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VENICE – Trådlös pooltermometer � VENICE – Trådlös pooltermometer �
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsa-

kas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsamm-
mans, och inte heller batterier av olika typer. 

• Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av
läckande batterier.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Försiktighet:  Solpanelen är mycket känslig. Tappa inte ner poolsensorn.
• Tappa inte ner enheterna och undvik kollisioner, vibrationer eller extrem temperatur. 
• Skydda basstationen mot fukt.

5. Delar
5.1 Basstation (Mottagare)
A: Display (Fig. 1):

Övre skärm
Indikering av inomhusvärdena

A 1: Symbol för inomhus
A 2: Inomhustemperatur och luftfuktighet
A 3: Symbol för DST och DCF, tid, veckodag eller sekunder, datum, valfritt larm 

tid med larmsymbol

Nedre skärm
Indikering för poolsensorn
A 4: Symbol för poolsensor
A 5: Minsta vattentemperatur med symbol, symbol för larm valfritt 
A 6: Faktisk vattentemperatur
A 7: Maximal vattentemperatur med symbol, symbol för larm valfritt 
A 8: CL 24-symbol för automatisk återställning av de högsta och lägsta värdena

B: Knappar (Fig. 1):
B 1: MIN/MAX/- knappen B 2: ALARM/SET knappen
B 3: CHANNEL/+ knappen

C: Hölje (Fig. 2):
C 1: Väggmonteringshål C 2: Batterifack
C 3: Stativ (utvikbart)

5.2 Poolgivaren (Fig. 3):
D: Display:
D 1: Vattentemperatur D 2: Kanalnummer

E: Hölje (Fig. 3):
Lock ovanpå

E 1: Låsbult E 2: Antenn
E 3: Solpanel E 4: LED-signallampa

Lock inuti
E 5: Batterifack E 6: Anslutningskabel 
E 7: RESET-knapp

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.  

1. Innan du börjar använda de

• Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga. 
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära dig alla
dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första använd-
ning och hur man använder den och för att få råd i händelse av ett fel.

• Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador
på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på
grund av felaktig användning.  

• Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte
dessa instruktioner efterföljs. På samma sätt tar vi inget ansvar för eventuella fel-
aktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.

• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida referens.

2. Leveransinnehåll

• Trådlös pooltermometer (basstation)
• Pool sensor (30.3216.20)
• Instruktionsmanual

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• För pool och damm
• Vattentemperatur trådlöst via poolsändare (433 MHz), avståndsintervall på upp till

50 m (öppet fält)
• Sensor med 180 mm mätdjup och solpanel
• Inomhustemperatur och luftfuktighet 
• Ställbart temperaturlarm
• Högsta och lägsta värden
• Radiostyrd klocka med larm och datum
• Utbyggbar upp till 7 temperatur/fuktighetssändare (produkt nr 30.3208.02) för

styrning av inomhus (t.ex. barnrum, vinkällare) eller utomhusklimat

4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs

ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar. 
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

Varning!� Risk för skada:

• Förvara dessa instrument och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batte-

ri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två tim-
mar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i
kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explo-
sion!
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• Det finns tre olika mottagningssymboler:

blinkande – mottagningen är aktiv

stadig – mottagningen är mycket god

Ingen symbol ¬– ingen mottagning / inställd tid manuellt

• Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (till exempel på grund av störningar,
sändningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. DCF-symbolen försvinner och
klockan fungerar då som en normal kvartsklocka. (se: Manuella inställningar).

7. Anmärkning för radiostyrd tid DCF
Den radiokontrollerade tiden baserar sig på en cesium atomklocka som drivs av
Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Den har en tidsavvikelse på
mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och överförs från Mainflingen nära
Frankfurt via frekvenssignal DCF-77 (77,5 kHz) och har ett sändningsområde på cirka
1 500 km. Din radiostyrda klocka tar emot denna signal och konverterar den för att
visa den exakta tiden. Omväxling från sommartid eller vintertid är automatisk. På dis-
playen visas en symbol under sommartid. Kvaliteten på mottagningen beror främst
på den geografiska platsen. Normalt bör det inte finnas några mottagningsproblem
inom en 1.500 km radie runt Frankfurt.

Vänligen notera följande:
• Det rekommenderade avståndet till alla störande källor som datorskärmar eller TV-

apparater är minst 1,5 - 2 meter.
• Inuti armerade-betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna sig-

nalen. I extrema fall,  vänligen placera enheten nära ett fönster för att förbättra
mottagningen.

• Under natten är de atmosfäriska störningarna vanligtvis mindre allvarliga och
mottagning är möjlig i de flesta fall. En enda daglig mottagning är tillräcklig för
att hålla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

8. Drift
• Observera:  Under mottagningen av utomhusvärdena och den radiostyrda tiden är

knappanvändande inte möjlig.
• Tryck och håll ned knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ i respektive inställnings-

läge för snabb förflyttning.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under en

längre tid.

8.1 Manuella inställningar
• Tryck och håll ner ALARM/SET-knappen i normalt läge.
• RCC visas på displayen.
• ON (standardläge) kommer att blinka och du kan avaktivera (OFF) DCF-mottag-

ningen med knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+.
• Tryck på ALARM/SET-knappen för att göra inställningarna i följande sekvens:

Tidszon (ZON - standard OH), 12 eller 24 timmar systemet (24 H - standard), timm-
marna, minuterna, indikationen för datumet (D-M standard), månaden, dagen,
året och möjligheten till automatisk återställning av högsta och lägsta värden (CLR
- standard PÅ). Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att justera den.

6. Komma igång

6.1 Sätt i batterierna

• Placera instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5 meter. Undvik
att komma nära möjliga störningskällor (Elektroniska apparater och radioinstalla-
tioner).

6.1.1 Installation av poolgivaren (bild 5)

• Vrid låsbulten 90° och ta bort den.
• Vrid locket kraftigt i pilens riktning (öppna), se sidan 78, fig. 5!
• Vänligen var uppmärksam på anslutningskabeln när du öppnar.
• Öppna poolsensorns batterifack genom att lyfta batterifackets lucka vid fördjup-

ningen.
• Sätt i fyra nya batterier 1,5 V AAA, polaritet som illustreras.
• LED-signallampan kommer att blinka.
• På poolsensorns display visas kanalnummer 1 och temperaturen i °C.
• Stäng batterifacket och skruva försiktigt fast locket i riktning mot pilen (stäng).
• Var uppmärksam på tätningsringen.
• Sätt i låsbulten från den nedre sidan i hålet och lås locket.

6.1.2 Installation av grundstationen

• Öppna batterifacket och sätt i fyra nya batterier 1,5 V AAA, polaritet som illustre-
ras. 

• Enheten kommer att varna dig med en pipsignal.
• Alla LCD-segment kommer att visas kort.
• På basstationens övre display visas inomhustemperaturen och luftfuktigheten.
• Poolsensorn använder automatiskt kanal nummer ett och visas i den nedre display-

en. Om mottagningen är lyckad, visas vattentemperaturen med de högsta och läg-
sta värden på displayen.

• Stäng batterifacket igen.

6.2 Mottagande av utomhusvärdena

• Efter att batterierna satts i kommer poolgivarens mätvärden att överföras till bass-
stationen. LED-signallampan kommer att blinka. Om mottagningen av utomhus-
värdena misslyckas visas “- -” på basstationens display. Kontrollera batterierna och
prova igen. Kontrollera om det finns någon störningskälla. Tryck på RESET-knapp-
pen på poolgivaren.

• Så snart basstationen fått den radiostyrda tiden kan du starta initieringen manu-
ellt. Tryck på och håll in knappen CHANNEL/+i tre sekunder. Ett kort pip hörs och
basstationen skannar utomhusvärdena.

6.3 Mottagning av DCF-frekvenssignalen

• Klockan kommer nu att skanna DCF-frekvenssignalen och DCF-symbolen kommer
att blinka på displayen. När tidskoden tagits emot visas den radiostyrda tiden inom
kort, DCF-symbolen, valfritt kan symbolen för sommartid och datumet visas på dis-
playen.

• DCF-mottagningen sker alltid var sjätte timme.
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8.3 Visning av sekunder/veckodag eller datum/år
• I normalt läge på displayen visas tiden med sekunder och datumet.
• Tryck och håll ned KNAPPEN MIN/MAX/- i tre sekunder för att ändra displayen från

sekunder till veckodag permanent.
• Indikeringen av år visas i 30 sekunder. Därefter visas det aktuella datumet igen.

8.4 Inställning av larmet
• I larminställningsläget kan du ställa in ett väckningslarm och ett Hi/Low-alarm för

poolsensorn.
• Tryck på ALARM/SET-knappen.
• ALM och 0:00 (standard) eller den senast justerade larmtiden visas på displayen.

För Hi/Low alarmet 37,8/15,6 (standard) eller den senast justerade larmgränsen
visas.

8.4.1 Inställning av larmtiden
• Tryck och håll in ALARM/SET-knappen.
• Timsiffrorna kommer att blinka.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att justera timmar.
• Tryck på ALARM/SET-knappen igen och ställ in minuter på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med ALARM/SET-knappen.

8.4.2 Inställning av larmet för poolgivaren
• Den lägre temperaturgränsen kommer att blinka.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att ställa in den nedre tempera-

turgränsen.
• Tryck på ALARM/SET-knappen igen för att ställa in den högre temperaturgränsen

på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med ALARM/SET-knappen. Tryck på ALARM/SET-knappen

igen för att återgå till normalläge.

8.4.3 Aktivera larmet
• För att aktivera ett larm (larm, Low-alarm, Hi-alarm) trycker du på och håller in

ALARM/SET-knappen i tre sekunder i larminställningsläget medan motsvarande
värde blinkar. Om alarmet aktiveras visas en larmsymbol bredvid motsvarande
värde.

• Avaktivera larmvärdet på samma sätt.

8.4.4 I händelse av larm 
• Vid larmljudljud hörs en ljudsignal.
• Motsvarande larmsymbol kommer att blinka. 
• Tryck på valfri knapp så stannar larmet. Larminställningen förblir aktiv.

9. Placering och fixering av basstationen och poolsensorn
• Med det utvikbara benet bak på basstationen kan den placeras på en plan yta eller

monteras på vägg med vägghänget på baksidan av enheten. Undvik närheten av
alla störande fält som datorskärmar eller TV-apparater och solida metallföremål.

• Poolgivaren flyter på vattenytan och mäter temperaturen i ett vattendjup på ca
180 mm. Du kan fästa poolsensorn med ett fästsnöre. Dra sladden genom öppning-
en i låsbulten (Fig. 4).

• Med solpanelen kommer poolsensorns batteritid att förlängas. Batterierna är inte
laddade.

• Bekräfta inställningen med ALARM/SET-knappen.
• Den manuellt inställda tiden kommer att skrivas över av DCF-tiden vid lyckad sig-

nalmottagning och när DCF-mottagningen aktiveras.

8.1.1 Inställning av tidszonen
• I inställningsläget kan du göra tidszonskorrigeringen (-12/+12).
• Tidszonskorrigeringen behövs för länder där DCF-signalen kan tas emot men tids-

zonen skiljer sig från den tyska tiden (t.ex. +1=en timme senare).
• ZON visas på displayen.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+.

8.2.1 Inställning av 12- eller 24-timmarsvisningen
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ i inställningsläget för att välja 

12 timmar eller 24 timmar systemet.
• I 12 timmar systemet AM eller PM (efter klockan 12) visas på displayen.

8.1.3 Inställning av datumvisningen
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ i inställningsläget för att välja den

europeiska datumvisningen (D-M först dagen och därefter månaden) eller den
amerikanska datumvisningen (M-D först månaden och därefter dagen).

8.1.4 Automatisk återställning av max- och minimivärdena
• I inställningsläget kan du aktivera eller avaktivera den automatiska återställning-

en av max- och minimivärdena.
• CLR visas på displayen och ON kommer att blinka.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att avaktivera (OFF) eller aktive-

ra (ON) den automatiska återställningen.
• Om den automatiska återställningen aktiveras visas symbolen CL24 på displayen.
• Max- och minimivärdena återställs automatiskt varje midnatt klockan 0:00.

8.2 Högsta/Lägsta funktion
• Tryck på knappen MIN/MAX/-.
• MAX visas på displayen.
• Du kan nu avläsa det högsta värdet för temperaturen och luftfuktigheten inom-

hus. Den högsta vattentemperaturen finns kvar på displayen.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- igen.
• MIN visas på displayen.
• Du kan nu avläsa det lägsta värdet för temperaturen och luftfuktigheten inomhus.

Den lägsta vattentemperaturen finns kvar på displayen.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- igen för att återgå till normalläge.

8.2.1 Återställande av högsta och lägsta värden
8.2.1.1 Manuell återställning
• Tryck och håll ned knappen MIN/MAX/- medan de högsta eller lägsta värdena visas.

Värdena kommer att tas bort och värdena återställs till det aktuella läget.

8.2.1.2 Automatisk återställning
• I inställningsläget kan du aktivera eller avaktivera den automatiska återställning-

en av max och minimivärdena (se: 8.1.4).
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10.3 Basstationens mottagning av sändarna
• Basstationen försöker ta emot värdena för utomhustemperatur och luftfuktighet

hos sändarna på kanal nummer två till åtta.
• Du kan också starta sökningen efter sändaren manuellt. Välj motsvarande kanal med

knappen CHANNEL/+ochtryck på och håll in KNAPPEN CHANNEL/+   
i tre sekunder. Ett kort pip hörs och basstationen skannar utomhusvärdena.

• Tryck på knappen CHANNEL/+på basstationen för att i ordning visa utomhusvärde-
na för önskade sändare. På displayen visas inomhusvärdena eller den valda sända-
ren.

• Tryck på KANAL/+-knappen igen efter den senast installerade sändaren, på display-
en visas cirkelsymbolen. På den övre displayen visas värdena för inomhussensorn
och de installerade sändarna i sekvens. För att avaktivera funktionen tryck på
knappen CHANNEL/+igen.

• Med knappen MIN/MAX/- kan du återkalla de högsta och lägsta temperatur- och
luftfuktighetsvärdena för alla installerade sändare.

10.4 Positionering och fastsättning av sändarna
• Med det fästhålet baktill på sändaren kan sändaren väggmonteras på respektive

plats. Placering utomhus, välj en skuggig och torr position för sändaren. (Direkt
solsken förfalskar mätningen och kontinuerlig fuktighet anstränger de elektro-
niska komponenterna i onödan).

11. Skötsel och underhåll
• Rengör enheterna med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller

skurmedel.
• För en mycket bra funktion håll alltid solpanelen ren. Rengör solpanelen med en

mjuk trasa och kanske lite glas- eller displayrengöringsmedel.
• Använd en liten mängd silikonfett för tätningarna efter varje batteribyte i pool-

sensorn.
• Ta ut batterierna om du inte använder enheterna under en längre tid.
• Förvara enheterna på en torr plats.

11.1 Byte av batteri
• Byt batterier till basstationen, när batterisymbolen visas i den övre displayen bred-

vid inomhustemperaturen.
• Byt batterier till poolsensorn, när batterisymbolen visas i den nedre displayen bred-

vid pooltemperaturen.
• Byt batterier till motsvarande sändare, när batterisymbolen visas i den övre dis-

playen bredvid kanal nr 2-8.
• Observera: När batterierna bytts måste kontakten mellan sensor och basstation

återställas – sätt därför alltid in nya batterier i alla enheter eller starta en manuell
sändarsökning.

12. Felsökning
Problem Lösning

Ingen indikation ➜ Se till att batteriernas polaritet är korrekt
på basstationen ➜ Byt batterierna
stations-/poolgivare

• Kontrollera signalens sändning från poolsensorn till basstationen (sändningsområ-
de på upp till 50 m i öppet fält). Vid solida väggar, särskilt med metalldelar, kan
poolöverföringsavståndet minskas avsevärt.

• Vid behov väljer en annan position för basstationen.

10. Ytterligare sändare (Kat.Nr. 30.3208.02) som är valfritt tillgänglig
• Förutom poolsensorn är basstationen redo att ta emot 7 extra sändare för styrning

av inomhus (t.ex. barnrum, vinkällare etc.) eller utomhusklimat.

10.1 Delar Sändare (Fig. 6):

Hölje fram:
F 1: Sändningssignallampa

Display:
F 2: Kanalnummer
F 3: Temperatur och luftfuktighet

Hölje bak:
F 4: Väggmonteringshål
F 5: Batterifack

i batterifacket:
F 6: Switch 1, 2, 3 och 4

10.2 Installera tillvalssändaren
1. Öppna sändarens skruvade batterifack.
2. För den första sändaren (kanalnummer två), skjut ner den första och den andra

brytaren och skjut upp den tredje brytaren.
3. Det rekommenderas att låta den fjärde omkopplaren vara permanent i det övre

läget, eftersom basstationen endast får temperaturen i grader Celsius (°C).
4. Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA, polaritet som illustreras. På displayen visas den

uppmätta temperaturen och luftfuktigheten och kanalnumret 2. 
5. Kanalnummer ett är automatiskt reserverad för poolsensorn.
6. Stäng batterifacket igen.
• Om du vill ansluta ytterligare sändare, upprepa stegen för kanalnummer tre till

åtta. Rätt omkopplingsposition för sändaren 2-8 finns i tabellen.

Växla (F 6)
Funktion1 2 3 4

ner ner upp upp KANAL 2
ner upp ner upp KANAL 3
ner upp upp upp KANAL 4
upp ner ner upp KANAL 5
upp ner upp upp KANAL 6
upp upp ner upp KANAL 7
upp upp upp upp KANAL 8
— — — upp °C
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• Tryck på ALARM/SET-knappen så kan du justera pooltemperaturen och utom-

hustemperaturen för de tillvals installerade sändarna med knappen MIN/MAX/-
eller CHANNEL/+.

• Tryck och håll ned ALARM/SET-knappen medan inomhus- eller utomhustemperatu-
ren blinkar och det föregående, oförändrade värdet visas igen.

• Bekräfta inställningen med ALARM/SET-knappen.

13.2 Kalibrering av fuktigheten
• Tryck på ALARM/SET och knappen MIN/MAX/- samtidigt i fem sekunder.
• Luftfuktigheten inomhus kommer att blinka.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att justera luftfuktigheten

inomhus
• Tryck på ALARM/SET-knappen så kan du justera utomhusfuktigheten för de tillvals

installerade sändarna med knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+.
• Tryck och håll ned ALARM/SET-knappen medan inomhus- eller utomhusfuktighe-

ten blinkar och det föregående, oförändrade värdet visas igen.
• Bekräfta inställningen med ALARM/SET-knappen.

14. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjälp av högkvalitativa material och komponen-
ter som kan återvinnas och återanvändas.

Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i hushållsav-
fall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller
till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala
bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg = kvicksilver, Pb=bly

Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller
elektroniska produkter för avfall (WEEE).
Var vänlig och kasta inte detta instrument i hushållsavfall. Användaren är
skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bort-
skaffande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa mil-
jökompatibel bortskaffande.

15. Specifikationer
Basstation:

Mätområde inomhus
Temperatur 0°C... +60°C

Upplösning 0,1°C

Noggrannhet ±1°C

Luftfuktighet 20 ... 99 %

Upplösning 1%

Noggrannhet ±5% (mellan 20... 90%)

Strömförbrukning Batterier 4 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Ingen DCF-mottagning ➜ Aktivera DCF-mottagning i inställningsläget
➜ Tryck och håll in ALARM/SET-knappen i tre 

sekunder och starta initieringen manuellt
➜ Vänta på försök till mottagning under natten
➜ Välj en annan plats för basstationen
➜ Manuell inställning av klockan
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla.
➜ Starta om basstationen enligt manualen

Ingen mottagning av ➜ Ingen poolsändare installerad
poolsändare ➜ Kontrollera batterierna på poolsändare
Display “- -” (använd inte uppladdningsbara batterier!)

➜ Starta om poolsändaren och basstationen
enligt manualen

➜ Starta den manuella sökningen efter poolsändaren:
Tryck och håll in knappen CHANNEL/+på basstationen

➜ Tryck på RESET-knappen för poolsändaren
➜ Välj en annan plats för basstationen
➜ Minska avståndet mellan poolsändaren och 

basstationen
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla

Ingen sändarmottagning ➜ Ingen sändare installerad
Display “- -” ➜ Kontrollera batterier av sändare 

(använd inte uppladdningsbara batterier!)
➜ Starta om utomhussändaren och basstationen 

enligt manualen
➜ Manuell sökning efter sändaren enligt manualen
➜ Välj en annan plats för sändaren och/eller 

basstationen
➜ Minska avståndet mellan sändaren och basstationen
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla

Felaktig indikering ➜ Byt batterierna
➜ Använd kalibreringsfunktionen

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte
den från.

13. Kalibreringsfunktion
• Den radiostyrda pooltermometern tillåter att användaren kan kalibrera visningen

av temperatur- och fuktighetsmätningar på basstationen med en extern, bättre
referenskälla. Användaren kan göra justeringar av temperatur- och luftfuktighets-
visningen inom mätområdet.

13.1 Kalibrering av temperaturen
• Tryck och håll samtidigt på ALARM/SET och knappen KANAL/+ i fem sekunder.
• Inomhustemperaturen kommer att blinka.
• Tryck på knappen MIN/MAX/- eller CHANNEL/+ för att justera inomhustemperaturen.
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Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De
tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till tryck och kan ändras utan föregå-
ende meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar
du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan. 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.3056 är i överensstämmelse med
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på föl-
jande Internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland 01/21

Mått 116 x 24 (65) x 126 mm

Vikt 160 g (endast instrument)

Pool sändare:

Vattentemperatur -40 ... +60°C

Upplösning 0,1°C

Noggrannhet ±1°C

Mätdjup 180 mm

Räckvidd ca. 50 m (fritt fält)

Sändningsfrekvens 433 MHz

Maximal 
radiofrekvenseffekt < 10mW

Strömförbrukning Batterier 4 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått 95 x 106 x 220 mm

Vikt 290 g (endast instrument)

Valfri sändare utomhus (ingår ej):

Mätområde utomhus
Temperatur -40 ... +60 °C

Noggrannhet ±1°C

Upplösning 0,1°C

Luftfuktighet 10 ... 99%

Upplösning 1 %

Räckvidd max. 100 m (fritt fält)

Sändningsfrekvens 433 MHz

Maximal 
radiofrekvenseffekt < 10mW

Strömförbrukning 2 x 1,5 V AAA (batterier ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått 45 x 20 x 110 mm

Vikt 52 g (endast instrument)
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Ytterligare sändare (Kat.Nr.:30.3208.02) finns som tillval
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Fig. 6
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Fig. 5
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