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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  001396677 

 

Czujnik wiatru Techno Line Mobile Alerts 

MA 10660, Radiowy 868 MHz, 100 m 
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Czujnik MOBIE-ALERTS 
Jest to czujnik systemu „MOBILE-ALERTS”, może być używany tylko z tym systemem. Do korzystania z 
czujnika potrzebna jest bramka MOBILE-ALERTS. 
 
Szybki montaż 
 
Zdejmij plastikową folię z panelu słonecznego (1) na czujniku. Czujnik wiatru musi być zainstalowany 
z przodem czujnika (panel słoneczny) skierowanym w stronę prawdziwego Południa, lub zgłaszany 
kierunek wiatru nie będzie dokładny. Przymocuj jednostkę główną do wału uchwytu masztu (2). 
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Użyj adaptera kątowego (3), jeśli czujnik wiatru zostanie zamontowany na poziomym maszcie lub 
powierzchni. Przymocuj uchwyt masztu do odpowiedniego masztu za pomocą dwóch śrub w kształcie 
litery U, podkładek i nakrętek w zestawie. Zamontuj czujnik wiatru na maszcie, aby wiatr mógł 
dosięgnąć czujnika bez przeszkód ze wszystkich kierunków, aby uzyskać dokładny odczyt. Idealny 
maszt ma średnicę od 15,75 mm do 33 mm. Czujnik wiatru nie ma wymiennych baterii, zużywa 
energię słoneczną i automatycznie ładuje wewnętrzny akumulator 
 
Dodawanie czujnika 
Otwórz aplikację, wyświetli się pulpit nawigacyjny. Dotknij „Dodaj nowy czujnik” i zeskanuj kod QR na 
podstawie czujnika wiatru. Następnie ustaw nazwę czujnika. 
 
Specyfikacja 
Zasilanie .......................... Panel słoneczny, ładowanie, 2 zintegrowane baterie alkaliczne (LR03, AAA) 
Zakres pomiarowy ……………………………………………………………... 0 - 50 m / s Dokładność: 5% +/- 0,5 m / s 
Kierunki wiatru ………………………………………………………………………….... 16 kierunków, rozdzielczość 22,5 ° 
Zasięg transmisji …………………………………………………………………………………..... 100m (otwarta przestrzeń) 
 
 
Więcej informacji i szczegółowe instrukcje można znaleźć w aplikacji „Info” lub na stronie 
www.mobile-alerts.eu 
 
Deklaracja zgodności znajduje się pod adresem: 
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mobile-alerts.eu/technoline/doc
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Utylizacja 
 
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 
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