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Nr produktu  001538705 

Termometr bezprzewodowy TFA 30.3030, -

10 1 +60 °C 
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Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 

Przed pierwszym użyciem – bądź pewny że przeczytałeś instrukcję w całości. 

Te informacje pomogą zapoznać się z nowym urządzeniem, dowiedz się wszystkiego na temat jego 

funkcji i części , uzyskaj ważne informacje na temat pierwszego użycia, obsługi i reakcji w przypadku 

usterki. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, zapobiegniesz uszkodzeniu urządzenia i utraty 

podstawowych praw wynikającej z niewłaściwego użycia urządzenia. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji obsługi.  

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

Prosimy zachować na niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.  

Zawartość dostawy 

- Termometr bezprzewodowy  

- Czujnik zewnętrzny 

- Instrukcja obsługi  

Zakres funkcji i wszystkie korzyści z urządzenia w skrócie 

- Czas sterowany radiowo DCF-77 z opcją ustawień ręcznych 

- Wyświetlacz czasu (godziny, minuty, sekundy) 

- Włączenie / wyłączenie odbioru czasu 

- 12/24 godzinny format czasu 

- Wyświetlenie kalendarza (miesiąc, data, dni tygodnia) 

- Opcja strefy czasowej +/- 12 godzin 

- Wyświetlenie temperatury w OC (Celsjusza) i OF (Farenheita) możliwość przełączenia 

- Wyświetlacz dla wewnętrznej i zewnętrznej temperatury z funkcją wartości MIN/MAX 

- Wszystkie odczyty MIN/MAX mogą zostać zresetowane 

- Transmisja bezprzewodowa o częstotliwości 868 MHz 

- Odbiór sygnału w odstępach czasowych 4 sekundowych 

- Wskaźnik wyładowanej baterii 

- Możliwość montażu na stole/ płaskiej powierzchni albo na ścianie 

Dla Twojego bezpieczeństwa 

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego powyżej. Produkt powinien 

być używany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. 

- Zabronione są nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu. 

 Uwaga ryzyko obrażeń  

- Trzymaj to urządzenie i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci 

- Baterie nie mogą być wrzucone do ognia, zwarte, rozbierane na części lub ładowane ponownie. 

Istnieje ryzyko wybuchu! 

- Baterie mogą zawierać szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie należy wymienić jak najszybciej aby 
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zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii. Nigdy nie używaj kombinacji starych i 

nowych baterii lub akumulatorów różnego typu.  Podczas obsługi baterii i akumulatorów należy nosić 

specjalne rękawice i okulary chroniące przed substancjami chemicznymi. 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu 

- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów 

- Należy chronić produkt przed wilgocią 

- Zewnętrzny czujnik jest chroniony przed wodą rozbryzgową, ale nie jest wodoszczelny. Wybierz 

suche i zaciemnione miejsce do instalacji czujnika.  

Elementy obsługi   

Jednostka główna 

 

 

Czujnik zewnętrzny 

 
- Zdalne przesyłanie odczytów temperatury zewnętrznej do jednostki głównej za pomocą sygnału o 

częstotliwości 868 MHz. 

- Możliwość montażu na ścianie 

- Należy montować w zasłoniętym miejscu. Unikaj bezpośredniego wpływu deszczu  światła 

słonecznego.  

Wkładanie i wymiana baterii w czujniku zewnętrznym 
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Czujnik zewnętrzny używa 2 baterii AA, IEC LR6, 1,5V. Aby włożyć i wymienić baterie zwróć uwagi na 

poniższe punkty: 

1. Zdejmij osłonę z tylnej części czujnika 

2. Włóż baterie zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (zobacz oznaczenia) 

3. Załóż ponownie pokrywę komory baterii 

Wkładanie i wymiana baterii w stacji bazowej 

 

Stacja bazowa używa 2 baterii AAA, IEC LR3, 1,5V. Aby włożyć i wymienić baterie zwróć uwagi na 

poniższe punkty: 

1. Zdejmij osłonę z tylnej części stacji bazowej 

2. Włóż baterie zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (zobacz oznaczenia) 

3. Załóż ponownie pokrywę komory baterii 

Wymiana baterii 

- Wymień baterie w jednostce głównej gdy symbol baterii pojawi się nad wyświetlaczem temperatury 

wewnętrznej. 

- Gdy baterie czujnika zewnętrznego są zużyte, pojawi się symbol wyładowanej baterii nad 

wyświetlaczem temperatury zewnętrznej. 

Uwaga: 

W przypadku wymiany baterii w dowolnym urządzeniu konieczne jest zresetowanie wszystkich 

urządzeń.  Wynika to z tego, że generowany jest losowy kod zabezpieczający przypisany do czujnika 

podczas włączenia, a kod ten mus być odbierany i przechowywany przez stację bazową w pierwszych 

trzech minutach od włączenia zasilania. 
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Ustawienie 

Uwaga: Ta jednostka główna odbiera dane tylko z jednego czujnika zewnętrznego. 

1. W pierwszej kolejności włóż baterie do czujnika zewnętrznego (zobacz rozdział ł wkładanie i 

wymiana baterii w czujniku zewnętrznym”). 

2. Po włożeniu baterii do czujnika natomiast w czasie 30 sekund włóż baterie do jednostki głównej 

(zobacz rozdział „wkładanie i wymiana baterii w jednostce głównej”). 

Gdy baterie są na swoim miejscu, wszystkie segmenty wyświetlacza LCD zaświecą się na krótką 

chwilę. Następnie wyświetli się czas 0:00 oraz temperatura wewnętrzna. Jeśli te dane nie wyświetlą 

się po upływie 60 sekund , wyjmij baterie i zaczekaj przynajmniej 10 sekund przed ponownym 

włożeniem baterii. 

3. Po włożeniu baterii stacja bazowa zacznie odbierać dane pomiarowe z czujnika zewnętrznego. 

Temperatura zewnętrzna i symbol odbioru sygnału powinien się wyświetlić na wyświetlaczu jednostki 

głównej. Jeśli się tak nie stanie po 3 minutach, baterie muszą zostać usunięte z obu urządzeń i 

zresetowane tak jak w kroku 1. 

4. Aby zapewnić wystarczającą transmisję 868 MHz, należy pamiętać – że dobra odległość między 

finalnym miejscem instalacji czujnika zewnętrznego i stacji bazowej nie powinna być większa niż 100 

metrów (zobacz akapit „montaż” oraz „odbiór o częstotliwości 868 MHz”). 

5. Gdy sygnał temperatury zostanie odebrany i wyświetlony na wyświetlaczu jednostki głównej, 

rozpocznie się automatycznie odbiór czasu DCF (czasu sterowanego radiowo). Zwykle odbiór czasu 

trwa od 3 do 5 minut w dobrych warunkach odbioru. Jeśli po 10 minutach nie można było otrzymać 

sygnału czasu DCF, naciśnij przycisk SET, aby ręcznie wprowadzić  czas. 

Uwaga: 

W przypadku wymiany baterii należy upewnić się czy baterie są poprawnie włożone. Zawsze należy 

odczekać co najmniej 1 minutę po wyjęciu baterii przed ponownym włożeniem, w przeciwnym razie 

mogą wystąpić problemy z uruchamianiem i transmisją.  

Informacja dotycząca czasu sterowanego radiowo  

Podstawą czasu sterowanego radiowo jest cezowy zegar atomowy obsługiwany przez  Physikalisch 

Technische  Bundesanstalt  Braunschweig. Ma odchylenie czasu krótsze niż jedna sekunda na milion  

lat.  Czas  jest  kodowany  i  wysyłany  z  Mainflingen  niedaleko  Frankfurtu za  pomocą  sygnału  o 

częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i posiada zasięg około 1500 km. Przejście z czasu letniego na zimowy 

odbywa się automatycznie. W czasie letnim symbol DST pokazywany jest na wyświetlaczu LCD. Jakość 

odbioru sygnału zależy głównie od położenia geograficznego. Normalnie nie powinno być żadnych 

problemów z odbiorem w promieniu 1500 km od Frankfurtu. 

Prosimy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

-Zalecana  odległość  od  jakichkolwiek  źródeł  zakłóceń  takich  jak  monitory  komputerowe  czy 

telewizory powinna wynosić co najmniej 1,5 –2 metry. 

-Wewnątrz żelbetonowych konstrukcji (piwnice, nadbudówki) odbierany sygnał zostaje osłabiony. W 

skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie w pobliżu okna aby poprawić odbiór. 

-W nocy zakłócenia są mniejsze a odbiór jest możliwy w większości przypadków. Pojedynczy 

codzienny poprawny odbiór sygnału jest wystarczający aby utrzymać odchylenie czasu poniżej 1  
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Przyciski sterowania 

Stacja bazowa 

Stacja bazowa posiada dwa łatwe do użycia przyciski 

 

Przycisk SET (ustawień) 

- Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy aby wejść do trybu ustawień ręcznych: 

czas ustawiony ręcznie, rok, data, miesiąc, dzień tygodnia, 12 i 24 godzinny format czasu, strefa 

czasowa, odbiór czasu włączony/wyłączony oraz ustawienia temperatury  

- Naciśnij i przytrzymaj aby wykonać reset dla odczytów wewnętrznych i zewnętrznych  

maksymalnych i minimalnych temperatury 

Przycisk MIN/MAX + 

- Służy do różnych ustawień w trybie ustawień ręcznych 

- Do przełączania pomiędzy maksymalnymi / minimalnymi odczytami temperatury wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Ekran LCD  

 

- Gdy sygnał zostanie pomyślnie odebrany przez stację bazową, symbol odbioru zewnętrznego będzie 

włączony. (jeśli się nie powiedzie, ten symbol nie zostanie wyświetlony na ekranie LCD). Użytkownik 

może wtedy łatwo sprawdzić, czy ostatnio odbiór zakończył się pomyślnie (symbol włączony) lub nie 

(symbol wyłączony). Z drugiej strony jeśli symbol miga, znaczy to, że odbiór jest aktywny w danym 

momencie.  
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Ustawienia ręczne 

Następujące ręczne ustawienia mogą być wprowadzone w trybie ustawień 

- Czas ręczny 

- Kalendarz 

- Wyświetlanie czasu w formie 12 lub 24 godzinnej 

- Strefa czasowa 

- Odbiór czasu Włączony / wyłączony  

- Ustawienia jednostki temperatury OC/ OF 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 3 sekundy aby przejść do trybu ustawień 

Ręczne ustawienia czasu 

W przypadku, gdy stacja bazowa nie będzie w stanie wykryć sygnału DCF (zakłócenia, za duża 

odległość, itp.) czas można ustawić ręcznie. Zegar w takim wypadku będzie pracować jak normalny 

zegar kwarcowy. 

 
 

1. Cyfra godzin w trybie ustawień czasu zacznie migać. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić 

godziny. 

2. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić minuty. Cyfry minut zaczną migać. 

3. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić minuty 

4. Naciśnij ponownie przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu ustawień kalendarza. 

Uwaga: 

Urządzenie ciągle będzie próbowało odebrać czas niezależnie od tego, że czas jest ustawiony ręcznie. 

W przypadku otrzymania sygnału czasu, czas ustawiony ręcznie zostanie zamieniony na odebrany 

czas. 

Ustawienia kalendarza 

Domyślna data jednostki bazowej to 1.1.2008. Gdy sygnał czasu sterowanego radiowo zostanie 

odebrany, data zostanie automatycznie zaktualizowana. Jednakże, jeśli sygnał nie zostanie odebrany, 

datę również należy ustawić ręcznie.  
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1. Cyfry roku zaczną migać. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić rok (2008 do 2029). 

2. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić miesiąc (cyfra miesiąca zacznie migać). Użyj przycisków 

MIN/MAX/+ aby ustawić miesiąc. 

3. Następnie naciśnij przycisk SET aby wprowadzić dzień. Użyj przycisków MIN/MAX/+ aby ustawić 

dzień. 

 

4. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić dzień tygodnia (cyfra dnia tygodnia zacznie migać). 

Użyj przycisków MIN/MAX/+ aby wprowadzić dzień tygodnia. 

5. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do wyświetlania czasu 12 / 24 godzinnego. 

Ustawienia wyświetlania czasu 12/24 godzinnego 

 

1. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby wybrać tryb wyświetlania czasu 12 godzinny albo tryb wyświetlania 

czasu 24 godzinny 

2. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu ustawienia strefy czasowej. 

Uwaga: 

Gdy jest ustawiony tryb czasu 24 godzinny format kalendarza będzie miał ułożenie – dzień tygodnia/ 

dzień / miesiąc. W przypadku trybu czasu 12 godzinnego – format kalendarza będzie miał ułożenie – 

dzień tygodnia / miesiąc/ dzień. 

Ustawienia strefy czasowej 

Strefa czasowa może być ustawiona  pomiędzy +/- 12 godzinami (domyślnie jest ustawiona na 

godzinie 0) 
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1. Strefa czasowa zaczyna migać 

2. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby zmienić strefę czasową. Zakres strefy czasowej zaczyna się od 0, -1, 

- 2…-12, 12, 11, 10… 2, 1, 0 w 1 godzinnych odstępach czasowych. 

3. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu włączenia / wyłączenia odbioru czasu. 

Ustawienia włączenia / wyłączenia odbioru czasu 

W miejscach w których odbiór czasu sterowanego radiowo (czasu DCF) nie jest możliwy, funkcja 

odbioru czasu będzie wyłączona. Zegar będzie wtedy pracować jak normalny zegar kwarcowy. 

(domyślnie te ustawienia są włączone) 

 

1. Symbol „ON” zacznie migać na ekranie LCD 

2. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby wejść w tryb ustawień jednostki temperatury °C/°F 

Uwaga: 

Jeśli funkcja odbioru czasu jest wyłączona ręcznie, zegar nie będzie wykonywał prób odbioru czasu 

sterowanego radiowo (czasu DCF) dopóki ta funkcja nie zostanie włączona. Symbol odbioru czasu nie 

będzie wyświetlany na ekranie LCD. 

Ustawienia jednostki temperatury °C/°F 

Domyślne wyświetlanie jednostki są ustawione jako OC (stopnie Celsjusza). Aby wybrać OF (Stopie 

Fahrenheita): 

 
1. Symbol temperatury „OC” lub „OF” zacznie migać, użyj przycisku MIN/MAX/+ aby przełączyć 

pomiędzy OC a OF 

2. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku SET i wyjdź z trybu ręcznych ustawień 

Sprawdzanie wartości minimalnych / maksymalnych dla temperatury  

1. W trybie normalnym, naciśnij przycisk MIN/MAX/+ aby wyświetlić minimalne odczyty zewnętrzne  

oraz czas i datę. 

2. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ drugi raz aby wyświetlić maksymalne odczyty zewnętrzne oraz czas i 

datę. 
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3. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ po raz trzeci aby wyświetlić minimalne odczyty wewnętrzne oraz czas 

i datę. 

4. Naciśnij jeszcze raz przycisk MIN/MAX/+ aby wyświetlić maksymalne odczyty wewnętrzne oraz 

czas i datę. 

 

5. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ aby powrócić do wyświetlania aktualnej temperatury wewnętrznej i 

zewnętrznej.  

Reset temperatury minimalnej / maksymalnej 

1. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ jeden raz aby wejść do trybu wyświetlania temperatury wewnętrznej 

2. Naciśnij przycisk SET. Ta funkcja wykona reset obu zapisów dla maksymalnych i minimalnych 

wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. 

Czujnik zewnętrzny 

Temperatura zewnętrzna jest mierzona i przesyłana co 4 sekundy. 

Na temperaturę może wpłynąć odległość czujnika zewnętrznego. W niskich temperaturach odległość 

transmisji może być zmniejszona. Należy o tym pamiętać podczas instalacji czujnika. 

Odbiór o częstotliwości 868 MHz 

Stacja bazowa powinna otrzymać dane temperatury w ciągu 2 minut po włączeniu. Jeśli dane 

temperatury nie zostaną odebrane po 2 minutach od włączenia (na wyświetlaczu pojawi się symbol 

„- - - „), należy sprawdzić poniższe punkty: 

1. Odległość między stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym powinna wynosić co najmniej 1,5 do 2 

metrów w miejscu wolnym od zakłóceń emitowanych przez monitory komputerowe lub telewizory.  

2. Unikaj umieszczenia odbiornika w pobliżu okien o metalowych wzmocnieniach. 

3. Korzystanie z innych urządzeń elektronicznych, takich jak słuchawki lub głośniki o tej samej 

częstotliwości (868 MHz) może uniemożliwić poprawny sygnał transmisji i odbioru.  
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4. Sąsiedztwo włączonych urządzeń o częstotliwości 868 MHz może również powodować zakłócenia. 

Uwaga: 

Jeśli sygnał o częstotliwości 868 MHz jest prawidłowo podłączony, nie należy ponownie otwierać 

pokrywy baterii ani w stacji bazowej ani w czujniku zewnętrznym ponieważ baterie mogą wysunąć się 

z kontaktów i wymusić fałszywy reset. Jeśli nastąpi to przez przypadek, należy zresetować wszystkie 

urządzenia (patrz konfiguracja powyżej), w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z 

transmisją. 

Zasięg transmisji wynosi około 100 metrów od czujnika zewnętrznego do stacji bazowej (na otwartej 

przestrzeni). Jednak ,zależy od również od otoczenia i poziomu zakłóceń. Jeśli odbiór nie będzie 

możliwy pomimo tych zaleceń, wszystkie urządzenia muszą zostać zresetowane (patrz konfiguracja). 

Ustawienie i montaż stacji bazowej 

Stacja bazowa została zaprojektowana do ustawienia na płaskiej powierzchni lub do montażu na 

ścianie. 

Montaż na ścianie 

 

Przed montażem na ścianie, należy sprawdzić czy wartości temperatury zewnętrznej mogą być 

odbierane z żądanych miejsc. Aby zamocować urządzenie na ścianie: 

1. Wkręć śrubę (nie dołączoną), do żądanej ściany, pozostawiając łeb śruby wysunięty około 5 mm od 

ściany. 

2. Złóż podstawkę stacji bazowej, u zawieś ją na śrubie. Pamiętaj aby zaskoczyła w uchwycie przed 

zwolnieniem. 
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Dla umieszczenia na płaskiej powierzchni 

 
Wysuń podstawkę znajdującą się z tyłu urządzenia i umieść je na płaskiej powierzchni. 

Montaż i ustawienie czujnika zewnętrznego 

 

Czujnik zewnętrzny jest wyposażony w uchwyt który może być przymocowany do ściany za pomocą 

dostarczonych śrub. Czujnik zewnętrzny może być również umieszczony na płaskiej powierzchni 

poprzez zabezpieczenie podstawki. 

Montaż czujnika na ścianie: 

1. Przymocuj uchwyt na żądanej ścianie za pomocą śrub i plastikowych kołków. 

2. Zamocuj czujnik zewnętrzny na uchwycie. 

Uwaga: 

Przed trwałym zamocowaniem do ściany czujnika, należy umieścić wszystkie urządzenia w miejscach 

montażu aby sprawdzić temperaturę zewnętrzną oraz poprawność jej odczytów. W przypadku, gdy 

sygnał nie jest odbierany, zmień położenie czujnika zewnętrznego. 

Czyszczenie i konserwacja 

- Należy czyścić urządzenia za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie należy używać 

rozpuszczalników ani środków do szorowania. 

- Wyjmij baterie, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas. 
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Rozwiązywanie problemów 

 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Nie ma oznaczeń danych na stacji bazowej - Upewnij się czy jest zachowana prawidłowa 
polaryzacja 
- Sprawdź baterie 

Czujnik zewnętrzny wyświetla symbol „ - - -„ - Sprawdź baterie dla czujnika zewnętrznego (nie 
wolno używać akumulatorów!) 
- Wykonaj restart czujnika i stacji bazowej 
zgodnie z instrukcją 
- Wybierz inne miejsce instalacji dla stacji 
bazowej i czujnika zewnętrznego 
- Zmniejsz odległość między czujnikiem 
zewnętrznym a stacją bazową 
- Sprawdź czy  istnieją inne źródła zakłóceń 
 

Brak odbioru DCF - Przełącz ustawienia odbioru na „ON” 
- Wybierz inne miejsce ustawienia stacji bazowej 
- Ustaw czas ręcznie 
- Poczekaj na lepszą transmisję w czasie nocy 

Błędne symbole na wyświetlaczu - Wymień baterie na nowe 

 

Informacje dotyczące utylizacji 

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 baterie i akumulatory. 

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  
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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. 
 
Specyfikacja techniczna 
Zakres pomiaru temperatury: 
Wewnętrznej: -9,9ºC do +59.9ºC z 0,1ºC podziałka (14,1°F do +139,8°F z 0,2°F podziałką) 
(Symbol OF.L jest wyświetlany gdy temperatura jest poza zakresem) 
Zewnętrznej: -39,9ºC do +59.9ºC z 0,1ºC podziałka (-39,8°F do +139,8°F z 0,2°F podziałką) 
(Symbol OF.L jest wyświetlany gdy temperatura jest poza zakresem) 
Przedział sprawdzania temperatury wewnętrznej…………………………………………………………co każde 16 s 
Przedział sprawdzania temperatury zewnętrznej…………………………………….………………………co każde 4 s 
Pobór mocy: 
Stacja bazowa………………………………………………………………………………………….2 baterie AAA, IEC LR3, 1,5V 
Czujnik zewnętrzny…………………………………………………………………………………….2 baterie AA, IEC LR6, 1,5V 
Żywotność baterii…………………………..….około 24 miesiące (rekomendowane użycie baterii alkaicznych) 
Wymiary (dł. X szer. X wys.): 
Stacja bazowa…………………………………………..……………………………………………………… 109 x 18,8 x 103,6 mm 
Czujnik zewnętrzny…………………………………….………………………………………………..… 38,2 x 21,2 x 128,3 mm 
Częstotliwość transmisji……………………………………………………………………………………………………….…868 MHz 
Maksymalna moc częstotliwości radiowej……………………………………………………………………………… < 25mW 
 
Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. 
Dane techniczne są poprawne w momencie drukowania i mogą się zmienić bez 
wstępnego zawiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje dotyczące Twojego produktu 
mogą być znalezione przez wprowadzenie numeru produktu na naszej stronie głównej. 
 
Deklaracja zgodności 
Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 30.3030.IT wchodzi w skład 
zgodności z dyrektywą 2014/53 / UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie Internetowej pod adresem: 
Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 30.3030.IT wchodzi w skład 
Zgodność z dyrektywą 2014/53 / UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w Internecie 


