризок, але не є водонепроникним. При розміщенні на вулиці вибирайте 

сухе місце для передавача 

 

5. Елементи 
5.1 Базова станція (Приймач) 

A: LCD Дисплей (Fig. 1): 

A 1: Символ батарейки для трансмітера. A 2: Зовнішня температура 

A 3: Символ прийому для трансмітера A 4: Тенденція розвитку атмосферного тиску 

A 5: Прогноз погоди із символами 

A 6: Графічне зображення атмосферного тиску за останні 12 годин A 7 Символ  батарейки  для базової станції. 

А 8: Кімнатна температура 

А 9: Індикатор рівня комфортності кімнатного клімату A 11: Фази місяця A 13: Місцезнаходження. 

A 15: Символ переходу на літній час A 17: Символ сигналу1+2 A 19: Час із секундами A 21: Абсолютний або 

відносний тиск A 23: Циклічні символи для альтернативних  каналів. A 25: Номер каналу 

A 10: Кімнатна вологість 

A 12: Час сходу /заходу місяця 

A 14: Час сходу /Заходу сонця 

A 16: Іконка DCF прийому 
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A 18: Дата та день тижня 

A 20: Архівні значення атмосферного тиску 

A 22: Тенденція розвитку зовнішньої температури 

A 24: Символ для MAX/MIN 

 

B: Кнопки (Fig. 1+2): 

B1: Кнопка SNOOZE/LIGHT 

В 3: Кнопка Relative/Absolute 

В 5: Кнопка MAX/MIN/- 

В 7: Кнопка °C/°F/+ 

В 9: Кнопка HISTORY/WEATHER 

В 11: Кнопка CHANNEL 

В 2: Кнопка + 12   , 24  В 4: Кнопка -/ T  В 6: Кнопка MODE В 8: Кнопка ALARM ON/OFF В 10: Кнопка SUN 

MOON В 12: Кнопка RESET 

 

C: Корпус (Fig. 2): 

C1: Отвір для монтування на стіні C3: Підставка (розкладна) 

C 2: Відсік для батарейок 

 

D: Трансмітер (Fig. 3): 

B1: Кнопка °С,°F  

В 3: Отвір для монтування на стіні 

В 5: Відсік для батарейок  

В 7: Символи каналів 1,2,3 

В 9: Індикація трансмісії LED 

В11: Сигнал трансмісії 

D 2: Кнопка TX 

В4: 1 2 3 перемикачі для вибору каналів 

В 6: Підставка 

В 8: Дисплей зовнішньої температури 

В10: Символ батарейки для трансмітера 

 

6. Початок роботи 

 6.1 Встановлення батарейок 
• Зніміть захисні плівки з дисплея базової станції та передавача. 

• Відкрийте батарейний відсік передавача та приймача та покладіть обидва прилади на робочий стіл на відстані 

приблизно 1,5 метра. Перевірте, щоб не було поблизу можливих джерел перешкод, таких як електронні 

пристрої та радіотехнічне обладнання. 

• Вставте спочатку дві нові батареї 1,5 В AAA у відсік акумулятора передавача та одразу після цього три нові 

батареї 1,5 В AAA у відсік базової станції. Переконайтесь, що полярність правильна. 
• Після успішної установки обережно закрийте батарейні відсіки. 

6.2 Налаштування погодних символів 

• Пристрій попередить вас звуковим сигналом, і всі сегменти засвітяться на якусь мить. 

• Після завантаження батарейок або утримування кнопки HISTORY/WEATHER у звичайному режимі 

протягом 3 секунд символ погоди буде блимати протягом 20 секунд. Введіть фактичну погоду за цей час, 

натиснувши кнопку MAX / MIN / - або ° C / ° F / +. 
• Натисніть кнопку HISTORY/WEATHER для підтвердження налаштування. 

 

6.3 Прийом зовнішньої температури 

• Після завантаження батарейок зовнішні значення будуть передані на базову станцію. Символ прийому 

передавача блимає. 

• Якщо прийом зовнішніх значень не вдається, на дисплеї базової станції з’являється “--”. Перевірте 

акумулятори та спробуйте ще раз. Перевірте, чи є джерело перешкод. 

• Ви також можете розпочати пошук зовнішнього передавача вручну пізніше (наприклад, коли зовнішній 

передавач втрачено або замінено батареї). Натисніть і утримуйте кнопку CHANNEL (КАНАЛ ) протягом трьох 

секунд. Останній зареєстрований передавач (канал) буде скасовано. 
• Натисніть кнопку TX на зовнішньому передавачі. Передача зовнішніх даних відбувається негайно, і успішний 

прийом підтвердиться звуковим сигналом базової станції. 

 

6.4 Прийом радіокерованого часу 

• Через 3 хвилини годинник почне сканувати сигнал частоти DCF (радіокерований годинник). Символ прийому 

DCF буде блимати. Після успішного отримання часового коду через 3-10 хвилин на дисплеї постійно 
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відображатиметься радіокерований час, дата, день тижня та символ DCF. Годинник автоматично сканує сигнал 

часу в 1:00, 2:00, 3 а. м. та 4:00 щодня, щоб підтримувати точні терміни. Якщо прийом не вдасться, він 

повториться знову о 5.00 і 6.00 (менше порушень ^ 

• Ви також можете запустити ініціалізацію вручну. Натисніть і утримуйте кнопку - / T протягом 3 секунд. 

Символ прийому DCF буде блимати. 

• Знову утримуйте кнопку - / T протягом 3 секунд, щоб зупинити сканування сигналу часу DCF. З'являється 

символ прийому DCF. 
• Якщо годинник не може виявити сигнал DCF (наприклад, через перешкоди, відстань передачі тощо), час 

можна встановити вручну. Тоді годинник буде працювати як звичайний кварцовий годинник (див.: 

«Налаштування годинника, календаря та місця розташування). 

 

6.4 Примітки до радіокерованого часу 

Часовою Базою для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, яким керує Physikalisch Technische 

Bundesanstalt, що базується в Брауншвейгу (Брансвік), Німеччина. Він має відхилення в часі менше однієї 

секунди за один мільйон років. Час кодується і передається з Майнфлінген поблизу Франкфурта через 

частотний сигнал DCF-77 (77,5 кГц) і має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіо-годинник приймає 

сигнал, перетворює його і завжди показує точний час. Перехід на літній час (літній / зимовий час) автоматично. 

У літній час на дисплеї відображається літній час. Якість прийому в основному залежить від географічного 

положення. Зазвичай у радіусі 1500 км навколо Франкфурта не повинно виникнути проблем з прийомом. 

Тому зверніть увагу на такі кроки: 

• Рекомендована відстань до будь-яких перешкоджаючих джерел, таких як екрани комп’ютера або телевізори, 

становить не менше 1,5-2 метрів. 

• В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природним чином ослаблений. В 

крайньому випадку, будь ласка, встановіть пристрій біля вікна, щоб покращити прийом. 
• У нічний час атмосферні перешкоди, як правило, менш суворі, і прийом можливий у більшості випадків. Один 

щоденний прийом є достатнім, щоб утримувати відхилення точності менше 1 секунди. 

 

7. Робота 

Важливо: 

• Кнопки не працюватимуть під час сканування сигналу DCF або зовнішньої температури, хіба що вони були 

встановлені вручну . 

• Під час роботи всі успішні налаштування будуть підтверджені коротким звуковим сигналом. 

• Пристрій автоматично вийде з режиму налаштування, якщо протягом 15 секунд не натискається жодна кнопка  
• Натисніть і утримуйте кнопку + / 12/24 або - / T у режимі настройки для швидкого режиму. 

 

7.1 Налаштування годинника, календаря та місця 

 • Натисніть та утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд. На дисплеї блимає корекція часового поясу (за 

замовчуванням 00). Корекція часового поясу потрібна для країн, де прийнятий сигнал DCF, але часовий пояс 

відрізняється від часу DCF (наприклад, + 1 = одна година плюс). Натисніть + / 12/24 або - /Т  Кнопку для 

корекції часового поясу (+ 12 / -12). 

• Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ), щоб зробити налаштування в такій послідовності: Години, хвилини, 

секунди, рік, місяць, день, мова дня тижня, країна та місто. Натисніть кнопку + / 12/24 або - / T, щоб 

відрегулювати налаштування. 

• Мова дня тижня: німецька (GE), французька (FR), іспанська (ES), італійська (IT), голландська (NE), датська 

(DA), російська (RU) та англійська (EN). 

• Для вибору місця розташування див. Таблицю, що додається в кінці посібника. 

• Встановлений вручну час перезаписується після успішного прийому сигналу часу DCF. 

7.1.1 12 або 24-годинна система 
• Натисніть кнопку + / 12/24 у звичайному режимі, щоб вибрати 12 HR або 24 HR HR. У 12 годинній системі 

AM або PM (після 12-годин) з'являється на дисплеї 

 

8. Функція сигналу 
• Ви можете вибрати потрібний вам сигнал, натиснувши кнопку MODE: 

1. Сигнал (Alarm ) 1 & 

2. Сигнал (Alarm) 2 & 

• Встановіть час сигналу у відповідному режимі сигналу. Утримуйте кнопку MODE 3 секунди. Цифри години 

будуть миготіти. Натисніть кнопку + / 12/24 або - / T, щоб встановити бажаний час. Зробіть підтвердження за 

допомогою кнопки MODE (РЕЖИМ). Налаштуйте хвилини таким же способом. 

• Щоб увімкнути та вимкнути функцію будильника, натисніть кнопку ALARM ON/OFF  у відповідному 

режимі сигналу, на дисплеї поруч із часом будильника з'являється “ “on” or “oF” . 

• Якщо сигнал активований, будильник починає дзвонити, коли наступає встановлений час сигналу. 
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• Натисніть будь-яку кнопку (крім SNOOZE / LIGHT), і сигнал припиниться. 

• Якщо ви не вимкнули сигнал, то звучання автоматично вимикається через дві хвилини, і він буде повторно 

активований у той самий встановлений час наступного дня. 

• Коли будильник задзвонить, натисніть кнопку SNOOZE / LIGHT і активується функція затримки. 

Підсвічування вмикається ненадовго. 

• Сигнал тривоги блимає. 
• Сигналізація буде перервана на 5 хвилин. 

 

9. Термометр та гігрометр 
9.1 Заміна одиниць вимірювання температури °C/°F 

• Натисніть кнопку °C/°F/+ , щоб вибрати висвітлення на дисплеї базової станції температуру в °C (Celsius) 

або °F (Fahrenheit). 

• Натисніть кнопку °C/°F  на трансмітері, щоб змінити одиниці вимірювання температури на сенсорному 

дисплеї з °C на °F 

9.2 Стрілка тенденції розвитку 

• Стрілка тенденції розвитку зовнішньої температури покаже її збільшення, стабільність або зменшення. 
 

9. 3 Індикатор рівня комфортності кімнатного клімату 

• На дисплеї висвітлюється смайлик, який вказує на рівень комфортності: 

 < 40 % 40 - 60 % > 60 % 

 DRY COMFORT HUMID 

< 20 °C 
 

/ 
 

20 -26 °C 
   

> 26 °C 
 

/ 
 

9.3 Функція Maximum/Minimum  

• Натисніть кнопку MAX/MIN/- щоб показати максимальну (MAX) величину температури та вологості 

кімнатної температури та зовнішньої температури. Натисніть кнопку MAX/MIN/- знову, щоб показати 
мінімальні величини (MIN). 

• Якщо натиснути і утримувати кнопку MAX / MIN / - протягом 3 секунд, значення видаляються та 

повертаються до дійсного значення. 

 

10. Атмосферний тиск 
10.1 Символи погодної станції. 

• Існує 5 різних символів погоди (сонячна, мало  хмарна, хмарна, дощ, сильний дощ) та 3 різні символи для 

тенденції атмосферного тиску (зростаючий, стійкий, зменшується). Сніговий кристал показаний, якщо 

прогнозується дощ - і температура зовнішнього повітря нижче 0 ° C. 
• Прогноз погоди стосується діапазону від 12 до 24 годин і вказує лише на загальну тенденцію погоди. 

Наприклад, якщо поточна погода хмарна і відображається значок дощу, це не означає, що продукт несправний, 

оскільки не йде дощ. Це просто означає, що тиск повітря знизився, і очікується, що погода погіршиться, але не 

обов'язково буде дощова. 

 

10.2 Абсолютний та відносний тиск 

• Натисніть кнопку Relative/Absolute  (Відносний / Абсолютний),  щоб вибрати висвітлення на дисплеї тиску 

абсолютного ("Абс") або Відносного ("Відн."). 

• Абсолютний тиск — це фактичний атмосферний тиск, виміряний головним пристроєм. 

• Відносний атмосферний тиск відноситься до тиску рівня моря і його слід спочатку відрегулювати відповідно 

до місцевої висоти. Запитайте про поточний відносний атмосферний тиск у вашій місцевості (місцева служба 

погоди, www). Утримуйте кнопку Relative/Absolute 3 секунди. Натисніть кнопку MAX / MIN / - або ° C / ° F / +, 

щоб відрегулювати відповідне значення. Підтвердьте налаштування за допомогою кнопки Relative/Absolute . 

• Натисніть кнопку HISTORY/WEATHER (АРХІВ / ПОГОДА), щоб переглянути архівні значення 

барометричного тиску за 12 годин. На дисплеї відображається година (0, -1, -2 ... .. 12). 
• Натисніть і потримайте кнопку ° C / ° F / + протягом трьох секунд, щоб вибрати одиниці барометричного 

тиску inHg або mb / hPa. 

•  

10.3 Розвиток атмосферного тиску 

• Гістограма індикації атмосферного тиску показує тиск за минулі 12 годин. 

 

11. Сонце та Місяць 
11.1 Час Сходу/заходу сонця та час сходу/заходу місяця 
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• Після встановлення розташування країни та міста в режимі налаштування (див. 7.1) головний пристрій 

обчислює час сходу / заходу сонця та сходу місяця / заходу місяця. 

• Натисніть кнопку SUN MOON, щоб визначити тривалість дня. 

• Утримуйте кнопку SUN MOON 3 секунди, щоб увійти в режим швидкої перевірки. Цифри країни блимають, і 

ви можете вибрати налаштування за допомогою кнопки + / 12/24 або - / T. Введіть місто, рік, місяць і день, який 

ви хочете перевірити, натиснувши кнопку SUN MOON. Натисніть кнопку + / 12/24 або - / 1, щоб відрегулювати 

налаштування. Зробіть підтвердження за допомогою кнопки SUN MOON. 

• Цифри місцевості блимають, щоб вказувати, що основний пристрій все ще знаходиться в режимі швидкої 

перевірки. Натисніть кнопку SUN MOON, щоб повернутися до звичайного режиму. 

• Прилад вийде з режиму швидкої перевірки і повернеться до домашнього місця, якщо протягом 15 секунд не 

використовується кнопка. 

• Якщо на наступний день відбудеться схід місяця або захід сонця, на дисплеї з'явиться “MOONRISE + 1” або 

“MOONSET + 1”. 
• Якщо в цей день немає сходу місяця або місяця », це буде показано. 

 

11.2 Місячні фази 

• На дисплеї будуть кожного дня висвітлюватися місячні фази: 

 
A: Новий місяць  В: Зростаючий місяць  C: Перша чверть  D: Зростаючий опуклий місяць 

E: Повний місяць  F: Спадаючий опуклий місяць  G: Остання чверть 

H: Спадаючий півмісяць  

 

12. Підсвічування 
• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT. Підсвітка увімкниться на 3 секунди. 

 

13. Додаткові зовнішні трансмітери 
• Температура, виміряна датчиком, відображається на дисплеї базової станції. Якщо ви встановили більше 

одного трансмітера, натисніть кнопку CHANNEL для переходу між зовнішніми трансмітерами. 

• Ви також можете вибрати висвітлення альтернативного каналу. Натисніть кнопку CHANNEL (КАНАЛ). Після 

останнього зареєстрованого каналу з'явиться символ кола (відображення 0 для каналу 1, погано для каналу 2 

або B для каналу 3 та O 'для змінного каналу). 
• Щоб скасувати невикористаний канал, утримуйте кнопку CHANNEL 3 секунди. Якщо новий канал буде 

отриманий, він буде автоматично зареєстрований знову. 

 

14. Розташування та монтування базової станції та трансмітера 
• Якщо ви встановлюєте прилади на вулиці, оберіть тінисте і сухе місце для передавача. Пряме сонячне світло 

може спричинити неправильне вимірювання, а безперервна вологість може пошкодити  електронні компоненти. 

• Розташуйте базову станцію в будь-якій кімнаті будинку. Уникайте близькості до будь-яких джерел 

перешкоджання, таких як екрани комп’ютера, телевізори або тверді металеві предмети. 

• Після вибору потрібного місця перевірте, чи можлива передача від трансмітера до базової станції (діапазон 

передачі до 60 м на відкритих ділянках). У суцільних стінах, особливо з металевими деталями, дальність 

передачі може бути значно скорочена. 

• При необхідності виберіть інше місце розташування для зовнішнього передавача та / або приймача. 
• Передача успішна, ви можете встановити на стіні базову станцію та зовнішній передавач за допомогою за 

допомогою суспензії 

 

15. Догляд та обслуговування 
•    Чистіть прилад м’якою вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення.  

• Видаліть батарейки з усіх приладів, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу. 

• Зберігайте пристрій у сухому місці. 

 
15.1 Заміна батарейок 

• Якщо символ батарейки з’являється на базовій станції поруч із зовнішнім трансмітером або на дисплеї 
зовнішнього трансмітера, замініть батарейки на трансмітері. 

• Замініть батарейки на базовій станції, якщо символ батарейки з’явився на дисплеї біля кімнатних величин 

• Примітка: 

Коли батареї замінені, контакт між передавачем і приймачем повинен бути відновлений — тому завжди 

вставляйте нові батареї в обидва пристрої або починайте ручний пошук передавача. 
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16. Проблеми та шляхи їх вирішення 
Проблеми Вирішення 

Відсутня індикація на 

базовій станції та 

трансмітері 

> Перевірте полярність завантажених батарейок 

> Замініть батарейки 

Немає прийому від 

трансмітеру 

 

Висвітлення для каналів 

1/2/3 

> Жодного зовнішнього передавача не встановлено. Перевірте батареї 

зовнішнього передавача  
> Жодного зовнішнього передавача не встановлено. Перевірте батареї 

зовнішнього передавача  

> Перезавантажте передавач та базову станцію відповідно до інструкції 

> Почніть ручний пошук зовнішнього передавача 

> Виберіть інше місце для зовнішнього передавача та / або базової станції 

> Скоротіть відстань між зовнішнім передавачем та базовою станцією 

> Перевірте, чи є джерело перешкод 

Немає DCF прийому > Натисніть і утримуйте кнопку - / * протягом трьох секунд і починайте 

ініціалізацію вручну 

>  

> Почекайте наступного прийому протягом ночі 

> Виберіть інше місце для свого продукту 

> Встановіть годинник вручну 

> Перевірте, чи немає джерела перешкод 

> Перезавантажте прилад відповідно до інструкції 

Неправильна індикація > Натисніть кнопку  RESET 

 > Замініть батарейки 

 

17. Утилізація 

 Цей продукт виготовлений з використанням високоякісних матеріалів та компонентів, які можна 

переробляти та використовувати повторно. 

Ніколи не утилізуйте порожні батареї та акумуляторні батареї звичайними побутовими відходами. Як 
споживач, ви зобов'язані законодавчо віднести їх до свого магазину роздрібної торгівлі або до відповідного 

місця збору, залежно від національних чи місцевих норм, щоб захистити навколишнє середовище. Символами 

для важких металів, що містяться: 

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець 

Будь ласка, не утилізуйте цей продукт серед звичайних побутових відходів. Як споживач, ви повинні доставити 

вичерпані пристрої до призначеного пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання, 

щоб забезпечити екологічно сумісну утилізацію. 

 

18. Специфікація 
Діапазон вимірювання в кімнаті 

Температура 0°C... +50 °С (+32...+122 ° F) 

Вологість 20 %rH...95 %rH 

Атмосферний тиск 900hPa ~ 1050hPa 

Діапазон вимірювання на вулиці 

Зовнішня температури -20 °С... +60 °С (-4 °E...+140 °F) 

Діапазон  max. 60  (на відкритому просторі) 

Частота трансмісії  433 MГц 

Максимальна радіочастотна 

потужність 

< 10mW 

Живлення Базова станція: 3 x 1,5 В AAA ( Немає батарейок в комплекті) 

 Зовнішній трансмітер: 2 x 1,5 В AAA ( Нема батарейок в комплекті) 

Базова станція 

Розміри 158 x 26 (51)x 123 мм 

Вага 224 г (тільки пристрій) 

Зовнішній трансмітер 

Розміри 50 x 30 x 97 мм 

Вага 45 г (тільки пристрій) 
 


