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SET knapp 

 
 

TRÅDLÖS VÄDERSTATION 868 MHz  
Bruksanvisning 

Kat. No. 35.1125.02.IT 
 

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.  
  
Innan du använder den här produkten 
  
Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.  
Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på  www.tfa-
dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals 
Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar. 
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 ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte 
dessa instruktioner efterföljs. 
Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden! 
Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens. 
 
LEVERANSINNEHÅLL: 
Väderstation (Basstation) 
Utomhussändare 
Bruksanvisning 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH ALLA FÖRDELAR MED DIN NYA VÄDERSTATION I 

KORTHET: 
• DCF-77 Radiokontrollerad tidsfunktion med manuella tidsinställningsalternativ  
•  DCF-tidsmottagning ON / OFF 
• 24 timmars visning 
• Larm-funktion med snooze-funktion 
• Tidszon +/- 12 timmar 
• Temperaturvisning i grader Celsius (°C) 
• Inomhus- och utomhustemperatur med sparade MIN/MAX-värden 
• Manuell återställning av MIN/MAX-värden 
• Väderprognos med 3 symboler och vädertendensindikator 
• Signalmottagningsintervall på 4 sekunder 
• Indikator för låg batterinivå 
• Väggmontering eller bordsstativ (vikbart stativ) 
 

FÖR DIN SÄKERHET 
• Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.  Den 

bör endast användas enligt beskrivningen i denna instruktion.  
• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna. 
 
Varning! 
Risk för skada: 
 
 

• Förvara instrumentet och batterierna utom räckhåll för barn.  
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.  Explosionsrisk! 
• Batterier innehåller skadliga syror.  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  

• Utomhussändaren är skyddad mot stänkvatten, men är inte vattentät. Välj en skuggig och torr 
position för sändaren när den används.  

 

DELAR: 
 

Väderstation 
LCD Display 
Funktionsknappar 
Kåpa för batterifacket 
Utfällbart stativ 
Funktionsknappar 
Upphängningshål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utomhussändare  
• Fjärröverföring av utomhustemperatur till väderstation med 868 MHz-signaler 
• Stänksäkert hölje  
• Väggmontering eller bordsstativ 
 
 
 
 
 
 
 
SÅ HÄR INSTALLERAR OCH BYTER DU BATTERIER I 
TEMPERATURSÄNDAREN 
Temperatursändaren använder 2 x AA, IEC LR6, 1,5V batterier. För att installera och byta 
batterier, följ stegen nedan: 

1. Ta bort batterifackets lock på baksidan av sändaren. 
2. Sätt i batterierna och observera rätt polaritet (se märkning). 
3. Sätt tillbaka batterifackets lock på enheten. 

 
 
 
 
 
 
 

HUR MAN INSTALLERAR OCH BYTER BATTERIER I VÄDERSTATIONEN 

Väderstationen använder 3 x AA, IEC LR3, 1,5V batterier. För att installera och byta batterier, följ 

stegen nedan: 

1. Lyft upp batterifackets lock. 
2. Sätt i batterier med rätt polaritet (se märkning). 
3. Sätt tillbaka locket. 
 
 
 

Batteribyte 
• Byt ut batterierna på väderstationen när batterisymbolen visas intill 

inomhustemperaturen på displayen. 
• När batterierna i sändaren är förbrukade visas ikonen för låg batterinivå intill 

utomhustemperaturen på displayen. 
 

Observa: 
Observera: När batterierna byts ut måste kontakten mellan sändare och mottagare återställas 
– så sätt alltid in nya batterier i båda enheterna. 
 
STARTA UPP 
 

Obs: Denna väderstation tar bara emot en utomhussändare.   
 

1. Sätt först in batterierna i temperatursändaren.  (se "Installera och byt batterier i 
temperatursändaren"). 

2. Omedelbart efter och inom 30 sekunder, sätt i batterierna i väderstationen (se 
"Installera och byt batterier i väderstationen"). När batterierna är på plats tänds alla 
segment på LCD-skärmen kort. Efter tiden som 0:00 och väderikonen visas. Om de 
inte visas efter 60 sekunder, ta ut batterierna och vänta i minst 30 sekunder innan du 
sätter i dem igen. 

3. Efter att ha satt i batterierna börjar väderstationen ta emot data från sändaren. 
Utomhustemperaturen och signalmottagningsikonen ska sedan visas på 
väderstationen. Om detta inte händer efter 3 minuter måste batterierna tas bort från 
båda enheterna och återställas från steg 1. 

4. För att säkerställa tillräcklig 868 MHz-överföring bör det dock under goda förhållanden 
vara ett avstånd på högst 100 meter mellan väderstationens och sändarens position 
(se anmärkningar om "Montering" och "868 MHz mottagning"). 

5. När fjärrtemperaturen har tagits emot och visats på väderstationen startas DCF-tiden 
(radiokontrollerad tid) kodmottagning automatiskt. Detta tar vanligtvis mellan 3-5 
minuter under bra förhållanden. 

 

DCF-RADIOKONTROLLERAD TID 
Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en Cesium Atom Klocka som drivs av Physikalisch 
Technische Bundesanstalt Braunschweig som har en tidsavvikelse på mindre än en sekund på en miljon 
år. Tiden kodas och sänds från Mainflingen nära Frankfurt via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz) 
och har en sändningsräckvidd på cirka 1 500 km. Din radiostyrda klocka tar emot denna signal och 
omvandlar den för att visa den exakta tiden på sommaren eller vintern. 
Kvaliteten på mottagningen beror mycket på den geografiska platsen. I normala fall bör det inte finnas 
några mottagningsproblem inom en radie på 1 500 km från Frankfurt.  
 

DCF-mottagning sker två gånger dagligen klockan 02:00 och 03:00. Om mottagningen inte lyckas 
klockan 03:00, sker nästa mottagning nästa timme och så vidare till 06:00, eller tills mottagningen är 
lyckad. Om mottagningen inte lyckas klockan 06:00, kommer nästa försök att äga rum nästa dag 
klockan 02:00. 
 

Om tornikonen blinkar, men inte ställer in tiden eller DCF-tornet inte visas alls, notera följande: 
• Rekommenderat avstånd till störande källor som datorskärmar eller TV-apparater är 

minst 1,5 - 2 meter. 
• Inom järnförsedda betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna 

signalen. I extrema fall, placera enheten nära ett fönster och / eller rikta dess fram eller 
baksida mot Frankfurt-sändaren. 

• 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. 

 

FUNKTIONSKNAPPAR: 
 

Väderstation: 
Väderstationen har fyra lättanvända funktionsknappar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SET knapp 

• Tryck på knappen för att gå in i manuella inställningslägen: Tidszon, tidsmottagning ON 
/ OFF och manuell tid 

• Stoppa larmet 
 

+ knapp  
• För justering av olika inställningar 
• Stoppa larmet 
 

ALARM knapp 
• Håll intryckt för att gå in i larminställningsläget 
• Tryck på knappen för att slå på / av larmet 
• Stoppa larmet  
 

MIN/MAX RESET knapp 
• Tryck och håll ned för att återställa MIN / MAX-temperaturvärdena 
• Aktivera snooze  
• Avsluta manuella inställnings- och larminställningslägen 
 
 
 

 
 
 
 
 
LCD SKÄRM: 
 
 

Ikon för radiokontrollerad tidsmottagning 
Tid  
Indikator för låg batterinivå (sändare) 
Mottagning utomhus 
Ikon för signal 
Temperatur utomhus i °C 
MIN/MAX utomhustemperatur 
Ikon för väderprognos 
 
Indikator för vädertendens 
MIN/MAX inomhustemperatur 
Indikator för låg batterinivå (väderstation) 
Inomhus  
Temperatur i °C 
Ikon för larm 
 
 

* När utomhussignalen har tagits emot av väderstation, kommer ikonen att slås på. (om det 
inte lyckas visas inte ikonen på LCD-skärmen).  Så användaren kan enkelt se om den 
senaste mottagningen lyckades (ikon på) eller inte (ikon av). 
 

MANUELLA INSTÄLLNINGAR: 
Följande manuella inställningar kan göras i inställningsläget: 
• Tidszon 
• Tidsmottagning DCF ON / OFF 
• Manuell tid 
 

Tryck på SET-tangenten för att gå vidare till inställningsläget: 
 

INSTÄLLNING AV TIDSZON: 

 
Tidzon (blinkar) 
 
 

Standardvärdet för tidszonen är "0" timme.  Så här anger du en annan tidszon: 
1. Det aktuella tidszonsvärdet börjar blinka. 
2. Använd + för att ställa in tidszonen. Intervallet går från  0, -1, -2... 

-12, 12, 11, 10...  2, 1, 0, i på varandra följande 1-timmarsintervaller. 

3. Bekräfta med SET-tangenten och ange inställningen Tidsmottagning ON / 
OFF.  

 

INSTÄLLNING FÖR TIDSMOTTAGNING ON/OFF 
 
(blinkar) 
 
 
I områden där mottagning av den radiokontrollerade tiden (DCF-tid) inte är möjlig kan 
tidsmottagningsfunktionen stängas av (OFF). Klockan fungerar då som en vanlig 
kvartsklocka. (Standardinställningen är ON). 
1. "ON" börjar blinka på LCD-skärmen. 
2. Använd + -tangenten för att stänga av tidsmottagningsfunktionen om det behövs. 
3. Bekräfta med SET-tangenten och ange inställningen Manuell tid.  
 

Obs: 
Om tidsmottagningsfunktionen stängs av manuellt kommer klockan inte att försöka ta emot 
den radiokontrollerade tiden (DCF-tid) så länge tidsmottagningsfunktionen OFF är aktiverad. 
Tidsmottagningen icon och DCF-ikonen visas inte på LCD-skärmen. 
 

MANUELL TIDSINSTÄLLNING 
Om väderstationen inte kan detektera den radiokontrollerade tidssignalen (DCF-tid) 
(störningar, sändningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. Klockan fungerar då som en 
vanlig kvartsklocka. 

 
Timmar (blinkar) 
Minuter (blinkar) 
 
Att ställa in klockan: 
1. Timsiffrorna börjar blinka i tidsvisningsavsnittet. 
2. Använd + för att justera timmarna och tryck på  SET-knappen för att gå till 

minutinställningen. 
3. Minuten blinkar. Tryck på + till bara minuterna. 
4. Bekräfta med SET-knappen och avsluta inställningsläget. 

 
 

OBS : 
Enheten kommer fortfarande att försöka ta emot signalen trots en manuell inställning. När 
signalen tas emot ersätts den manuellt inställda tiden automatiskt med den mottagna tiden. 
Under mottagningsförsök blinkar DCF-tornikonen. Om mottagningen har misslyckats visas 
inte DCF-tornikonen men mottagningen kommer fortfarande att försökas. 
 

INSTÄLLNING AV LARM 
Ikon för larm (ON) 
Alarmtid 

 
 

Inställning av larmet 
1. Tryck och håll in ALARM-knapp i 3 sekunder. 
2. Timsiffran blinkar. Tryck på + för att justera timmar. 
3. Tryck på  ALARM-knappen och minutsiffran blinkar. Tryck på + för att ställa in minuter. 
4. Tryck på  ALARM-knappen en gång för att bekräfta inställningen. 
5. För att aktivera/inaktivera larmfunktionen, tryck en gång på ALARM-knappen.  

Larmikonen på displayen visar att larmet är på "ON". 
 

Notera: Varaktigheten för larmljud är 85 sekunder 
 

SÅ HÄR AKTIVERAR DU SNOOZE-FUNKTIONEN OCH STOPPAR LARMET: 
4. När larmet ljuder trycker du på MIN / MAX RESET-knappen för att aktivera snooze-

funktionen. Larmet stannar och återaktiveras efter snoozeintervallet på 10 minuter. 
5. För att stoppa larmet helt, tryck på någon annan knapp än MIN / MAX RESET-

knappen. 
 

VÄDERPROGNOS OCH TENDENS  
 

IKONERNA FÖR VÄDERPROGNOSER: 
Det finns 2 väderikoner i den andra delen av LCD-skärmen som kan visas i någon av följande 
kombinationer: 

 
Soligt 

Molnigt med soliga intervaller 
Regnigt 
 
 
För varje plötslig eller betydande förändring i lufttrycket kommer väderikonerna att uppdateras 
i enlighet därmed för att representera väderförändringen. Om ikonerna inte ändras betyder 
det antingen att lufttrycket inte har förändrats eller att förändringen har varit för långsam för 
att väderstationen ska kunna registrera den. Men om ikonen som visas är en sol- eller ett 
regnmoln kommer det inte att bli någon ikonändring om vädret blir bättre (med solig ikon) eller 
sämre (med regnig ikon) eftersom ikonerna redan är i sina ytterligheter. 
 
Ikonerna visar väderprognoser när det antingen blir bättre eller sämre, och inte nödvändigtvis 
soligt eller regnigt som vardera ikon indikerar.  Till exempel, om det aktuella vädret är molnigt 
och regnikonen visas, betyder det inte att produkten är felaktig eftersom det inte regnar. Det 
betyder helt enkelt att lufttrycket har sjunkit och vädret förväntas bli sämre men inte 
nödvändigtvis regnigt. 
 

OBS: 
Efter installationen bör avläsningar för väderprognoser ignoreras under de kommande 12-24 
timmarna. Detta ger tillräckligt med tid för väderstationen att samla in lufttrycksdata på 
konstant höjd och därför resultera i en mer exakt prognos. 
Gemensamt för väderprognoser är att absolut noggrannhet inte kan garanteras. 
Väderprognosfunktionen beräknas ha en noggrannhetsnivå på cirka 75% på grund av de 
varierande områden som väderstationen har utformats för användning i. I områden som 
upplever plötsliga väderförändringar (till exempel från soligt till regn) kommer väderstationen 
att vara mer exakt jämfört med användning i områden där vädret är stillastående för det 
mesta (till exempel mestadels soligt). 
 

Om väderstationen flyttas till en annan plats som är betydligt högre eller lägre än dess 
ursprungliga plats (till exempel från bottenvåningen till de övre våningarna i ett hus), ta ut 
batterierna och sätt tillbaka dem efter cirka 30 sekunder. Genom att göra detta kommer 
väderstationen inte att missta den nya platsen som en möjlig förändring av lufttrycket när det 
egentligen beror på den lilla höjdförändringen. Återigen, bortse från väderprognoser för de 
kommande 12 till 24 timmarna eftersom detta kommer att ge tid för att stabilisera sig på 
konstant höjd. 
 

INDIKATORN FÖR VÄDERTENDENSEN 
Tillsammans med väderikonerna har vi vädertendensindikatorerna (finns på vänster och 
höger sida av väderikonerna). När indikatorn pekar uppåt betyder det att lufttrycket ökar och 
vädret förväntas förbättras, men när indikatorn pekar nedåt sjunker lufttrycket och vädret 
förväntas bli sämre. 
 

Med hänsyn till detta kommer du att se hur vädret har förändrats och hur det förväntas 
förändras. Till exempel, om indikatorn pekar nedåt tillsammans med moln- och solikoner, var 
den sista märkbara förändringen i vädret när det var soligt (endast solikon). Därför kommer 
nästa förändring i vädret att vara molnet med regnikoner eftersom indikatorn pekar nedåt. 
 

Notera: 
När vädertendensindikatorn har registrerat en förändring i lufttrycket kommer den att förbli 
permanent visualiserad på LCD-skärmen. 
 

INOMHUSTEMPERATUR OCH MIN/MAX REGISTRERINGAR 
Min/MAX-värden för inomhus visas på den nedersta delen av LCD-skärmen. 

 
Ikon för inomhus 
Inomhustemperatur 
MIN-värde 
MAX-värde 
 
 
 

OBS: MIN / MAX inomhustemperaturområdet är -9 ° C till + 38 ° C med 1 ° C upplösning. 
 

UTOMHUSTEMPERATUR OCH MIN/MAX REGISTRERINGAR 
Min/MAX-värden utomhus visas på den nedersta delen av LCD-skärmen. 
 
Ikon för utomhus 
Ikon för mottagningssignal utomhus 
utomhustemperatur 
MIN-värde 
MAX-värde 
 
OBS: MIN / MAX utomhustemperaturområdet är -40 ° C till + 60 ° C med 1 ° C upplösning. 
 

ÅTERSTÄLLA INOMHUS OCH UTOMHUS MIN/ MAX-VÄRDEN 
OBS: Alla min/MAX-värden kommer att återställas samtidigt. 
 

1. I normalt visningsläge håller du ned MIN / MAX RESET-knappen i 3 sekunder. Detta 
kommer att återställa både inomhus och utomhus MIN / MAX-värdena. 

 

868 MHz MOTTAGNINGSKONTROLL 
Väderstationen ska ta emot temperaturdata inom 3 minuter efter installationen. Om 
temperaturdata inte tas emot inom 3 minuter efter installationen (inte framgångsrikt 
kontinuerligt, utomhusdisplayen visar "- - -"), kontrollera följande punkter:  

Avståndet till väderstationen eller sändaren bör vara minst 1,5 till 2 meter från 
eventuella störande källor som datorskärmar eller TV-apparater. 

1. 2.Undvik att placera väderstationen på eller i omedelbar närhet av metallfönsterramar. 
2. 3.Användning av andra elektriska produkter såsom hörlurar eller högtalare som arbetar 

med samma signalfrekvens (868 MHz) kan förhindra korrekt signalöverföring och 
mottagning. 

3. 4.Grannar som använder elektriska apparater som arbetar med 868MHz signalfrekvens 
kan också orsaka störningar. 

 

OBS: 
När 868MHz-signalen tas emot korrekt ska du inte öppna batteriluckan på vare sig sändaren 
eller väderstationen igen, eftersom batterierna kan lossna från kontakterna och tvinga fram en 
falsk återställning. Om detta händer av misstag återställ då alla enheter (se Inställning ovan) 
annars kan överföringsproblem uppstå. 
Överföringsområdet är cirka 100 m från sändaren till väderstationen (i öppet fält). Detta beror 
dock på den omgivande miljön och störningsnivåerna. Om ingen mottagning är möjlig trots 
observation av dessa faktorer måste alla systemenheter återställas (se Inställning). 
 

POSITIONERING AV VÄDERSTATIONEN: 
Väderstationen kan hängas på väggen eller vara fristående. 
Innan väggmontering, kontrollera att utomhustemperaturvärdena kan tas emot från önskade 
platser. 
 

Väggmontering 
1. Fäst en skruv (medföljer ej) i önskad vägg och låt huvudet sticka ut med ca 5mm. 
2. Ta bort stativet från väderstationen genom att dra bort det från basen och häng 

stationen på skruven. Kom ihåg att se till att den låses på plats innan du släpper. 

MIN/MAX 
RESET 

knapp  

ALARM 

knapp  

+ knapp 
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Fristående 
Med det utfällbara stativet kan väderstationen placeras på en plan yta. 

 

 
 
 
 

POSITIONERING AV TEMPERATURSÄNDAREN: 
Välj en skyddad plats. Undvik direkt regn och solsken. 
Sändaren levereras med en hållare som kan fästas på en vägg med de två medföljande 
skruvarna. Sändaren kan också placeras på en plan yta genom att fästa stativet i botten till 
sändaren. 

 
 
 
 
 
Väggmontering 
1. Montera fästet på önskad vägg med skruvarna och plastankare. 
2. Fäst fjärrtemperaturgivaren på fästet. 
 

OBS: 
Innan du permanent fixerar sändarens väggbas, placera alla enheter på önskade platser för 
att kontrollera att utomhustemperaturavläsningen är möjlig. Om signalen inte tas emot, flytta 
sändaren något eftersom det kan hjälpa signalmottagningen. 
 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL  
1. Rengör instrumentet och sändaren med en mjuk fuktig trasa. Använd inte 

lösningsmedel eller skurmedel. Skydda den mot fukt. 
2. Ta bort batterierna om du inte använder produkten under en längre tid 

 
Felsökning 
 

 

Problem Lösningar 

Ingen indikation på 
basstationen 

• Se till att batteriernas polaritet är korrekt  
• Byt batterier 

Ingen sändarmottagning 
Display „---” 
 

• Kontrollera batterierna på poolsändare (använd 
inte uppladdningsbara batterier!) 

• Starta om sändaren och väderstationen enligt 
manualen  

• Välj en annan plats för sändaren och/eller 
basenhet 

• Minska avståndet mellan sändare och 
basstationen 

• Kontrollera om det finns någon störningskälla 

Ingen DCF-mottagning • Inställning för tidsmottagning "ON"    
• Välj en annan plats för basenhet 
• Manuell inställning av klockan  
• Vänta på försök till mottagning under natten 

Felaktig indikation • Byt batterier 
 
 

AVFALLSHANTERING 
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och 
komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar 
miljön.  
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har 
inrättats. 
Kassering av den elektriska enheten 
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och 
kassera dem separat. 
 
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).  
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument måste du ta med 
uttjänta enheter till en utsedd insamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk 
utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returservicen är kostnadsfri. Följ 
gällande regelverk! 
  
Kassering av batterierna  
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De 
innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och 
människors hälsa. 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. Returservicen är kostnadsfri.  
  
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.  
 
 

SPECIFIKATIONER: 
Rekommenderat driftstemperaturområde: 5ºC till 40ºC 
Mätområde för temperatur: 
Inomhus: -9,9 ° C till + 37,8 ° C med 0,1 ° C upplösning  
  ("AV. L" visas om det ligger utanför detta intervall) 
Utomhus: -3 9,9 ° C till + 5 9,9 ° C med 0,1 ° C upplösning 
  ("AV. L" visas om utanför detta intervall) 
Intervall för kontroll av inomhustemperatur: var 16:e sekund  
Utomhus datamottagning: var 4: e sekund  
Effektförbrukning: 
Väderstation:   3 x AAA, IEC, LR3, 1,5V batterier 
Temperature transmitter:  2 x A A, IEC, LR 6, 1,5V batterier 
Batteriets livscykel (alkaliska batterier rekommenderas):  
Väderstation: en ppr. 12 månader  
Sändare:ca. 24 månader  
Mått (B x B x H): 
Väderstation:     170,8 x 28,3 x 127 mm 
Temperatursändare: 38,2 x   21,2 x 128,3 mm  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De 
tekniska uppgifterna är korrekta när de skrivs ut och kan ändras utan föregående meddelande. 
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom 
att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan. 
 
EU-försäkran om överensstämmelse  
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 35.1165 överensstämmer med direktiv 
2014/53 /EU. Den fullständiga texten till EU-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, 97877 Wertheim, Tyskland 
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186  
 

 


