
     

Bezdrátový senzor rychlosti větru            
Mobile Alerts MA 10660 
 
Obj. č.: 139 66 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup senzoru rychlosti větru  
Mobile Alerts MA 10660. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.  
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,  
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
Tento senzor lze používat výhradně v systému Mobile Alerts.  
K jeho použití budete potřebovat bránu MOBILE ALERTS. 
 

Ovládací prvky a rychle nastavení 
 

Odstraňte ze solárního panelu (1) na senzoru 
plastovou fólii. Senzor se musí nainstalovat tak,  
aby jeho přední strana (solární panel) směrovala 
směrem na jih. V případě nedodržení tohoto pravidla, 
nebudou detekované údaje o směru větru přesné. 
Připevněte hlavní jednotku na násadu (2) držáku  
a v případě instalace senzoru na vodorovnou žerď 
nebo povrch použijte pravoúhlý adaptér (3).  
Držák připevněte k žerdi nebo k stožáru pomoci 
přiložených spojek ve tvaru U, podložek a matic. 
Senzor namontujte na stožár tak, aby měl ze všech 
stran volný přístup k větru a měření mohlo být přesné. 
Ideální průměr nosného stožáru (tyče) se pohybuje 
v rozsahu od 15,75 mm do 33 mm. Senzor rychlosti 
větru NEMÁ vyměnitelné baterie. Je napájen solární 
energií, která automaticky napájí vestavěný akumulátor.  
 
Přidání senzoru 
Otevřete aplikaci a zobrazí se ovládací panel. Poklepejte na „Add new sensor“ a neskenujte QR kód. 
Poté nastavte název senzoru. 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového 
senzoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. 
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky ¨ 
mohly poškodit povrch a pouzdro zařízení.  
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje  
 

Napájení: 2 x integrovaný akumulátor AAA nabíjený solárním panelem 
Rozsah měření: 0 – 50 m/s 
Přesnost: 5% +/- 0,5 m/s 
Směry větru: 16 ukazatelů směru v rozlišení 22,5 stupně 
Dosah přenosu: 100 m (v otevřeném prostoru) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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