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SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du använder denna produkt
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. 

Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära dig alla dess funktioner och delar, att ta reda på viktiga detaljer om dess
första användning och hur du använder den och att få råd i händelse av ett fel.

• Om du följer och respekterar instruktionerna i handboken förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till
följd av felaktig användning. 

• Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläs-
ningar eller för eventuella konsekvenser till följd av dem.

• Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
• Förvara bruksanvisningen säkert för framtida bruk!

2. Leveransinnehåll
• Trådlös väderstation i Färg (basstation) • Strömförsörjning
• Kombinerad sändare (Kat. Nr 30.3222.02) • Sändarstöd
• Bedienungsanleitung 

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• Utomhustemperatur, luftfuktighet och vindhastighet via trådlös utomhussändare (433 MHz), räckvidd på upp till 80 m (öppet fält)
• Inomhustemperatur och luftfuktighet
• Trendindikatorer, maximi- och minimivärden
• Justerbara varningsgränser för temperatur, luftfuktighet och vindhastighet 
• Väderprognos med symboler och atmosfärstryckstrend
• Graf över vindhastighet
• Högsta vindhastighet och historia (sista timmen, 24 timmar, 7 dagar, 30 dagar och ett år)
• “Känns som” temperatur och daggpunkt
• Radiokontrollerad klocka med datum och veckodag (6 språk)
• Färgdisplay med två ljusstyrkor (endast vid kontinuerlig drift med strömadapter)
• Tillval: Utbyggbar med 2 termohygro-sändare (säljs separat)

4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten får endast användas enligt beskrivningen i dessa

instruktioner. 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är inte tillåtna.

Varning! � Risk för elektriska stötar!

• Anslut endast basstationen till ett eluttag som är installerat inom elsäkerhetsföreskrifter och med en 230V nätspänning! 
• Eluttaget måste sitta installerat nära utrustningen och det måste vara lättillgängligt
• Basstationen och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. De ska användas i torra interiörer..

Fig. 3
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SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg � SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg �
Top
B 3: ▼ knapp B 4: TIME SET knapp
B 5: LIGHT (HI – LOW - OFF) knapp B 6: HEAT/DEW knapp
B 7: ▲ knapp

Hölje (Fig. 2)
C 1: Väggmonteringshål C 2: Batterifack
C 3: Stativ (utfällbart) C 4: Strömadapteruttag
C 5: Guide för kabeln

Kombinerad sändare (Fig. 3)
D 1: LED-signallampa D 2: Batterifack
D 3: Hål för fastsättning på en mast eller på det levererade stödet 
D 4: 2 skruvar för fastsättning

Stöd (Fig. 3)
D 5: Fästskruv D 6: Stödarm (90° vridbar)
D 7: 4 skruvhål för montering

6. Komma igång
• Placera basstationen och sändaren på ett bord med ett avstånd av ca 1,5 meter från varandra. Undvik att vara nära möjliga störningskällor som

elektroniska apparater och radioutrustning
• Ta bort skyddsfilmen från basstationsdisplayen.
• Anslut den anslutna strömadaptern till basstationen. Sätt in adaptern i basstationsuttaget och anslut strömadaptern till ett eluttag. Viktigt! Se till

att din hushållsspänning är 230V! Annars kan enheten skadas
• Enheten varnar dig med ett pip och alla segment visas en kort stund.
• Inomhustemperaturen och luftfuktigheten visas på vänster sida av basstationsdisplayen.

6.1 Sätt i batterierna i utomhussändaren/Mottagningen av utomhusvärden
• Skruva loss sändarens batterifackslock om det är lämpligt (medföljer omonterat).
• Sätt i två nya batterier 1,5 V C i utomhussändarens batterifack. Kontrollera att polariteten är korrekt.
• Sätt i batterierna med den negativa polen först i hållaren och tryck ihop kontaktfjädern. Obs: Böj inte fjädern!
• Skruva försiktigt tillbaka sändarfackets lock.
• När batterierna har satts in överförs utomhusvärdena till basstationen. 
• Så snart basstationen tar emot utomhusvärdena visas utomhustemperaturen, luftfuktigheten och vindhastigheten permanent.
• Om mottagningen av utomhusvärdena misslyckas inom tre minuter visas “- -” på displayen. Kontrollera batterierna och försök igen. Kontrollera

om det finns någon störningskälla. 
• Du kan också aktivera mottagningen manuellt. Tryck och håll ned ▼ knappen på basstationen i två sekunder. Mottagningssymbolen för utomhuss-

sändaren blinkar. Den registrerade sändaren (kanalen) avbryts.

• Använd inte apparaten om höljet eller strömadaptern är skadade.
• Förvara enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut kan uppfatta de potentiella riskerna med att hantera elektrisk utrust-

ning.
• Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår eller om enheten inte ska användas under en längre tid.
• Använd endast den medföljande strömadaptern. 
• Anslut först sladden till basstationen och anslut sedan nätadaptern till eluttaget
• Dra inte ut stickkontakten ur eluttaget med hjälp av sladden.
• Dra strömadapterns sladd så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål 

Varning! � Risk för skada!

• Förvara dessa instrument och batterier utom räckhåll för barn. 
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtätning. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och döds-

fall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya

batterier tillsammans, eller batterier av olika slag. 
• Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier!

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Skydda den mot fukt.

5. Delar
Trådlös väderstation (basstation) 
Display (Fig. 1)
A 1: Tid, veckodag och datum A 2: DCF Tidssymbol för Radiokontroll
A 3: MIN/MAX A 4: Luftfuktighet inomhus
A 5: Inomhustemperatur A 6: Mottagningssymbol utomhussändare
A 7: Vindhjulssymbol l A 8: Vindhastighetsdiagram 
A 9: Vindhastighet A 10: Beaufort/KMH
A 11: Varning för vindhastighet AV/HI A 12: Maximal vindhastighet
A 13: Vindavkylningsfaktor och daggpunkt A 14: Vädersymboler och trendindikator
A 15: Varningssymbol HI/LOW A 16: Kanalnummer
A 17: Symbol för växelkanal l A 18: Luftfuktighet utomhus 
A 19: Utomhustemperatur A 20: Trendpil

Buttons (Fig. 2)
Front
B 1: ALERTS knapp B 2: HISTORY knapp
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SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg � SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg �
• Tryck på LIGHT LIGHT (HI – LOW - OFF) knappen en gång till (OFF) för att stänga av bakgrundsbelysningen.
• Bakgrundsbelysningen är avaktiverad. 
• För att tillfälligt aktivera bakgrundsbelysningen, tryck på valfri knapp (endast i batteridrift).

7. Drift
• Under drift bekräftas alla lyckade inställningar av en kort pipton.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under några sekunder.
• Tryck och håll ▲ eller ▼ knappen intryckt i inställningsläget för snabbt läge.

7.1 Manuella inställningar
• Tryck och håll ned TIME SET knappen i normalt läge i tre sekunder, för att gå in i inställningsläget.
• Pip (ON=default) blinkar på displayen. 
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att aktivera eller avaktivera tangenttonen
• Tryck på TIME SET knappen igen för att göra inställningarna i följande sekvens: Radiosignalmottagningen (RCC ON - standard), tidszon (0H - stan-

dard), 12- eller 24-timmarssystemet (24H - standard), timmarna, minuterna, året, månaden och dagen, vindhastighetsenheten (BFT - standard),
temperaturenheten (°C - standard) och veckospråket (GER - standard). Tryck på ▲ eller ▼knappen för att justera den. 

• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.
• När DCF-tidssignalen har tagits emot skrivs den manuellt inställda tiden över om DCF-mottagningen är aktiverad.

7.1.1 DCF mottagning
• Som standard aktiveras DCF-mottagningen (RCC på) och efter att DCF-signalen har mottagits så krävs ingen manuell justering.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen i inställningsläget om du vill inaktivera DCF-mottagningen (OFF).
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

7.1.2 Inställning av tidszon
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen i inställningsläget för att korrigera tidszonen (-12/+12).
• Tidszonskorrigeringen behövs för länder där DCF-signalen kan tas emot men tidszonen skiljer sig från DCF-tiden (t.ex. +1=en timme plus).
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

7.1.3 Inställning av 24- eller 12-timmarssystemet
• I inställningsläget kan du välja mellan 12- eller 24-timmarssystemet.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen.
• I 12 HR-system VISAS AM (före middagstid) eller PM (efter middagstid) på displayen. 
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

7.1.4 Inställning av vindhastighetsenheten
• I inställningsläget kan du välja mellan BFT (Beaufort) eller km/h (Kilometer per timme) som vindhastighetsenhet..
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen.
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

6.2 Mottagning av DCF-frekvenssignalen
• Efter mottagningen av utomhusvärdena skannar klockan nu DCF-frekvenssignalen och DCF-symbolen blinkar på displayen. 
• När tidskoden har tagits emot efter 3-10 minuter visas den radiokontorllerade tiden och DCF-symbolen stadigt på displayen.
• DCF-mottagningen äger alltid rum kl. 02.00 och 03.00 på morgonen. Om mottagningen inte tas emot klockan 15.00 kommer ytterligare försök att

hållas kl. 16.00 och 17.00. 
• Du kan också aktivera DCF-mottagningen manuellt.
• Tryck på TIME SET knappen.
• DCF-mottagningssymbolen blinkar. 
• Det finns tre olika mottagningssymboler:

blinkande - mottagningen är aktiv
solid - mottagningen är mycket bra
ingen symbol - Ingen DCF-mottagning

• Som standard aktiveras DCF-mottagningen och efter en lyckad mottagning av DCF-signalen krävs ingen manuell justering.
• Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (t.ex. på grund av störningar, sändningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. 
• Klockan fungerar då som en vanlig kvartsklocka. (se: Manuella inställningar).

6.2.1 Radiokontrollerad tidmottagning
Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en cesium atomklocka som drivs av Physikalisch Technische Bundesanstalt baserad i Braunschweig
(Brunswick), Tyskland. Den har en tidsavvikelse på mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och överförs från Mainflingen nära Frankfurt
via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz) och har ett sändningsområde på cirka 1 500 km. Justeringen till Sommartid (sommar/vintertid) är automa-
tisk. Vid sommartid visas “S” på displayen. Mottagningskvaliteten beror främst på geografiskt läge. Normalt bör det inte finnas några mottagnings-
problem inom en radie av 1 500 km runt Frankfurt.

Observera därför följande steg:
• Rekommenderat avstånd till störande källor som datorskärmar eller TV-apparater är minst 1,5 - 2 meter. 
• Inom betongväggar (förstärkta med stål) såsom källare försvagas den mottagna signalen. I extrema fall, vänligen placera enheten nära ett fönster

för att förbättra mottagningen.
• Under natten är den atmosfäriska störningen vanligtvis mindre allvarlig och mottagning är i de flesta fall möjlig. En enda daglig mottagning är till-

räcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

6.3 Sätta i batterierna i basstationen
• Batterierna fungerar som reservkraftkälla vid strömavbrott.
• Använd den medföljande strömadaptern för en permanent bakgrundsbelysning och för att spara batteri.
• Öppna batterifacket på baksidan av basstationen.
• Sätt i tre nya batterier AAA 1,5 V i batterifacket. Kontrollera att polariteten är korrekt.
• Stäng batterifacket igen.

6.4 Bakgrundsbelysning
• Observera: Kontinuerlig bakgrundsbelysning fungerar endast med strömadapter.
• Standard för bakgrundsbelysningen är HI.
• Tryck på LIGHT (HI – LOW - OFF) knappen en gång (LOW) för att dämpa bakgrundsbelysningen.
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7.4 Daggpunkt
• Tryck på HEAT/DEW knappen, för att visa den aktuella daggpunkten.
• På displayen visas DEW och daggpunktstemperaturen.
• Displayen växlar automatiskt tillbaka till den aktuella “FEELS LIKE” temperaturen.
• Detta ömsesidiga beroende av temperatur och relativ fuktighet uttrycks med hjälp av daggpunkten: Om luften kyls kontinuerligt vid konstant abso-

lut fuktighet, kommer den relativa luftfuktigheten stadigt att öka upp till högst 100%. Om luften kyls ytterligare separeras överskottet av vatten-
ånga i form av vattendroppar.

7.5 Symboler för väderprognoser
• Väderstationen har sex olika vädersymboler (soligt, något molnigt, molnigt, regnigt, stormigt och snö). 
• Väderprognosen täcker en tidsperiod på 12 timmar och indikerar endast en allmän vädertrend. Om det aktuella vädret till exempel är molnigt och

regnsymbolen visas betyder det inte att produkten är felaktig eftersom det inte regnar. Det betyder helt enkelt att lufttrycket har sjunkit och vädret
förväntas bli värre men inte nödvändigtvis regn. 

• Solsymbolen visas också en stjärnklar natt

Obs!
• Observera att prognossymbolen kommer att bli mer definierad under drift. Prognossymbolen är aktiv redan från början, men prognosernas tillför-

litlighet ökar med mängden insamlat data. Till att börja med måste sensorn initialt anpassa sig till referensnivån på platsen.

7.6 Inställning av varningar för vindhastighet, temperatur och luftfuktighet
• Kontrollera att kanal 1 är markerad (byt kanal med ▼knappen).
• Tryck och håll ned ALERTS knappen i normalt läge.
• Varningsvärdet för vindhastighet blinkar.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ställa in önskad övre gräns.
• Bekräfta med ALERTS knappen.
• HI visas och 99 % (standard) eller den senast justerade övre luftfuktighetsgränsen utomhus blinkar på displayen.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ställa in önskad övre gräns. 
• Bekräfta med ALERTS knappen. 
• LOW visas och 1% (standard) eller den senast justerade lägre luftfuktighetsgränsen för utomhus blinkar på displayen.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ställa in önskad nedre gräns. 
• Bekräfta med ALERTS knappen. 
• HI visas och 60°C (standard) eller den senast justerade övre utomhustemperaturgränsen blinkar på displayen.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ställa in önskad övre gräns. 
• Bekräfta med ALERTS knappen. LOW visas och -40°C (standard) eller den senast justerade nedre utomhustemperaturgränsen blinkar på display-

en.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ställa in önskad nedre gräns. 
• Bekräfta med ALERTS knappen. 
• Ställ in de övre och nedre gränserna för inomhustemperatur och luftfuktighet på samma sätt. 

(Mätområde: 0°C ...+50°C, 1... 99% rH)

7.1.5 Temperaturenhetsinställning
• I inställningsläget kan du växla mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen.
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

7.1.6 Inställning av veckodagspråket
• Välj veckospråket i inställningsläget.
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen. 
• I displayen visas: tyska - GER, engelska - ENG, franska - FRE, italienska - ITA, spanska - ESP och nederländska - NET.
• Bekräfta inställningen med TIME SET knappen.

7.2 Temperatur och fuktighet
7.2.1 Högsta och lägsta värden
• Tryck på ▲ knappen i normalt läge. 
• MAX visas på displayen.
• Du kan nu få de högsta värdena sedan den senaste återställningen för temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus.
• Tryck på ▲ knappen igen.
• MIN visas på displayen.
• Du kan nu få de lägsta värdena sedan den senaste återställningen för temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus.
• Tryck på ▲ knappen en gång till för att gå tillbaka till den aktuella värdena displayen. 
• Enheten avslutar automatiskt MAX/MIN-läget om ingen knapp trycks in.
• Tryck och håll ned ▲ knappen i 3 sekunder medan de maximala eller lägsta värdena visas för att rensa de inspelade maximala avläsningarna. 
• Maximi- och minimivärdena återställs automatiskt vid midnatt

7.2.2 Trendpilar
• Trendpilarna anger om värdena för utomhustemperatur och luftfuktighet för närvarande ökar, stabiliserats eller minskar.

7.3 Vindstyrka
• Vindhjulssymbolen är animerad och rör sig enligt vindhastigheten.
• Det färgade diagrammet visar den aktuella vindhastigheten i olika färgsektioner:

• Blue = 0-20 KMH 
• Yellow = 20-30 KMH
• Orange = 30-50 KMH
• Red = >50 KMH

• Den aktuella vindhastigheten (CURRENT SPEED) anges i den valda enheten (Beaufort eller KM/H). Håll och tryck på HEAT/DEW knappen i 3 sekun-
der för att växla mellan Beaufort och KMH.

• Den maximala vindhastigheten täcker den senaste timmen. Tryck på HISTORY knappen för att i tur och ordning visa värdet för de senaste 24 timm-
marna, 7 dagar, 30 dagar och det sista året med tid och datum för registrerande.
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• Utomhusvärdena och kanalnumret visas på basstationsdisplayen. Om du har installerat mer än en utomhussändare trycker du på ▼ knappen på

basstationen för att växla mellan kanalerna 1 till 3. 
• Du kan också välja en växelvis kanaldisplay. Tryck på ▼knappen. Efter den senast registrerade kanalen (1 till 3) visas en cirkelsymbol. Om du vill

inaktivera funktionen trycker du på ▼knappen igen.
• Stäng utomhussändarens batterifack noggrant efter lyckad installation.

9. Skötsel och underhåll
• Rengör apparaten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel 
• Se till att vindkopparna kan snurra fritt och är fria från smuts, skräp eller spindelnät.
• Ta ur batterierna och koppla ur nätadaptern från eluttaget om apparaten inte kommer att användas under en längre tid.

9.1 Batteribyte
• Byt ut sändarens batterier när batterisymbolen visas för utomhusvärdena. 
• Byt basstationsbatterier när batterisymbolen visas på skärmen för inomhusvärden. 
• Observera: När batterierna byts måste kontakten mellan utomhussändaren och basstationen återställas – så sätt alltid in nya batterier i båda enhe-

terna eller starta en manuell sändarsökning.

10. Felsökning
Problem Lösning

Ingen indikation på basstationen:
Drift med strömadapter: ➜ Anslut basstationen till strömadaptern

➜ Aktivera bakgrundsbelysning permanent
➜ Kontrollera strömadaptern

Batteridrift: ➜ Se till att batteriernas polaritet är korrekt
➜ Aktivera bakgrundsbelysningen kortvarigt med en valfri knapp
➜ Byt batterier

Ingen mottagning ➜ Ingenutomhussändare är installerad
av utomhussändaren ➜ Kontrollera den externa sändarens batterier (använd inte uppladdningsbara batteries!
Display "---" ➜ Starta om sändaren och basstationen enligt manualen

➜ Starta manuell sökning av utomhussändare enligt manualen
➜ Välj en annan plats för utomhussändaren och/eller basstationen
➜ Minska avståndet mellan utomhussändaren och basstationen
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla

Inget FEELS LIKE värde ➜ Byt till kanal 1

Felaktig indikation ➜ Byt batterier

7.6.1 Aktivera och inaktivera varningar
• Tryck på ALERTS knappen i normalt läge.
• ALERT flashes on the display. 
• Tryck på ▲ knappen för att aktivera varningsfunktionen.
• HI visas bredvid varningsvärdet för vindhastighet.
• Tryck på ▲ knappen för att avaktivera varningsfunktionen.
• OFF visas bredvid varningsvärdet för vindhastighet.
• Tryck på ALERTS knappen för att navigera för att ytterligare varna funktioner och aktivera eller inaktivera dem med ▲ eller ▼knappen.
• Varningssymbolen visas eller försvinner bredvid de övre och nedre gränserna (HI/LOW) för temperatur- och fuktighetsvärdena
• Tryck på ALERTS knappen för att återgå till normalt läge.

7.6.2 Vid en varning
• Vid en varning blinkar motsvarande värde och en varningssignal ljuder. 
• Stoppa varningstonen med valfri knapp.

8. Positionering av basstation
• Med det vikbara benet bak kan basstationen placeras på vilken plan yta som helst
• Med väggmonteringshålen bak kan basstationen väggmonteras på respektive plats. Undvik närheten till störningar som datorskärmar, TV-appara-

ter eller fasta metallföremål.

8.1 Kombinerad sändarinstallation
• Vi rekommenderar att du testar mottagningen innan du monterar sändaren permanent
• Se också till att sändaren är lättåtkomlig för rengöring och underhåll. Utomhussändaren ska rengöras då och då, eftersom smuts och skräp komm-

mer att påverka sensorns noggrannhet.
• Se till att vinden kan blåsa fritt runt vindmätaren och inte blockeras av närliggande byggnader, träd eller andra föremål.
• För bästa resultat, placera den kombinerade sändaren horisontellt och minst 3 m över alla andra föremål. Marken under enheten skapar friktion

för vinden och försämrar därmed mätningarna.
• Försök att installera den kombinerade sändaren så att den utsätts för normala vindförhållanden i ditt område.
• Fäst den kombinerade sensorn på en mast med hålet längst ner på enheten..
• Använd det medföljande stödet när du installerar sändaren på en yta. Stödarmen kan roteras med 90°. Öppna fästskruven och lossa stödarmen.

Vrid den med 90°, sätt tillbaka den på fästet och dra åt fästskruven igen. 

8.2 Ytterligare utomhussändare (tillval) Kat.-Nr. 30.3221.02
• När du har mer än en extern sändare, välj en annan kanal för var och en med CH 1/2/3-omkopplaren inuti sändarens batterifack. Sätt i två nya 1,5

V AA-batterier, polaritet enligt bilden. Starta basstationens drift eller den manuella sökningen efter utomhussändaren.
• Observera att den kombinerade sändaren alltid används på kanal 1.
• Tryck på ▼ knappen för att justera respektive kanal.
• Tryck och håll ned ▼ knappen på basstationen i två sekunder. Den registrerade sändaren (kanalen) avslutas.
• Tryck på TX knappen i motsvarande sändarfack. Överföringen av utomhusdata sker omedelbart och en lyckad mottagning kommer att bekräftas

av en pipton på basstationen. 

TFA_No. 35.1140_Anl_schwedisch  03.12.2021  9:10 Uhr  Seite 7



1514

SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg � SPRING BREEZE – Trådlös väderstation i Färg �
Vindupplösning 1 km/h

Vindnoggrannhet ±3 km/h

Transmissionsområde ca. 80 m (Freifeld)

Överföringsfrekvens 433 MHz 

Maximal radiofrekvenseffekt < 10mW

Sändningstid ca. 30 Sekunden

för strömförbrukning: Basstation: Batterier 3 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Strömförsörjning (ingår):
Ingång: 230-240V, AC 50Hz, 50mA, Utgång: 5,0V, AC 0,15A, 0,75W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: >53,5%
Strömförbrukning utan belastning: <0,21 W 

Utomhussändare: Batterier 2 x 1,5 V C (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått: Basstation: 208 x 26 (54) x 140 mm
Utomhussändare: 468 x 141 x 163 mm

Vikt: Basstation: 344 g (endast enhet)
Utomhussändare: 439 g (endast enhet)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan före-
gående meddelande. 
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om din produkt finns genom att ange produktnumret på vår hemsida. 

EU-försäkran om överensstämmelse 
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 35.1140 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse
finns på följande 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
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 11/21

11. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. 

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. 
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller loka-
la bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). 
Kasta inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats
för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. 

12. Specifikationer

Mätområde inomhus

Temperatur 0 °C…+50 °C (+32…+122 °F)

Luftfuktighet 1 %rH...99 %rH 

Temperaturupplösning 0,1 °C

Luftfuktighetsupplösning 1%

Temperaturnoggrannhe ±1°C (0...+50°C)

Noggrannhet luftfuktighet ±5% (30%...80% rH)

Mätområde utomhus

Temperatur -40°C...+60°C (-40…+140 °F)

Luftfuktighet 1 %rH...99 %rH 

Temperaturupplösning 0,1 °C

Luftfuktighetsupplösning 1%

Temperaturnoggrannhet ±1°C (0...+50°C)

Luftfuktighetens noggrannhet ±5% (20%...90% rH)

Vindhastighet 0…120 km/h (0…12 BFT)
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