
MA 10006 - kezdő készlet 

 
Gateway + MA 10410 

Használati útmutató 

 
Alkalmazás letöltése 
Töltse le a MOBILE-ALERTS App-ot az „Apple App Store“-ból vagy a„Google Play Store“-
ból. 

 
A gateway csatlakoztatása 
Csatlakoztassa a gatewayt a vele szállított hálózati adapterrel az elektromos hálózatra. 
Csatlakoztassa a vele szállított LAN kábelt a gatewayhez és a routerjéhez. Kb. 10 
másodperc elteltével a gateway üzemkész, a LED ezután tartósan zölden világít. 
Ha a hálózatában nincs DHCP szerver, lehetősége van arra, hogy az appban az 
"Einstellungen" (beállítások) menüben manuálisan konfigurálja a gatewayt. Ehhez tudnivalók 
az appban találhatók az "Info" menüben. 
Fontos: A gatewayt mindig az érzékelők előtt kell üzembe helyezni. 
JELLEMZŐK: 
Időjárásjelző állomás 

 
LC- 
képernyő  

 

akasztófül 

Funkció- 

gombok 
Funkció-  

gombok  

 Elemtartó 

 állító támasz 
·  Rádiójel vezérlésű DCF-óraidő, kézi beállítási lehetőséggel 
·  Az időjel vételének beállítása (Be/ki) 
·  A hét napja, a nap és hónap kijelzése (év kijelzés csak a beállítás 

üzemmódban) 
·  Időzóna opció (-2 óra ... +5 óra) 
·  Nyári-téli időszámítás beállítása (DST= Daylight saving time) 
·  Ébresztési idő beállítás  
·  Hőmérséklet kijelzés Celsius fokban (°C) 
·  Beltéri hőmérséklet kijelzés a min-/max értékek tárolásával 
·  Kültéri hőmérséklet kijelzés a min./max. értékeknek, valamint azok időpontjának 

tárolásával 
·  Minden MIN/MAX tárolt érték visszaállításának lehetősége 

·  A bel- és kültéri légnedvesség kijelzése %-ban 

·  Időjárás előrejelzés, időjárás tendencia kijelzéssel 
·  A relatív légnyomás alakulásának kijelzése az utóbbi 12 órára vonatkozóan 

·  LC kijelző kontrasztbeállítás 

·  Elemkimerülés jelzés 

·  Asztalra állítható vagy falra szerelhető. 
Külső hőmérséklet-/légnedvesség adó 

• A külső mérési értékek átvitele az alapkészülékre 868 MHz-es 
frekvencián történik 

 
• A ház falra is szerelhető 

 
• Szerelje védett helyre, hogy a mérést ne befolyásolja eső vagy 

közvetlen napsütés.  
ALAPBEÁLLÍTÁS 
Megjegyzés: Ez az időjárásjelző állomás csak egy külső adóról fogad 
adatokat.  
1. Helyezze be először az elemeket a kültéri adóba ( lásd ehhez az “Elemek 

 behelyezése és cseréje a kültéri hőmérséklet- és légnedvesség érzékelőben”). 
2. A kültéri adó aktiválását követő 2 percen belül helyezze be az elemeket 

 az időjárásjelző állomásba (lásd ehhez az  “Elemek behelyezése és cseréje az 

 

Időjárásjelző állomásban"). Az elemek berakása után az LC kijelző minden 
szegmense 

  röviden felvillan. Végül a beltéri hőmérséklet és a 
 légnedvesség valamint az idő 00:00 formátumban megjelenik. Ha ezek 
 az információk nem jelennek meg 60 másodpercen belül az LC kijelzőn, akkor 
 az összes elemet ki kell venni legalább 60 másodpercre majd ismét 

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE AZ IDŐJÁRÁSJELZŐ ÁLLOMÁSBAN 

 
Az időjárásjelző állomás 3 db 1,5 V-os 

mikroelemmel (AAA, IEC LR3) működik. Az 
elemek behelyezéséhez és cseréjéhez 
a következő lépéseket kövesse: 
1. Nyissa fel az elemtartót úgy, 

hogy a hüvelykujját a mélyedésbe 
nyomja és az elemtartó fedelet 
felemeli. 

2. betenni az elemtartóba a 
helyes polaritás figyelembe vételével 
(ld. jelölést) 

.3.Rakja vissza a helyére az elemtartó fedelét. 

 
AZ ELEMEK BERAKÁSA/CSERÉJE A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS 
LÉGNEDVESSÉG ADÓBA 
A külső adó 2 db 1,5 V-os IEC LR6 típusú 1,5 V-os ceruzaelemelemmel működik. 
Az üzembe helyezéshez és az  az elemek cseréjéhez tegye az alábbiakban leírt 
lépéseket:  
1. Vegye le az elemtartó fedelét hüvelykujjával felfelé tolva. 
2. Rakja be helyes polaritással (lásd az elemtartóban látható jelöléseket) az elemeket. 
3. Rakja vissza a helyére az elemtartó fedelét, majd tolja lefelé. 
Megjegyzés: 
Ha valamelyik egységben cserélni kell az elemeket, ezután mindegyik egységet az 
“Alapbeállítás“ szerint újból be kell állítani. Ez azért szükséges, mivel a külső adó az 
üzembe helyezéskor egy biztonsági kódot küld az alapkészülékre, amelyet ennek az üzembe 
helyezés utáni első percben fogadni és tárolni kell.  
ELEMCSERE: 
Az optimális működés és pontosság biztosítása érdekében ajánlott az elemek cseréje 
mindegyik egységben évente egyszer. (Az elemek élettartama megtalálható a Műszaki 
adatok fejezetben lent.) 

Kérjük, vegyen részt az aktív környezetvédelemben, és selejtezze a kimerült elemeket 
az erre szolgáló gyűjtőhelyekre való leadással. 

 
A KÉSZÜLÉK HOZZÁFŰZÉSE A  MOBILE-ALERTS-HEZ 
(ehhez a funkcióhoz gateway szükséges, külön rendelhető) 
Nyissa meg a MOBIL-ALERTS App-ot, ekkor átlátható felület jelenik meg.  Tippeljen az "Új 
adó hozzáfűzése"-re és szkennelje a MA 10410 hátoldalán lévő QR kódot. Végül 
határozzon meg az adó számára egy elnevezést. Egy név beállításához válassza ki az adót 
rábökéssel majd bökjön a toll szimbólum mellett balra lévő területre. 
Megjegyzés: 
Kizárólag a beltéri és kültéri hőmérséklet valamint kül- és beltéri légnedvesség adatai 
lesznek átadva. 
A RÁDIÓJEL VEZÉRLÉSŰ PONTOS IDŐ VÉTELE 
A rádiójel által vezérelt óraidő alapja egy cézium-atomóra, amely a németországi Szövetségi 
Fizikai-Műszaki Intézetben (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig) működik, 
és eltérése a pontos időtől 1 millió évenként 1 másodperc. Ezt az óraidőt kódolják, és mint 
DCF-77 frekvenciajelet a Frankfurthoz közel fekvő Mainflingenben lévő adóval kb. 1500 km 
sugarú adókörzetbe lesugározzák.  Az Ön időjárásjelző állomása veszi ezt a jelet, dekódolja, 
és függetlenül a nyári vagy téli időszámítástól mindig a pontos időt mutatja. 
A jel vételi minősége elsősorban földrajzi és beépítettségi adottságoktól függ. Normál 
esetben Frankfurt 1500 km-es körzetében nem szoktak vételi problémák jelentkezni. 
A DCF-jel vételére naponta kétszer, reggel 02:00 és 03:00 órakor kerül sor.  Ha a 03:00 órai 
vételi kísérlet sem sikerül, akkor a készülék minden további kerek órában újabb vételi 
kísérletet végez 06:00 óráig. Ha a 06:00 órai vételi kísérlet is sikertelen, akkor a következő 
vételi kísérletre csak másnap reggel 02:00 órakor kerül sor ismét.  
Ha a DCF-szimbólum villog, de a pontos idő nem jelenik meg, vagy a DCF szimbólum 
egyáltalán nem látható, a következőket kell figyelembe venni:  
·  Ajánlatos legalább 1,5 - 2 méter távolságot zavaró tárgyaktól,  
 

pl. számítógép monitoroktól, televízióktól, stb. betartani.  
·  Vasbeton épületekben (pincében, magasházakban stb.) a vett jel szükségszerűen 

gyengébb. Extrém esetekben ajánlatos a készüléket az ablak közelébe tenni, és/vagy 
elülső vagy hátoldalával a DCF-adó, azaz Frankfurt felé fordítani.  

·  Éjszaka általában kisebbek a légköri  zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a 
vétel. Egyetlen vétel naponta elegendő ahhoz, hogy a pontos időtől való eltérés 1 
másodperc alatt legyen. 

KEZELŐ GOMBOK: 
Időjárásjelző állomás: 
Az időjárásjelző állomás 4 könnyen kezelhető működtető gombbal rendelkezik: 

Az ébresztő hang leállítására  
MIN/MAX gomb 
·  Átkapcsol a beltéri és kültéri MIN/MAX hőmérséklet kijelzések között 
·  A beállítási módoknál az értékek csökkentésére szolgál. 
· Nyomja és tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig minden tárolt MAX/MIN hőmérséklet érték 

visszaállítására a bel- és kültéri tartományban az aktuális értékre. 
·  Az ébresztő hang leállítására  
ALARM (ébresztés) gomb 
·  Az ébresztés aktiválására/deaktiválására, és az ébresztési idő kijelzésére  
·  Tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 2 másodpercig, az ébresztés 

beállító módba való belépéshez 

·  Az ébresztő hang leállítására  
·  kilépésre a kézi beállítási módból 
LC-KÉPERNYŐ 
Az LC-képernyő 3 szekcióra van felosztva. Ezeken a következők kijelzése látható: 
óraidő/naptár, beltéri adatok, időjárás előrejelzés, és a légnyomás alakulása, valamint a 
kültéri adó adatai.  
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Ha az időjárásjelző állomás sikeresen vette a jelet, akkor láthatóvá válik a kültéri adatok vételi 
szimbóluma (sikertelen vétel esetén nem látható). Ezáltal a felhasználó könnyen felismeri, 
hogy sikeres volt-e a legutóbbi vételi kísérlet (szimbólum be), vagy sikertelen (szimbólum ki). 

 
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK 
A következő kézi beállítások változtathatók meg a SET gomb nyomása és nyomva 
tartása által:  
·  LC kijelző kontrasztbeállítás 

·  Időzóna beállítás 

·  Az időjel vételének beállítása (BE/KI) 
·  Nyári-téli időszámítás (DST) beállítás BE/KI  
·  Manuális óraidő beállítás 

·  Naptár beállítás 

LC-KIJELZŐ KONTRASZT BEÁLLÍTÁS 

 
villog 

 
Az LC kijelző kontrasztja 8 fokozatban változtatható meg LCD 0-tól LCD 7-ig (LCD 4 az 
előzetes beállítás)  
1. Az LC kijelző kontraszt fokozata villogni kezd.  
2. Használja a  + - vagy MIN/MAX-gombokat, hogy kiválassza a kívánt 

kontraszt fokozatot. 
3. Nyomja meg a beállítás megerősítésére és a belépésre az 

IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁS-ba a SET-gombot. 

 
IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁS 

 
villogva 

 
Az időjárásjelző állomás előre beállított időzónája "0". Másik időzóna beállítása: 
1. Az aktuálisan beállított időzóna beállítás villogni kezd.  
2. Használja a  + -  vagy MIN/MAX-gombokat a kívánt időzóna beállítására. A beállítási 

tartomány -2 óra és +5 óra között van, 1 órás intervallumokban.  
3. Nyomja a beállítás jóváhagyására és a belépéshez AZ IDŐJEL VÉTEL 

FOGADÁSBA (BE/KI)  a SET- gombot. 
IDŐJEL VÉTEL BEÁLLÍTÁSA (BE/KI) 
Olyan környezetben, ahol a DCF-77 időjel vétele nem, vagy csak nehezen lehetséges, a jel 
vétele kikapcsolható.  Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább (alapbeállítás "1" 
= BE). 

 

 
A nyári-téli időszámítás (DST) váltás funkció BE vagy KI kapcsolható (előzetes 
beállítás: "1" = BE): 
1. Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelzőn. 
2. Nyomja meg a +  - vagy MIN/MAX gombot, az idővétel funkció kikapcsolására  

(“0” = KI). 
3. Nyomja meg a beállítás megerősítésére és a belépéshez a MANUÁLIS 

ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁS-ba a SET gombot. . 
Fontos: 
Ennek a funkciónak akkor van jelentősége, ha a rádiójel vezérlésű óra "0" (KI) 
állásba van téve.  
·  Ha a nyár-téli időszámítás funkció  "1" (BE) állásban van: Az óra a rádiójel vétele 

nélkül automatikusan beáll a nyári időszámításra. A nyári időszámítás a március 
hónap utolsó vasárnapján lép életbe, és október utolsó vasárnapján fejeződik be.  

·  Ha a nyári-téli időszámítás funkció "0" (KI) állásban van: Az óra nem áll át a nyári 
időszámításra.  

 

Ha a rádiójel vétel aktív "1" (EIN) kérjük, állítsa be a nyári-téli időszámítást "1" (BE) 
állásba:  Az óraidőt ezután a DCF-77 időjel automatikusan aktualizálja (amíg a jel korrekt 
vételének lehetősége fennáll.  Ha a nyári-téli időszámítás beállítás funkciót kikapcsolja „0“ 
(KI), az óraidő nem áll át a nyári időszámításra.  
ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁS KÉZZEL 
Amennyiben az időjárásjelző állomás nem tudja a DCF időjelet venni (zavarok, jel 
hatótávolság, stb. miatt), akkor az óraidőt kézzel is be lehet állítani, az alábbiak szerint. Az 
óra ekkor normál kvarcóraként jár tovább. 

 

 
az órák villognak a percek villognak  

1. Az órák helye villogni kezd. 
2. Állítsa be az órákat a  +   vagy MIN/MAX gombbal. Az adott gomb nyomva tartásával 

meggyorsítja a számok futását.  
3. Nyomja meg a percek beállításához újból a SET gombot. A percet jelző szám 

villogni kezd. 
4. Állítsa be a perceket a  +  vagy MIN/MAX gombbal.  Az adott gomb nyomva tartásával 

meggyorsítja a számok futását.  
5. Nyomja meg a beállítás megerősítése és a naptár beállítás -ba 

való továbblépés céljából a SET  gombot. 
Megjegyzés: 
·  A manuális időbeállítás ellenére az időjárásjelző állomás továbbra is megkísérli a DCF 

időjel vételét.  Ha egy vétel sikerül, akkor a fogadott DCF idő felülírja a manuálisan 
beállított óraidőt.  A vételi kísérlet alatt a DCF adóárboc szimbólum villog. Ha a vételi 
kísérlet sikertelen marad, akkor kialszik az adóantenna szimbólum a kijelzőn, amíg a 
következő napon újabb vételi kísérlet nem kerül sorra.  

·  Az időjel vétel szimbóluma “ “ és a “DCF” szimbólumok a kézi időbeállítás után 
nem láthatók az LC kijelzőn.  

 
NAPTÁR BEÁLLÍTÁS Hét napja 

 

 

Év Aktuális nap és hónap 
1. Az éveket jelző szám villogni kezd. A beállítási tartomány 2011 és 2025 között van 

(előzetes beállítás: 2011). 
2. Állítsa be a  +  vagy MIN/MAX gombbal az évet.  Az adott gomb nyomva tartásával 

meggyorsítja a számok futását.  
3. Nyomja meg a beállítás jóváhagyásához és a hónap beállításba lépéshez a SET 

gombot. 
4. A hónap helye villogni kezd. Állítsa be a  +  vagy MIN/MAX  gombbal a hónapot.  Az 

adott gomb nyomva tartásával meggyorsítja a számok futását.  
5. Nyomja meg a napi dátum beállítási módba lépéshez a SET gombot. 
6. A dátum helye villog.  Állítsa be a  +   vagy MIN/MAX gombbal az aktuális nap 

dátumát. Az adott gomb nyomva tartásával meggyorsítja a számok futását.  
7. Nyomja a beállítás jóváhagyásához és a kézi beállítási mód elhagyásához a 

SET gombot. 

 
Megjegyzés: 
A hét napjainak kijelzése automatikusan az angol nyelvű rövidítésekkel történik (hétfőtől 
vasárnapig): MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU. 

KILÉPÉS A KÉZI BEÁLLÍTÁSI MÓDBÓL: 
A kézi beállítási mód elhagyásához a kézi beállítás módban bármikor egyszerűen meg kell 
nyomni az ALARM gombot. A készülék ekkor visszatér a normál időkijelzéshez. 
AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

 

 kell használni. Ha a kívánt adatok jelennek meg, akkor a 
 következő lépéssel lehet folytatni. 

3. 
Ha az összes elem már be van rakva, az időjárásjelző állomás elkezdi venni az 
adatokat  

 a külső adóról. Ekkor meg kell jelennie 
 a kültéri hőmérséklet- és légnedvesség adatoknak az időjárásjelző állomáson. 

 

Ha ez 2 percen belül nem következik be, akkor az elemeket az összes egységből ki 
kell  

 venni, és újból  
 betenni. 
4. Egy jó 868 MHz-es adatátvitel biztosításához az időjárásjelző 

 állomás és a kültéri adó közötti távolság ne legyen több mint 100 m 
 (ld.  tudnivalókat az “Elhelyezés” és “868 MHz-es vétel” fejezetekben). 
5. Miután a kültéri adatok vételének tesztfázisa befejeződött, 

 A DCF adó pózna szimbólum az LC kijelző bal első sarkában 

 

villogni kezd.  Ez azt jelenti, hogy az óra felismert egy DCF-77 jelet, és megkísérli 
annak a  

 vételét.   Ha megtörténik az időkód jel befogása, a DCF szimbólum kijelzés 
 folyamatosan látható lesz,  és az időjelzés is megjelenik. 

 
 

 + gomb SET gomb   villog 
    

 MIN/MAX gomb RIASZTÁS- 1. Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelzőn. 
  gomb 2. Nyomja meg a  +  vagy MIN/MAX gombot, az idővételi funkció 
    kikapcsolására (“0” = KI). 
   3. Nyomja meg a beállítás jóváhagyásához és a belépéshez az  EINSTELLUNG 
    SOMMER-/WINTERZEIT EIN/AUS (nyári-téli időszámítás beállítása) a SET gombot. 

   Megjegyzés:  

   • Ha az idővétel funkciót manuálisan KI kapcsolták, akkor az óra nem 

SET (beállítás) gomb   végez vételi kísérletet a DCF jel befogására. Vételi kísérlet csak akkor 
  

történik legközelebb, ha az idővétel funkciót BE-re  kapcsolják. 

• Tartsa nyomva a gombot kb. 2 másodpercig, a belépéshez a következő manuális 
• "Idővétel "-be  és “DCF” szimbólumok az LC kijelzőn nem lesznek   Beállítás üzemmódok: LCD kontraszt, időzóna, időjel vétel be/ki (ON/OFF), nyári/téli   kijelezve.   

 időszámítás be-kikapcsolás (ON/OFF), kézi óraidő beállítás és naptár.   

• 

   

Az ébresztő hang leállítására   NYÁRI-/TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA (DST) BE/KI (ON/OFF) 

+  (plusz) gomb     

• A beállítási módoknál az értékek növelésére szolgál    villog 
• Átkapcsol az óraidő / napi dátum / légnedvesség / másodpercek jelzések között 

  

   

  .   

1 
Ébresztési idő Ébresztés szimbólum 

Az ébresztő riasztás beállítása: 
1. Nyomja és tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 3 másodpercig, amíg az 

ébresztési idő nem kezd villogni.  
2. Először az órák helye és az ébresztés szimbóluma villog.  Állítsa be a  +   vagy 

MIN/MAX gombbal az órákat. Az adott gomb nyomva tartásával meggyorsíthatja a 
számok futását. 

3. Nyomja meg újból az ALARM gombot, ekkor a percek helye villog.  Állítsa be ekkor a  +  
vagy MIN/MAX gombokkal a perceket. Az adott gomb nyomva tartásával 

meggyorsíthatja a számok futását. 
4. Nyomja meg a beállítás jóváhagyásához még egyszer az ALARM gombot. 
Megjegyzés: 
Az ébresztő funkció aktiválására vagy kikapcsolására egyszer meg kell nyomni az ALARM 
gombot.  
A riasztás szimbóluma  a kijelzőn azt jelenti, hogy az ébresztés aktiválva van. 
Az ébresztő hang felhangzásának időtartama kb. 2 perc. Ha az ébresztő hangot le akarja 
állítani, nyomja meg bármelyik gombot.  
IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉSI SZIMBÓLUMOK: 
Az időjárás-előrejelzés szimbólumai az LC-képernyő második részén az alábbi 
kombinációkban jelennek meg: 



 

 

 

Napos Felhős idő, napos Esős 
  

 szakaszokkal  

A légnyomás gyors vagy nagyobb ingadozásánál a kijelzett szimbólumok aktualizálódnak 
az időjárás változásának kijelzéséhez. Ha a szimbólumok nem változnak, akkor a 
légnyomás nem változott, vagy olyan lassan változott, hogy az időjárásállomás nem tudta 
regisztrálni.  Ha az előrejelzésen "napsütés" vagy "eső" szerepel, a kijelzés akkor sem 
változik, ha az időjárás javul (a kijelzés "napos"), vagy rosszabbodik (a kijelzés esős), mivel 
a szimbólumok már a két extrém helyzetet ábrázolják.  
A szimbólumok mutatják az időjárás javulását vagy rosszabbodását, de ez nem jelent 
okvetlenül (a szimbólumok által jelzett) napsütést vagy esőt.  Ha pl. a tényleges időjárás 
felhős, és "eső" van kijelezve, ez nem jelenti a készülék hibáját, hanem csak arra utal, hogy 
a légnyomás süllyedt, és az idő rosszabbodása várható, de nem jelenti okvetlenül azt, hogy 
esni fog.  
 

Megjegyzés: 
Az elemek betétele után az első 12 - 24 óra előrejelzéseit nem kell figyelembe venni, mert a 
készüléknek először légnyomás-adatokat kell gyűjtenie állandó tengerszint feletti 
magasságon, és csak ezután tud pontosabb időjárás előrejelzést adni. 
 

Mint minden időjárás előrejelzés, ez az időjárásjelző állomás sem garantálhat abszolút 
pontosságot. A készülék tervezési alapjául szolgáló különböző alkalmazási helyektől 
függően mintegy 75%-os előrejelzési pontossággal lehet számolni. Így a készülék nagyobb 
pontossággal dolgozik olyan helyeken, ahol gyakran fordulnak elő hirtelen 
időjárásváltozások (pl.naposról esősre), mint azokon a vidékeken, ahol csak csekély és 
ritka időjárásváltozások vannak (pl. többnyire napsütéses). 
Ha az időjárásjelző állomást egyik helyről egy másikra telepíti át, amely jelentősen 
magasabban vagy mélyebben fekszik, mint az eredeti hely (pl. a földszintről a ház felső 
emeletére), akkor az első 12 - 24 órában kijelzett értékeket nem kell figyelembe venni.  
Ezzel biztosítva van, hogy a készülék a helyváltoztatást nem a légnyomás változásaként 
érzékeli, miután a valóságban csak a tartózkodási hely magassága változott.  
 

Az időjárás előrejelzés és -tendencia nem vivődik át a MOBILE ALERTS-re! 
Kizárólag a kijelzőről olvasható le.  
AZ IDŐJÁRÁS ALAKULÁSÁNAK A KIJELZÉSE 
Az időjárási tendenciák kijelzései nyíl formájában (ezek az időjárás 
szimbólumok mellett találhatók) az időjárásjelző szimbólumokkal együtt működnek.  Ha a nyíl 
felfelé mutat, ez a légnyomás emelkedését, és ezzel együtt az időjárás várható javulását jelzi; 
az időjárás javulni fog.  Ha a nyíl lefelé mutat, a légnyomás süllyed, és az idő 
rosszabbodása várható. 
Ha ezt figyelemmel követi, láthatja, hogyan változik az időjárás, és abban milyen további 
változások várhatók. Ha az alakulást jelző nyíl pl. lefelé mutat, és ugyanakkor a nap és a 
felhők szimbóluma látható (felhők napos részekkel), akkor az utolsó regisztrált 
időjárásváltozás napos szakban következett be (csak a szimbólum napos). Mivel a tendencia 
kijelző nyíl lefelé mutat, ebből következik, hogy a legközelebbi időjárás szimbólum a "felhők 
esővel" lesz. 
 

Megjegyzés: 
Ha az időjárási tendencia kijelzés az első légnyomásváltozást regisztrálta, akkor az 
állandóan látható marad az LC-képernyőn. 
LÉGNYOMÁS TÖRTÉNET (ELEKTRONIKUS  BAROMETER 
TREND KIJELZÉSSEL) 
Az LC képernyő második szekciójának jobboldala mutatja a légnyomás 
történetének oszlopgrafikáját.  
 

Az utóbbi 12 óra  
 

légnyomás trendje 
 

 

Az oszlopgrafika mutatja a légnyomás alakulásának trendjét az utóbbi 12 órában 7 lépésben: 
0 óra, -3 óra, -6 óra, -9 óra és -12 óra. A "0 óra" időpont az aktuális teljes óra tárolt 
légnyomás értékét mutatja.  Az oszlopok a légnyomás értékeket ábrázolják “hPa”-ban (0, ±1, 
±3, ±5) a megfelelő időpontokban. A “0” a skála közepén megfelel az aktuális légnyomásnak, 
és minden eltérés (±1, ±3, ±5) azt mutatja, mennyire volt magas vagy alacsony az elmult 
"hPa”-érték az aktuális légnyomáshoz képest.  
 

Ha az oszlopok magasabbak lesznek, ez azt jelenti, hogy a légnyomás emelkedik, az 
időjárás javulni fog.  Ha az oszlopok kisebbednek, ez  viszont azt jelenti,  hogy a 
légnyomás süllyed, és  az aktuális "0 óra" időponttól kezdve az idő romlása várható.  
 

Megjegyzések: 
• Egy pontos barometrikus légnyomás kijelzéshez az időjárásjelző állomást 

 állandó mérési magasságban kell működtetni (azaz az állomást pl. nem szabad 
 áthelyezni a földszintről a ház első emeletére). Ha 
 mégis egy másik helyre történne az áthelyezés, a kijelzést a 

• 

következő 12 órában figyelmen kívül kell hagyni. 
Az oszlopdiagram kijelzést a hőmérséklet változások befolyásolhatják, ez szolgál  

A MIN/MAX HŐMÉRSÉKLET ADATOK ÁTKAPCSOLÁSA ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA 
A MIN/MAX-ADATOK HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGTEKINTÉSÉRE  
Nyomja a bel- és kültéri MIN/MAX-hőmérséklet adatok megtekintéséhez többször a 
MIN/MAX-gombot.  
 

Megjegyzés: A tárolt  MIN/MAX külső hőmérséklet adatok a tárolás időpontjával és 
dátumával együtt jelennek meg.  
 

 

Időpont    

A MIN/MAX 
kültéri 

   

adatok adatok    

   

tárolása tárolása    
   

MIN/MAX  MIN/MAX     
   

Kültéri Kültéri    
   

tartomány tartomány 
  

 
  

   

adatok adatok    
    

 

MAX kültéri MAX szimbólum 

hőmérséklet (kültéri hőmérséklet) 

 

A MIN/MAX HŐMÉRSÉKLET ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA 
Nyomja és tartsa nyomva az összes tárolt bel- és kültéri hőmérséklet adat visszaállításához 
az aktuális értékre 3 másodpercig a MIN/MAX-gombot.  
TUDNIVALÓK A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS -PÁRATARTALOM ADÓRÓL 
A külső termo-higro adók  hatótávolságát a környezeti hőmérséklet befolyásolhatja.  Hideg 
esetén lecsökkenhet az adó hatótávolsága. Az elemkapacitás is lecsökkenhet. Vegye ezt 
figyelembe a külső adó elhelyezésénél. 
 

868 MHz-es VÉTELTESZT 
 

Ha a készülék a kültéri hőmérséklet- és légnedvesség adatokat nem fogadja korrektül az 
alapbeállítás után 3 perc múlva, (vagy a külső adó kijelzési mezőjén normál kijelzési módban 
állandóan "---" látható) akkor ellenőrizze a következőket: 
1. Az időjárásjelző állomás és a külső adó távolsága zavarforrásoktól, pl. a 

számítógép-monitoroktól vagy tévékészülékektől legalább 2 méter legyen.  
2. Ne rakja a külső hőmérséklet-légnedvesség adót közvetlenül fémkeretű ablakok 

közelébe. 
3. Más, de azonos frekvencián (868 MHz) működő készülékek, mint pl. vezeték nélküli 

fejhallgatók vagy hangszórók zavarhatják a korrekt jelátvitelt.  A vételt olyan 
szomszédos készülékek is zavarhatják, amelyek azonos frekvencián (868 MHz) 
működnek.  

Megjegyzés: 
Ha a 868 MHz-es jel átvitele kifogástalan, akkor nem ajánlatos a továbbiakban kinyitni az 
időjárásállomás és a külső adók elemtartóját.  A kinyitás következtében az elemek kilazulhatnak 
az érintkezőkből, és ezzel nem kívánt visszaállítást okozhatnak.  Ha ez véletlenül mégis 
bekövetkezne, az átviteli problémák elkerülésére mindegyik egységet újból be kell állítani (lásd az 
előbbiekben az “Alapbeállítás“-t  (Grundeinstellung).  
A külső termo-higro adó és az időjárásjelző állomás közötti maximális távolság szabad 
téren kb. 100 méter. Ez azonban a környezeti feltételektől és a lehetséges zavarforrásoktól 
is függ. Ha e tényezők figyelembe vétele ellenére nem lehetséges a vétel, minden egységet 
újból be kell állítani (lásd “Alapbeállítás“ -   Grundeinstellung). 
AZ IDŐJÁRÁSJELZŐ ÁLLOMÁS ELHELYEZÉSE: 
 

Az időjárásjelző állomás felállítható egy asztalra, vagy felszerelhető a 
falra.  A falra való felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az alapállomás a 
tervezett felszerelési helyén a külső adatokat jól tudja-e venni. 

 

A falra szereléshez a következőképpen járjon el: 
1. A csavart (nem része a szállításnak) csavarozza be a kívánt helyen 

a falba.  A csavar feje kb. 5 mm-re álljon ki a falból. 
2. Az időjárásjelző állomást a hátoldalon lévő függesztőszemnél 

akassza fel a  
csavar fejére. Húzza lefelé, és figyeljen arra, hogy a hő- és 
páratartalom mérő jól beakadt-e a csavar fejére. 

Kihajtható asztali támasz: 
Az időjárásjelző állomás hátoldalán található a kihajtható asztali támasz.  
Húzza ki a felállításhoz a középen lévő támaszt az elemtartó alatt. Ha ki van 
hajtva, helyezze el az időjárásjelző állomást egy megfelelő helyen. 

 

 

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-NEDVESSÉG ADÓ ELHELYEZÉSE 
az adót ajánlatos védett helyre szerelni, eső vagy közvetlen 
napsugárzás elkerülésére.  

Ne befolyásolja eső vagy közvetlen napsütés 
 

A külső hőmérséklet-/páratartalom-adót az asztali állványul vagy 
falitartóul egyaránt alkalmazható szerelőtartó segítségével állítsa fel egy 
sík felületre, vagy szerelje fel a falra. 

 

 

·  A gyenge teljesítményű elemeket azonnal vegye ki, hogy a kifutást és az abból 
eredő károsodást meggátolja.  Cseréhez csak új, és az eredetivel azonos 
típusú elemet használjon. 

·  Ne próbálja meg maga javítani a készüléket. A javítást igénylő készüléket juttassa el a 
kereskedőhöz és vizsgáltassa meg képzett szakemberrel. A készülékház kinyitása, 
valamint sajátkezű javítási kísérletek a garancia elvesztéséhez vezethetnek. 

·  Ne tegye ki a készüléket extrém és hirtelen hőmérséklet-ingadozásoknak, mert ez a 
kijelzések gyors változását okozhatja, ami a mérési eredmények pontosságát 
kedvezőtlenül befolyásolja.  

 

ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA: 
Ha az érzékelőhöz tartozó App nem jelez mért értéket, vizsgálja meg, hogy a gateway zöld  
LED-je tartósan világít-e. Ha nem, akkor vizsgálja meg, hogy: 

· - A gateway helyesen csatlakozik-e a hálózatra és a routerhez és 
be van-e kapcsolva. 

·  - Végezzen el az érzékelőn egy újraindítást úgy, hogy 
kiveszi az elemeket majd egy perc elteltével visszateszi őket. 

· - A mobiltelefonja csatlakozik-e az internetre. 
· A jelet vastag falak és mennyezetek gyengítik. Az állomást a gateway közelében 

helyezze üzembe és keressen egy megfelelő felállítási helyet.  
További információk és részletes leírás az App "Info" menüpontjában vagy a következő 
webcímen: www.mobile-alerts.eu 
 

A konformitási nyilatkozatot az alábbi helyen hívhatja le:  
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc 
 

MŰSZAKI ADATOK 
Ajánlott üzemi hőmérséklettartomány :   5ºC ... 40ºC 
Hőmérséklet mérési 
tartomány:    

Beltér (IN) : -9,9ºC... +59,9ºC; 0,1ºC felbontással 
  ( “OF.“OF.L”  kijelzés  ezen a tartományon kívül) 
Kültéren : -39,9ºC... +59,9ºC; 0,1ºC felbontással 
  ( “.OF.L” ezen tartományon kívül, kijelzés  “---“  
Légnedvesség mérési 
tartomány: 

-“ hiányzó adójelnél) 
  

Beltéri légnedvesség mérési 
tartománya : 20%-tól 95%-ig 1% felbontással 
  (Kijelzés “- -“ ha a hőmérséklet túl magas (OF. L); 
  Kijelzés “19%“ < 20%-on és “96%”  > 95%-on) 
Kültéri légnedvesség mérési 
tartomány : 1% ... 99% 1% felbontással 
  (Kijelzés “- -“ ha a hőmérséklet túl magas (OF. L); 

Adatok mérési időköze: 
 Kijelzés 1 % < 1 %-on és 99 % >99 %-on 
   

Helyiség-hőmérséklet  : 2 percenként 
Külső hőmérséklet vétel  : 2 percenként 
Átvitel a gatewayra  : 6 percenként 
Hatótávolság  :   max 100 m (szabad téren).  

Áramfogyasztás (alkáli elemek használata ajánlott): 
Időjárásjelző állomás  :   3 db mikroelem, IEC LR3 
Külső adó  :   2 db 1,5 V-os ceruzaelem, AA,  IEC LR6 
Méretek (h x sz x ma):    

Időjárásjelző állomás  :   170,8 x 28,3 x 127mm 
Külső adó  :   38,2 x 21,2 x 128,3 mm 
 

KIZÁRÁS A SZAVATOSSÁGBÓL 
 

·  Az elektromos és elektronikus hulladék veszélyes anyagokat tartalmaz. Ilyen hulladék 
kidobása a szabad természetben, vagy nem erre szolgáló gyűjtőhelyeken 
nagymértékben károsítja a környezetet.  

·  Kérjük, informálódjon a helyi és regionális hatóságoknál arról, hogy környezetében 
hol találhatók a  szelektált hulladék gyűjtésére szolgáló helyek.  

·  Minden elektronikus készüléket, amely már nem használható, azonnal le kell adni 
újrafeldolgozás céljából.  A felhasználót kérjük, hogy vegyen részt aktívan az 
elektromos és elektronikus hulladék gyűjtésében, újraalakításában és 
újrafeldolgozásában.  

·  Az ilyen jellegű hulladék ellenőrizetlen selejtezése károsítja az egészséget és a 
környezet minőségét.  A szokásos háztartási szeméttel együtt való selejtezés tilos! 

·  Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. 
·  A gyártó vagy forgalmazó nem vállal felelősséget pontatlan kijelzésekért, vagy a 

következményekért, amelyek ezekből a kijelzésekből adódnak.  
·  Ezt a terméket csak háztartási használatra fejlesztették. 
• A terméket nem szabad gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására 

felhasználni.  
·  A készülék műszaki adatai  előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. 
·  A termék nem játékszer. Kérjük, tárolja a terméket úgy, hogy gyerekek ne férhessenek 

hozzá.  
·  A jelen használati útmutató vagy annak részei nem sokszorosíthatók a gyártó 

kifejezett írásbeli engedélye nélkül.  

. 
 

·  Ne tárolja az elemeket fém tárgyak közelében, mert egy érintkezés rövidzárat okozhat.  
·  Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen 

napsugárzásnak.  
·  Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne  tudjanak hozzájuk jutni.  Az elemek 

lenyelése gyerekek által fulladáshoz vezethet.  
 

·  Kötelezettség az elem-rendelet alapján 

 

· Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni.  Ha az elemek a környezetbe 
kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak 

 

. A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy 
gyűjtőhelyeken.  Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált 
elemek leadására! 

 

• 

 

·  Tudnivaló a törvény alapján 

 

·  Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény (ElektroG) 
alapján az elektromos/elektronikus hulladék nem távolítható el a 
háztartási hulladékkal, hanem környezetbarát módon kell azt eltávolítani. 
Adja le a készüléket egy újrafeldolgozásra kijelölt konténerbe, vagy a 
megfelelő 

 

• gyűjtőállomáson. 
 

 

 

 

 

R&TTE 1999/5/EU irányelv 
 

Az összeférhetőségi nyilatkozat összefoglalása: Ezennel kijelentjük, hogy a jelen készülék 
a vezeték nélküli adatátávitelre vonatkozó  R&TTE  1999/5/EU irányelv főbb  
követelményeinek megfelel.  

Csak referenciaérték 
• Az oszlopdiagram értékek nem továbbítódnak a MOBILE-ALERTS-re! 

Kizárólag a kijelzőről olvashatók le. 
BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET-/LÉGNEDVESSÉG ADATOK 
A beltéri hőmérséklet és beltéri légnedvesség adatok automatikusan aktualizálódnak, és 
megjelenítésre kerülnek az LC-képernyő első kijelző szekcióján.  
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KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET-/LÉGNEDVESSÉG ADATOK 
Az LC-képernyő legalsó mezeje a külső hőmérsékletet és a külső páratartalmat, 
továbbá a kültéri adatok vételének a szimbólumát jeleníti meg. 
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A falra szereléshez a következőképpen járjon el: 
1. Rögzítse a mellékelt csavarok és tiplik segítségével a 

falitartót a kiválasztott falfelületen.  
 

2. Dugja be a külső adót a  
fali tartóba. 

 

Megjegyzés: 
 

A végleges elhelyezés előtt az összes egységet próbaképpen helyezze el a 
tervezett helyeken annak ellenőrzésére, hogy a külső adó adatainak vétele 
kifogástalan-e. Ha a vétel nem megfelelő, tolja el az egységeket csak egy kicsit, 
mert ez általában elég a jelek jó vételéhez.  

 

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
·  Kerülje az extrém hőmérséklet behatásokat, rezgéseket és 

lökéseket, amelyek a készülékeket károsítják, és téves kijelzésekhez vezethetnek.  
·  A kijelzők és készülékházak tisztítását csak puha, enyhén megnedvesített törlővel 

végezze.  Ne használjon oldó- és súrolószereket, mert ezek tönkretehetik a kijelzőt 
és a házat is.  

·  Ne merítse a készüléket vízbe. 

Biztonsági előírások 
 

·  A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.  
·  Ne tegye ki a készüléket extrém erőszakos behatásoknak vagy lökéseknek.  
·  Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és 

nedvességnek.  
·  Ne merítse a készüléket vízbe. 
·  Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.  
·  Ne dobja a készüléket tűzbe.  Ilyen esetben felrobbanhat.  
·  Ne nyissa fel az óra házát és ne próbálja az alkotórészeit szerelni.  
Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók 
·  Kérjük, az üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el az összes tudnivalós és utasítást.  
·  Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető elemeket.  
·  Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).  
·  Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje. . 
·  Ne használjon együtt régi és új elemeket. 
·  A kimerült elemeket azonnal távolítsa el. 
·  Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.  
·  Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja azokat tűzbe.  Ott 
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