
Rövid használati útmutató   MA10450 hozzáadása az apphoz  MA10450 beltéri és kültéri hőmérséklet érzékelő  Nyissa meg az App-ot, ekkor átlátható felület jelenik meg.  Bökjön a  „Neuen  Sensor  hinzufügen“-re  (Új érzékelő hozzáadása) kijelzővel beltéri helyiségekhez   és szkennelje a QR kódot a beltéri érzékelő Code  auf  der  Rückseite  des MOBILE-ALERTS érzékelő  hátsó oldalán.    Határozzon meg   ezután egy megnevezést az.  érzékelő számára.  Ez az érzékelő a "MOBILE- ALERTS" felügyelő rendszerbe tartozik,    kizárólag ezzel a rendszerrel    alkalmazható. Ennek az érzékelő  szetnek a   vételéhez  Műszaki adatok:  egy gateway-ra van szüksége.       Az elemek berakása   Elemek a MA10450-hoz: 2 db mikroelem (LR03, AAA)    Alkáli Nyissa ki a TX51-IT érzékelő elemtartóját és   Elemek TX51-IT-hez: 2 db mikroelem (LR03, AAA) tegyen be 2 db  AAA elemet helyes polaritással.  Nyissa ki ezután  Alkáli a MA 10450 kijelző elemtartóját és tegyen  Elemek üzemélettartama: Kb. 18 hónap 2 db AAA elemet helyes polaritással be.  Kb. egy  Hőmérséklet mérési   perc múlva  a  kijelzőn a mérési érték a  tartomány a MA10450-nél: – 9,9°C ... + 59,9°C külső érzékelőről megjelenik.   Külső hőmérsék-       



Ha megszakad az összeköttetés az adó let mérési tartomány TX 51-IT: – 29,9°C ... + 59,9°C Ha megszakad az összeköttetés az adó és vevő között, vonalak vannak az  "Outdoor" mezőben,  pontosság: 1 fok Mérési időköz: 30 másodperc vagye ki mindkét készülékből 2 percre az  vagye ki mindkét készülékből 2 percre az  elemeket, majd tegye őket vissza, először Gateway adási időköz: 10 perc Hatótáv: 100m (szabadtéren)         a külső adóba.  



További információk és részletes leírás az App "Info" menüpontjában vagy a következő webcímen: www.mobile-alerts.eu  A Technotrade Import Export GmbH ezennel kijelenti, hogy a MA450 és TX51-IT megfelel az 1999/5/EU alapvető követelményeinek és a többi előírásnak.   A konformitási nyilatkozatot az alábbi helyen hívhatja le:  www.mobile-alerts.eu/technoline/doc  Kimerült elemeket nem szabad a háztartási szemétbe tenni, hanem külön kell őket eltávolítani, vagy a kereskedőnél leadni!   Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény (ElektroG) szerint az elektromos hulladékot nem a háztartási szeméten keresztül, hanem elkülönítve kell eltávolítani!  


