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Погодна станція «MONDO» 
Інструкція з експлуатації 
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 

 

1. Перед початком використання 

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і 

деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у 

випадку несправностей. 

• Дотримання вказівок вашої інструкції з експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших 

законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності 

за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.  

• А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть 

призвести. 
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• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці! 

• Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому. 

 
2. Комплект поставки 

• Бездротова погодна станція (базова станція) 

• Зовнішній передатчик (cat.-no. 30.3237.02) 

• Інструкція по експлуатації 

 

3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 

• Передача зовнішньої температури та вологості через передатчики, до 3 штук (максимально 60 метрів)  

• Кімнатна температура та вологість 

• Індикатори тенденції 

• Сигналізатор температури 

• Анімований прогноз погоди з піктограмами 

• Радіокерований годинник з датою та днем тижня (7 мов) 

• 2 часів для будильника 

• Установка на столі 

• Функція відстрочення дзвінка будильника snooze з регульованим інтервалом 

• Підсвічування  LCD з 2 рівнями яскравості натисканням кнопки або постійне від блока живлення (не 

поставляється) 

 
4. Для вашої безпеки 

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно 

використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.  

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені. 

 

Будь ласка, зверніть увагу на наступне при використанні з блоком живлення (блок живлення не 

поставляється). 

 
Увага! 

Ризик електричного удару! 

• Підключайте пристрій тільки в стінну розетку, яка встановлена відповідно правил техніки електробезпеки та 

має електричну напругу 230V!  

• Стінна розетка повинна бути розташована біля цього обладнання та легко доступна. 

• Пристрій та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для кімнатного 

застосовування. 

• Не використовуйте цей пристрій, якщо корпус або блок живлення пошкоджені. 

• Зберігайте цей пристрій подалі від людей (включаючи дітей), хто не може в повній мірі усвідомлювати 

потенційні ризики при поводженні з електричним обладнанням. 

• Відключайте пристрій негайно, якщо трапиться якась поломка, або якщо пристрій не використовується 

довгий період часу. 

• Використовуйте тільки підходящий універсальний блок живлення з вихідною елеткричною апругою DC 5V. 

• Спочатку приєднуйте провід до базової станції, а потім вставляйте блок живлення в мережну розетку. 

• Не тягніть блок живлення з розетки за його кабель. 

• Направляйте мережний шнур таким чином, щоб він не стикався з гарячими предметами або з предметами, 

що мають гострі краї. 

 
Увага! Загроза травми! 

• Тримайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей. 

• Батарейки не можна кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або 

перезаряджати. Існує загроза вибуху! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати як можна швидше, 

щоб уникнути ушкодження, викликаного витоком батарейки.  

• Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батареї різних типів. Надягайте 

хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками. 

 
Важлива інформація з безпеки продукту! 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів. 

• Захищайте пристрій від вологи. 



35.1151.01 

www.tfa-dostmann.de                                                                    4 

• Зовнішній передатчик захищений від бризок води, але він не є водонепроникним. Якщо ви вирішите 

використовувати передатчик на відкритій місцевості, оберіть затінене і сухе місце. 

 

5. Елементи  

5.1. Бездротова погодна станція (базова станція) 

A: Дисплей (Fig. 1): 

Лівий дисплей 

A 1: Зовнішня температура  

A 2: Індикатор тенденції 

A 3: Піктограми для сигналізатора температури  

A 4: Піктограма прийому для передатчика  

A 5: Канал 1,2,3  

A 6: Кругова піктограма для автоматичного перемінного відображення каналів 

A 7: Піктограма батарейки для передатчика  

A 8: Зовнішня вологість 

Середній дисплей 

A 9: Піктограма Snooze  

A 10: Піктограми прогнозу погоди 

A 11: Піктограма прийому DCF  

A 12: Час 

A 13: Дата та день тижня  

A 14: Будильник 1 + 2 

Правий дисплей 

A 15: Індикатор тенденції  

A 16: Кімнатна температура 

A 17: Кімнатна вологість  

A 18: Піктограми для сигналізатора температури  

A 19: Піктограма батарейки для базової станції 

B: Кнопки (Fig. 2): 

B 1: Кнопка DOWN B 2: Кнопка MODE  

B 3: Кнопка SNOOZE/LIGHT B 4: Кнопка CHANNEL  

B 5: Кнопка UP B 6: Кнопка ALERTS  

B 7: Кнопка ALARM  

 

C: Корпус (Fig. 2): 

C 1: Отвори для настінного монтування C 3: Підставка (розкладна) 

C 2: Батарейний відсік C 4: З'єднувач блока живлення 

 

5.2. Зовнішній передатчик (Fig. 3): 

D 1: Сигнальна лампа LED D 3: Перемикач каналів CH1/2/3 

D 2: Батарейний відсік D 4: Отвір для настінного монтування  

 

6. Початок роботи 

• Розташуйте базову станцію та передатчик на столі з відстанню приблизно 1.5 метри один від одного. 

Уникайте близького сусідства з можливими джерелами інтерференцій, такими як електронні пристрої та 

радіообладнання. 

• Видаліть захисну плівку з дисплея базової станції. 

• Відкрийте батарейний відсік на зворотній стороні базової станції. 

• Вставте три нові батарейки типу AAA 1,5 V в батарейний відсік, додержуючись вказаної полярності. 

• Закрийте батарейний відсік. 

• Пристрій надасть короткий звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться на короткий момент. 

• Додатково: Для постійного підсвічування та збереження енергії батарейок ви можете використовувати 

підходящий блок живлення для функціонування базової станції. 

 

6.1. Вставлення батарейок в зовнішній передатчик / Прийом зовнішніх величини 

• Видаліть кришку батарейного відсіку передатчика. 

• Вставте дві нові батарейки 1,5 V AAA в батарейний відсік зовнішнього передатчика. Впевніться в 

додержання правильної полярності. Сигнальна лампа LED блимає. 

• Базова станція автоматично почне сканувати сигнали для реєстрації зовнішнього передатчика на каналі 1 

після вставлення батарейок. Піктограма прийому для передатчика блимає. 

• Після отримання зовнішніх показань базовою станцією показання будуть постійно відображатися на 

дисплеї. 

• Якщо прийом зовнішніх даних неуспішний протягом трьох хвилин, на дисплеї базової станції відобразиться 
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«- -». Перевірте батарейки та спробуйте знову. Перевірте відсутність якихось джерел перешкод. 

• Ви можете також запустити ручний пошук зовнішнього передатчика пізніше (наприклад, коли втрачений 

зовнішній передатчик, або замінені батарейки). 

• Натисніть та утримуйте кнопку CHANNEL на базовій станції протягом трьох секунд.  

• Піктограма прийому блимає. 

• «- -» відобразиться на дисплеї зовнішніх показань, та піктограма прийому блимає. 

• Після успішного встановлення акуратно закрийте батарейний відсік зовнішнього передатчика. 

 

6.2. Прийом частотного сигналу DCF  

• Після прийому зовнішніх величин годинник почне сканування частотного сигналу DCF, та піктограма DCF 

буде блимати на дисплеї. 

• Після успішного отримання часового коду через 3-8 хвилин радіокерований час, дата, день тижня та 

піктограма DCF будуть постійно відображатися на дисплеї. 

• Прийом DCF відбувається о 1:00, 2:00 та 3:00 ранку. Якщо прийом не отриманий успішно о 3:00 ранку, 

наступні спроби прийому будуть відбуватися до 5:00  ранку. 

• Ви можете також активувати прийом DCF вручну. 

• Натисніть та утримуйте кнопку DOWN 3 секунди. 

• Піктограма прийому DCF блимає. 

• Натисніть кнопку DOWN ще раз, щоб дезактивувати прийом часу DCF. Піктограма прийому DCF зникне. 

• Важливо: Операції з пристроєм неможливі під час прийому часового сигналу DCF. 

• Три різні піктограми стану прийому: 

 Блимає – прийом активний 

 Блимає – сигнал отриманий 

 Непохитна – прийом дуже добрий 

 

• Якщо годинник не може визначити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), 

час можна налаштувати вручну.  

• Годинник після цього буде працювати, як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручні 

налаштування). 

 

Примітка для радіокерованого часу 

Базовим часом для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, керований Фізико-Технічним 

Федеральним Управлінням, заснованим у Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше 

однієї секунди за мільйон років. Час кодується і передається з Mainflingen біля Франкфурта за допомогою 

частотного сигналу DCF-77 (77.5 кГц), та діапазон передачі складає приблизно 1 500 км. Регулювання на літній 

час здійснюється автоматично. В літній час піктограма DST відображається на дисплеї. Якість прийому 

залежить, головним чином, від географічного положення. В звичайних умовах не повинно бути ніяких проблем 

з прийомом у радіусі 1 500 км навколо Франкфурта. 

Будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори: 

• Рекомендована відстань до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори, становить 

мінімум 1,5 – 2 метри.  

• В залізобетонних приміщеннях (підвали, верхні частини будівель) одержуваний сигнал природно 

послаблюється. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню 

або задню частину за напрямом до передавача Франкфурта.  

• У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай менш сильні, і прийом можливий у більшості випадках. 

Єдиного щоденного сигналу достатньо, щоб підтримувати відхилення точності менше 1 секунди.  

 

7. Підсвічування 

7.1. Робота від батарейок 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб тимчасово активувати підсвічування. 

• Ви можете обрати між трьома рівнями яскравості кнопкою SNOOZE/LIGHT (HI/LO). 

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT , щоб активувати підсвічування на короткий момент. Налаштування за 

замовчуванням - HI. 

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT ще раз, щоб ослабити підсвічування. 

 

7.2. Робота від блока живлення (додатково) 

• Увага: Постійне підсвічування можливе тільки при використанні блока живлення. 

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT один раз, щоб зменшити підсвічування. 

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT ще раз, щоб виключити підсвічування. 

• Послідовність відображається таким чином: HI - LOW - OFF. 
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8. Операції 

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута декілька секунд. 

• Натисніть та утримуйте кнопку UP або DOWN в режим налаштування для швидкої прокрутки. 

 

8.1. Ручні налаштування 

• Натисніть та утримуйте кнопку MODE в звичайному режимі протягом трьох секунд, щоб увійти до режиму 

налаштування. 

• Часовий пояс (00 = за замовчуванням) буде блимати на дисплеї. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб виконати корекцію часового поясу (+12/-12). 

• Корекцію часового поясу потрібно виконувати в тих країнах, де можливий прийом DCF-сигналу, але 

часовий пояс відрізняється від часу DCF (наприклад, +1=одна година плюс). 

• Натисніть кнопку MODE, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: година, хвилини, рік, 

місяць, день та мова для дня тижня. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб відрегулювати їх. 

• Підтвердить налаштування кнопкою MODE. 

• Вручну записаний час буде замінено після успішного отримання часового сигналу DCF. 

 

8.1.1. Налаштування мови дня тижня 

• Ви можете налаштувати мову дня тижня в режимі налаштування. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN. 

• На дисплеї відобразиться: German/німецька - GER (за замовчуванням), French/французька - FRE, 

Italian/італійська - ITA, Dutch/ нідерландська - DUT, Spanish/іспанська - SPA, Danish/датська - DAN та 

English/англійська - ENG. 

• Підтвердить налаштування кнопкою MODE. 

 

8.2. Формат відображення часу 24 або 12 годин 

• В звичайному режимі ви можете обрати між форматом 12 HR або 24 HR. 

• Натисніть кнопку DOWN. 

• В форматі 12-HR на дисплеї відобразиться PM (після полудня). 

 

8.3. Налаштування одиниці температури 

• В звичайному режимі ви можете змінювати одиницю температури з градуса °C (Celsius) на градус °F 

(Fahrenheit). 

• Натисніть кнопку UP. 

 

9. Функція будильника  

• Натисніть кнопку MODE в звичайному режимі. 

• AL1 та 6:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на дисплеї. 

• Натисніть та утримуйте кнопку MODE 3 секунди. 

• Цифра години почне блимати. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб відрегулювати години. 

• Натисніть кнопку MODE ще раз, та ви зможете відрегулювати хвилини кнопкою UP або DOWN. 

• Натисніть кнопку MODE , щоб повернутися до звичайного режиму. 

• Натисніть кнопку MODE двічі в звичайному режимі. 

• AL2 та 0:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на дисплеї. 

• Якщо необхідно, налаштуйте другий час будильника таким самим способом. 

• Натисніть кнопку ALARM в звичайному режимі, щоб активувати або дезактивувати функцію відповідного 

будильника. 

• Піктограма будильника (AL1/AL2) з’явиться/зникне з дисплея. 

• Коли будильник активований, будильник почне дзвеніти після досягнення часу будильника. Піктограма 

будильника блимає. 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити будильник. 

• Якщо будильник не зупинити вручну, дзвінок будильника автоматично виключиться через дві хвилини та 

заново активується в той самий час наступного дня. 

• Піктограма будильника залишається на дисплеї. 

• Коли будильник дзвенить, натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, після чого активується функція 

відстрочення дзвінка будильника snooze. 

• Zz відобразиться, та будильник перерветься на налаштований інтервал часу. 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб виключити функцію snooze. 

• Піктограма Zz зникне. 

 

9.1. Налаштування інтервалу snooze 

• Натисніть та утримуйте кнопку SNOOZE/LIGHT в звичайному режимі протягом трьох секунд, щоб увійти 
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до режиму налаштування. 

• 05 (за замовчуванням) або останній налаштований інтервал snooze відобразиться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб відрегулювати хвилини (3-20) для функції snooze.  

• Підтвердить налаштування кнопкою MOOE. 

 

10. Стрілочні індикатори тенденції 

• Стрілки тенденції вказують на поточне збільшення, постійність або зниження величини температури. 

 

11. Піктограми прогнозу погоди 

• Прогноз погоди виражається 6 різними піктограмами (сонячно, часткова хмарність, хмарно, дощ, гроза та 

сніг). 

• Прогноз погоди охоплює діапазон 12 годин та вказує загальну тенденцію погоди. Наприклад, якщо поточна 

погода хмарна, та відображається піктограма дощу, це не означає, що пристрій несправний із-за того, що немає 

дощу. Це просто означає, що атмосферний тиск впав, та очікується погіршення погоди, але не обов’язково дощ. 

Точність складає приблизно 70 %. 

• Піктограма сонця також відображається в зоряну ніч. 

 

12. Налаштування сигналізатора зовнішньої та кімнатної температури 

• Натисніть кнопку ALERTS в звичайному режимі. 

• HI та 70 °C (за замовчуванням) або остання налаштована верхня межа температури відобразиться на дисплеї. 

• Натисніть та утримуйте кнопку ALERTS. 

• Дисплей температури блимає. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб налаштувати потрібну верхню межу. 

• Підтвердить кнопкою ALERTS. 

• LO та -40°C (за замовчуванням) або остання налаштована нижня межа температури відобразиться на дисплеї. 

• Дисплей температури блимає. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб налаштувати потрібну нижню межу. 

• Підтвердить кнопкою ALERTS. 

• Налаштуйте верхню та нижню межу для кімнатної температури тим самим способом. 

Діапазон вимірювання: 0°C ...+50°C. 

 

12.1. Активування та дезактивування сигналізатора зовнішньої та кімнатної температури 

• Натисніть кнопку ALERTS в звичайному режимі. 

• HI та остання налаштована верхня межа температури відображається на дисплеї. 

• Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб активувати або дезактивувати функцію будильника. 

• Піктограма будильника відобразиться /зникне біля HI. 

• Натисніть кнопку ALERTS , щоб далі оперувати функціями сигналів та повернутися до звичайного режиму. 

 

12.2. Спрацьовування сигналізатора 

• У випадку спрацьовування сигналізатора відповідна величина буде блимати. Сигнал буде звучати протягом 4 

секунд кожної хвилини. 

• Зупинить звучання сигналу будь-якою кнопкою. 

 

13. Місце розташування та монтування базової станції та передатчика 

 За допомогою розкладної ніжки на зворотній стороні базову станцію можна  розташувати на будь-якій 

плоскій поверхні. 

 Використовуючи отвори для настінного монтування базову станцію можна закріпити на стіні у 

підходящому місці. Уникайте близького сусідства з будь-якими джерелами перешкод, таких як 

комп’ютерні екрани, телевізори або щільні металеві об’єкти. 

 Зовнішній передатчик можна розташувати на будь-якій плоскій поверхні або змонтувати на стіні у 

відповідному місці, використовуючи отвір для підвішування на зворотній стороні пристрою. 

 При розташуванні назовні оберіть затінене та сухе місце для передатчика. Пряме сонячне світло може 

викликати неправильне вимірювання, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти. 

 Після обрання потрібного вам місця розташування перевірте, чи можлива передача даних від 

передатчика на базову станцію (відстань передачі до 60 метрів у відкритому просторі).  В суцільних 

стінах, особливо з металевими частинами, діапазон передачі може бути набагато скорочений. 

 Якщо необхідно, оберіть інше місце розташування для передатчика та/або базової станції. 

 

14. Додаткові зовнішні передатчики (факультативні) Cat.-No. 30.3237.02 

• Якщо ви використовуєте більше одного зовнішнього передатчика, обирайте окремий канал для кожного з 

них за допомогою перемикача CH1/2/3 всередині батарейного відсіку. Вставте дві нові батарейки типу 1,5 V 

AAA, полярність, як вказано. Запустіть роботу базової станції або ручний пошук зовнішнього передатчика. 
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• Оберіть відповідний передатчик натисканням кнопки CHANNEL. 

• Натисніть та утримуйте кнопку CHANNEL на базовій станції дві секунди. Останній зареєстрований 

передатчик (канал) буде відмінено, та почнеться пошук передатчика. 

• Зовнішні показання та номер каналу будуть відображатися на дисплеї базової станції. Якщо ви встановили 

більше одного зовнішнього передатчика, натисніть кнопку CHANNEL на базовій станції, щоб перемикатися 

між каналами від 1 до 3. 

• Ви також можете обрати поперемінне відображення каналів. Натисніть кнопку CHANNEL. Після 

останнього зареєстрованого каналу (від 1 до 3) з’явиться кругова піктограма. Щоб відключити цю функцію, 

натисніть кнопку CHANNEL ще раз. 

• Після успішного встановлення акуратно закрийте батарейний відсік передатчика. 

 

15. Чищення та технічне обслуговування 

• Чистіть пристрій за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби. 

• Видаляйте батарейки з усіх пристроїв, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу. 

• Зберігайте пристрої в сухому місці. 
 
15.1. Заміна батарейок 

• Замініть  батарейки зовнішнього передатчика, коли піктограма батарейки з’являється на дисплеї зовнішніх 

показань. 

• Замінюйте батарейки базової станції, коли піктограма батарейки з’являється на дисплеї кімнатних показань. 

• Будь ласка, пам’ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між передатчиком та базовою станцією 

повинен бути відновлений – тож завжди вставляйте нові батарейки у всі пристрої  або запустіть ручний пошук 

передатчика. 

 

16. Пошук та усунення несправностей 

Проблема  Рішення  

Відсутня індикація на 

базовій станції 

Робота з батарейками: 

 Впевніться в додержанні правильної полярності батарейок 

 Замініть батарейки 

Робота з блоком живлення: 

 З’єднайте базову станцію з блоком живлення 

 Перевірте блок живлення 

Відсутній прийом DCF   Натисніть та утримуйте кнопку DOWN протягом 3 

секунд, щоб активувати прийом 

 Оберіть інше місце для вашого продукту 

 Налаштуйте годинник вручну 

 Почекайте спроби прийому в нічний час 

 Перевірте відсутність якихось джерел перешкод 

 Заново запустіть пристрій згідно вказівок цієї інструкції 

Відсутній прийом 

зовнішнього 

передатчика 

Відображається «--»  

 

 

 

 Жоден зовнішній передатчик не встановлений 

 Перевірте батарейки зовнішнього передатчика (не 

використовуйте акумуляторні батарейки!) 

 Заново запустіть передатчик та базову станцію згідно 

вказівок цієї інструкції  

 Запустіть ручний пошук зовнішнього передатчика 

згідно вказівок цієї інструкції 

 Оберіть інше місце для зовнішнього передатчика та/або 

базової станції 

 Скоротіть відстань між зовнішнім передатчиком та 

базовою станцією 

 Перевірте відсутність якихось джерел перешкод 

Некоректна індикація  Замініть батарейки 

 

Індикація: LL / HH  За межами діапазону вимірювання 

 

18. Утилізація відходів 

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути 

перероблені і повторно використані. 
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Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані 

віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов 

щодо захисту навколишнього середовища. 

Позначення для важких металів: 

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець. 

 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 

(WEEE). 

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в 

призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид 

відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

 

19. Специфікації 

Діапазон вимірювання 

кімнатної  
Температури  

Вологості 

 

 

0 °C... +50 °C (+32...+122 °F)  

20%RH~99%RH 

Діапазон вимірювання 

зовнішньої 

 

Температури -40 °C... +70 °C (-40 °F...+158 °F) 

Вологості 20%...99% RH 

Точність температури ± 1 °C (0 °C...+50 °C) 

Точність вологості ± 5% (25%...95% rH) 

Діапазон  максимально 60 метрів (відкритий простір) 

Частота передачі 433 MHz 

Максимальна радіочастотна 

потужність 

 

< 10mW 

Енергоспоживання: Базова станція: батарейки 3 x 1,5 V AAA (в комплект не 

входять) 

Блок живлення  230 V AC /5.0 V DC min. 150mA (в комплект 

не входить) 

Зовнішній передатчик: батарейки 2 x 1,5 V AAA (в комплект 

не входять) 

Базова станція 

Розміри 214 x 27 (61) x 140 мм 

Вага 350 грам (тільки пристрій) 

Зовнішній передатчик 

Розміри 49 x 25 x 84 мм 

Вага 38 грам (тільки пристрій) 

 


