
Bezvadu 868 MHz meteoroloģiskā stacija

MAXIM II ( 30.3013) 

Darbības instrukcija
Ievads:
Meteoroloģiskā stacija ar bezvadu ārpustelpu temperatūras un mitruma 868MHz 
pārraidi, šie dati ir redzami displejā. Darbināt ierīci ir vienkārši. Šo inovatīvu 
produktu var lietot gan mājās, gan birojā.  
Raksturlielumi:
Meteoroloģiskā stacija
 • DCF-77  radio kontrolēts vai manuāli uzstādams laiks
• Laika saņemšanas  ON/OFF izvēle 
• 12/24 stundu laika displejs
• Laika zonas ±12 stundas
• Kalendāra displejs (datums un mēnesis)
• Iekštelpu komforta līmeņa indikators (ikona ar apmierinātu un neapmierinātu seju)
• Bateriju nodalījums
• Temperatūras displejs oC/ oF
• Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras displejs ar  MIN/MAX  pierakstiem ar laika 
norādi
• Stundu un minūšu displejs 
• Iekštelpu un ārpustelpu mitruma displejs ar  RH%  MIN/MAX  pierakstiem 
• Bezvadu pārraide pie 868 MHz
• Signāla saņemšanas intervāls 4 sekundes
• Var uztvert līdz  3 ārpustelpu raidītāju
• Tukšas baterijas indikators
• Noliekams uz galda vai uzkarināms uz sienas
• Ārpustelpu raidītājs 

SIA ECOPLUS, K.Ulmaņa Gatve 3, LV1004, e-mail: info@termometri.lv, www.jumo.de, www.kliva.lv
Tālr/Fax +37167361382, Tālr,+371-29471626, 29244766

Page 1

http://www.kliva.lv/
http://www.jumo.de/
http://www.kliva.lv/


• Ārpustelpu temperatūras un mitruma  no attāluma raidīšana uz  meteoroloģisko 
staciju ar 868MHz
• No lietus aizsargāts korpuss
• Sienas kronšteins
Bateriju uzstādīšana un maiņa   meteoroloģiskajā stacijā
Lieto 3 x AA, IEC LR6, 1.5V baterijas.
1.    Ar pirkstu vai kādu cietu priekšmetu noņem bateriju ligzdas vāku.
2.    Ievieto baterijas, ievērojot polaritāti
3.    Aizver bateriju ligzdas vāku 
Bateriju uzstādīšana un maiņa raidītajā    
Lieto 2 x AA, IEC LR6, 1.5V baterijas.   
Ar skrūvgriezi noņem bateriju ligzdas vāku. Turpmākie soļi, kā iepriekš.
Piezīme:
Jebkuras vienības bateriju nomaiņas gadījumā, visas vienības nepieciešams reinstalēt 
saskaņā ar zemāk sniegtām procedūrām. Tas ir saistīts ar koda piešķiršanu, tas tiek 
piešķirts pēc nejaušības principa. Kods ir jāsaņem un jāsaglabā meteoroloģiskajā 
stacijā pirmajās 3 minūtēs pēc elektrības pieslēgšanai raidītājam.   
Bateriju maiņa  :
Lai nodrošinātu optimālo precizitāti, ieteicams ik gadu mainīt visas baterijas. Vecas 
baterijas nodot speciālajās    vietās.
Iestatīšana
Viena raidītāja lietošana 
1. No sākuma ievieto baterijas raidītajā (sk. “Kā ievietot un nomainīt baterijas  
ārpustelpu raidītājā”).
 2. Divu minūšu laikā pēc raidītāja ieslēgšanas ievieto baterijas temperatūras stacijā 
(sk. “ Kā ievietot un nomainīt baterijas meteoroloģiskā stacijā”). Kad  baterijas ir 
ievietotas, visi LCD segmenti iedegas. Displejā parādās iekštelpu temperatūra/ 
mitrums un laiks 0:00. Ja pēc 60 sek. augstākminētais uz displeja neparādās, izņemt 
baterijas, uzgaidīt vismaz 60 sekundes  un iestatīt atkārtoti.  Ja iekštelpu dati parādās, 
var veikt nākamos soļus.
3. Pēc  baterijas ievietošanas meteoroloģiskā stacija sāk saņemt signālus no raidītāja. 
Ārpustelpu  temperatūras un mitruma dati parādās meteoroloģiskā stacijā. Ja tas 
nenotika 2 minūšu laikā, izņemt baterijas no abām vienībām un atkārtot iestatīšanu, 
sākot ar 1.soli.
4. Lai nodrošinātu pietiekamu 868 MHz raidīšanu, attālumam starp meteoroloģisko 
staciju un  raidītāju nevajadzētu pārsniegt 100 metrus (Sk. piezīmes “Uzstādīšana” un 
“868 MHz saņemšana”).
Piezīme:
Baterijas maiņas gadījumā jānodrošina, lai tām būtu vienmēr  pietiekams savienojums
ar kontaktiem. Pirms sākt atkārtotu iestatīšanu, pēc bateriju maiņas jāuzgaida vismaz 
viena minūte, savādāk var rasties raidīšanas problēmas.
Vairāku raidītāju lietošana 
1. Izņemt visas baterijas no meteoroloģiskās stacijas un raidītāja, nogaidīt 60 
sekundes.
2. Ievietot baterijas pirmajā raidītajā.
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3.  Divu minūšu laikā ievietot baterijas meteoroloģiskajā stacijā. Kad  baterijas ir 
ievietotas, visi LCD segmenti iedegas.  Displejā parādās iekštelpu temperatūra/ 
mitrums un laiks 0:00. Ja pēc 60 sek. augstākminētais uz displeja neparādās, izņemt 
baterijas, uzgaidīt vismaz 60
sekundes  un iestatīt atkārtoti.
4. Meteoroloģiskajā stacijā parādīsies ārpustelpu temperatūras un mitruma dati  no 
pirmā raidītāja
(1. kanāls). Displejā parādīsies signāla saņemšanas ikona. Ja pēc 2 minūtēm 
augstākminētais uz displeja neparādās, izņemt baterijas no abām vienībām  un atkārtot
iestatīšanu, sākot ar 1.soli. 
 5. Tikko meteoroloģiskajā stacijā parādās ārpustelpu temperatūras un mitruma 
nolasījumi no pirmā raidītāja, ievietot baterijas otrajā  raidītājā.
Piezīme:  Baterijas otrajā raidītajā ievietot 45 sekunžu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no pirmā raidītāja.  
6. Meteoroloģiskajā stacijā parādīsies ārpustelpu temperatūras un mitruma dati  no 
otrā raidītāja
(2. kanāls).  Ja pēc 2 minūtēm augstākminētais uz displeja neparādās, izņemt baterijas 
no abām vienībām   un atkārtot iestatīšanu, sākot ar 1.soli.  
7. Tikko meteoroloģiskajā stacijā parādās ikona „ 2. Kanāls” un  ārpustelpu 
temperatūras un mitruma nolasījumi no otrā raidītāja, ievietot baterijas trešajā  
raidītājā.
Divu minūšu laikā meteoroloģiskajā stacijā parādīsies ārpustelpu temperatūras un 
mitruma dati  no trešā raidītāja (3. kanāls) un kanālu ikona  atgriezīsies atpakaļ uz 
"1" .  Ja tas nenotika, iestatīšanu jāatkārto no 1.soļa.
Piezīme:  Baterijas trešajā raidītajā ievietot 25- 45 sekunžu laikā pēc informācijas 
izvietošanas displejā no pirmā raidītāja vai nekavējoties pēc otra raidītāja signālu 
saņemšanas.  
8. Lai nodrošinātu pietiekamu 868 MHz raidīšanu, attālumam starp meteoroloģisko 
staciju un  raidītāju nevajadzētu pārsniegt 100 metrus (Sk. piezīmes “Uzstādīšana” un 
“868 MHz saņemšana”).
Svarīgi:
Pārraides problēmas var būt saistītas ar neatbilstošu papildu sensoru iestatīšanu. Šajos 
gadījumos izņemt baterijas no visam vienībām un atkārtot iestatīšanu, sākot ar 1.soli.  
Funkciju taustiņi:
Meteoroloģiskā stacija:
Meteoroloģiskai  stacijai ir 4 vienkārši lietojami funkciju taustiņi.
 SET taustiņš
.• Lieto, lai  iestatītu režīmus: LCD kontrastu, laika zonu, laika saņemšanas ON/OFF, 
12/24 stundu displeju, manuālu laika iestatīšanu, kalendāru, temperatūras °C/°F,  laika
prognozes jutības iestatīšanai.
IN (iekštelpu) taustiņš
• Lieto, kā kloķsviru iekštelpu esošo,   MAX/MIN  temperatūras / mitruma funkciju 
izvēlei. 
• Nospiež apt. 3sek. lai atgrieztu MAX/MIN  temperatūras / mitruma ierakstus
• Samazināt relatīvā spiediena vērtību  (manuālajā režīmā)
• Maina vērtības manuālo iestatījumu režīmos  
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• Piezīme:   24st. laika displejā dienu iestata ar  IN taustiņu.
 12 st. laika displejā, iestata mēnesi lieto  IN taustiņu. 
OUT (ārpustelpu)  taustiņš 
• Lieto, kā kloķsviru ārpustelpu esošo,   MAX/MIN  temperatūras / mitruma funkciju 
izvēlei. 
• Nospiež apt. 3sek. lai atgrieztu MAX/MIN  temperatūras / mitruma ierakstus  
• Maina minūtes un mēnešus attiecīgajos režīmos.
• Piezīme:   24st. laika displejā ar  OUT taustiņu iestata  mēnesi  . 
12 st. laika displejā, l   OUT taustiņu iestata dienu   
CH (kanālu) taustiņš
• Lieto raidītāju izvēlei.
• Lieto, lai izietu no manuāla režīma 

LCD displejs:
* Kad meteoroloģiskā stacija ir veiksmīgi saņēmusi signālu no ārpustelpu raidītāja, 
ikona  ieslēdzas.  (Ja neveiksmīgi, ikona neparādīsies displejā). Īslaicīga mirgošana 
nozīme, ka pašlaik notiek signāla saņemšana. Lietotājs var redzēt, vai pēdēja 
saņemšana bija veiksmīga (ikona ieslēgta) vai neveiksmīga (ikona nedeg).
Displejā var būt izvietotas sekojošas ikonas: 
DCF torņa ikona (laika saņemšana)
Datums
Komforts
Indikatora Ikona
Iekštelpu temperatūra°C/ºF
Iekštelpu relatīvais mitrums, %
Ārpustelpu temperatūra°C/ºF
Ārpustelpu relatīvais mitrums, % 
Ārpustelpu pārraides signāls*
Ārpustelpu raidītāja identifikācijas numurs     
Tukšas baterijas indikators   (stacijas)                                                   
Tukšas baterijas indikators   (raidītāja)
Ja   ikona mirkšķina, tas nozīmē, ka notiek saņemšana. 
LCD ekrāns dalīts 3 sekcijās.
Radio kontrolēts laiks:
Radio kontrolēts laiks nāk no PTB (Vācija) Cēzija atompulksteņa, kura novirze ir 
mazāka par vienu sekundi viena miljona gadu laikā. Laiks tiek iekodēts un pārraidīts 
no Mainflingena, kas ir netālu no Frankfurtes caur frekvences signālu DCF-77 (77.5 
kHz) un tiek pārraidīts   attālumā līdz aptuveni 1,500 km. Temperatūras stacija saņem 
šo signālu un pārvērš precīzajā vasaras vai ziemas laikā.
Signāla saņemšanas kvalitāte ir atkarīga no ģeogrāfiskās vietas, t.i. nevajadzētu būt 
problēmām  1500 km rādiusā no Frankfurtes.
Kad ārpustelpu datu saņemšanas tests ir pabeigts, DCF pulksteņa torņa ikona sāk 
mirgot. Tas nozīmē, ka pulkstenis ir noteicis, kur ir radio signāls un mēģina to saņemt.
Kad laika kods ir saņemts,  DCF kļūst pastāvīgs un parādās laiks.
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Gadījumos , kad  torņa ikona mirgo, bet nerāda laiku, vai DCF tornis arī neparādās - 
jādrošina, lai attālums no izstarojošiem avotiem (piemēram, datoru monitoriem, 
televizoriem) būtu vismaz  1.5 - 2 metri.
Telpās ar dzelzbetona sienām (pagrabi, speciālas telpas) saņemtais signāls, protams, ir
vājš. Īpašos gadījumos ierīci novieto tuvāk logam un/vai ar priekšpusi vai sāniem 
Frankfurtes raidītāja virzienā. Nakts laikā atmosfēras traucējumi ir vājāki un signāla 
saņemšanas iespēja palielinās.
Vienreizēja dienas signāla novirze ir mazāka par vienu sekundi.      
Manuāla iestatīšana: 
Lieto sekojošam iestatīšanām:
• LCD kontrasta līmenis
• Laika zona
• Laika saņemšana(On/ Off)
• 12/ 24 stundu režīms
• Laiks manuāli
• Kalendārs  
• Gaidīšana
• °C/°F  
• Laika prognozes jutība

LCD kontrasta iestatīšana:
Ir LCD 8 kontrasta līmeņi (0-7) (Sākuma iestatījums ir LCD 5):
Iestatīšanai :   
1. Nospiež  IN taustiņu, lai izvēlētos līmeni.
2. Nospiež  SET taustiņu, lai apstiprinātu un pārietu uz laika zonas iestatīšanu vai 
nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma

Laika zonas iestatīšana:
Laika zonas noklusējums ir “0”.  
Lai mainītu:
1. Pēc displeja kontrasta iestatīšanas nospiež  SET taustiņu, 
2. Lietojot IN taustiņu iestata laika zonu  
3. Vēlreiz nospiež  SET taustiņu, lai apstiprinātu un pārietu uz uz laika saņemšanas 
ON/OFF iestatīšanu  vai nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma
Laika saņemšanas ON/OFF iestatīšana:
Vietās, kur nav iespējama DCF-77 laika saņemšana,  DCF-77 laika saņemšanas 
funkciju izslēdz (OFF). Šajā gadījumā pulksnenis strādās, kā parastais kvarca 
pulkstenis.  
(Noklusējums/sākuma iestatījums ir ON).
1. Displejā  sāk mirgot “ON”.
2. Lieto IN taustiņu, lai atgrieztu laika saņemšanas funkciju OFF.
3. Nospiež  SET taustiņu, lai apstiprinātu un pārietu uz 12/24-stundu formāta 
iestatīšanu vai nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma
Piezīme:
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Ja laika saņemšanas funkciju OFF ieslēdz manuāli, pulkstenis sāks uztvert DCF laiku 
tikai pēc funkcijas  OFF aktivēšanas.  Laika saņemšanas ikona un “DCF” ikona 
displeja neparādīsies.
12/24-stundu formāta iestatīšana 
1. Pēc laika saņemšanas ON/OFF iestatīšanas, nospiež  SET taustiņu, sāk mirgot 
“12h” vai
“24h”.
2. Nospiež  IN taustiņu, lai izvēlētos  “12h” vai “24h” režīmu.
3. Nospiež  SET taustiņu lai apstiprinātu un pārietu uz laika manuālo iestatīšanu vai 
nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma
• Piezīme:   24st. laika režīmā displejā būs datums un mēnesis;   
12 st. laika režīmā displejā, būs mēnesis un datums. 
Laika manuālā iestatīšana 
Ja meteoroloģiskā stacija nevar atrast DCF-signālu (piemēram, attāluma, traucējumu 
u.c. dēļ) laiku iestata manuāli. Pulkstenis darbosies, ka parasts kvarca pulkstenis.
1. Nospiež  SET taustiņu līdz laiks uz displeja sāk mirgot
2. Lieto IN taustiņu, lai iestatītu stundu un OUT taustiņu, lai iestatītu   minūtes.
3. Nospiež SET taustiņu lai apstiprinātu un pārietu uz kalendāra iestatīšanu vai 
nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma
 Piezīme: Ierīce joprojām mēģina saņemt signālu manuālā režīma vietā. Kad signāls 
tiks saņemts, tas labos manuāli iestatīto. Saņemšanas laikā DCF torņa ikona mirgos. 
Ja saņemšana neizdevās
DCF torņa ikona neparādīsies, bet mēģinājums uztvert signālu nākamajā dienā 
turpināsies.  
Kalendāra iestatīšana:
Kad radio kontrolēts laika signāls ir saņemts, datums tiek aktualizēts automātiski. Ja 
signāls nav saņemts, to iestata manuāli. Sākuma dati ir  1. 1. 2006.
Gads, datums, mēnesis mirgo
1. Pēc manuāla laika iestatīšanas iestata gadu nospiež  SET taustiņu IN taustiņu 
izvēlas gadu no 2006 līdz 2039.
2. Nospiež  SET taustiņu, lai iestatītu mēnesi ar OUT taustiņu un datumu ar IN 
taustiņu.
4. Nospiež SET taustiņu lai apstiprinātu un pārietu uz gaidīšanas režīmu
vai nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma.

Gaidīšanas režīms
Svarīgi:
Gaidīšanas režīms neietekmē stacijas vienību darbu. Funkcija ir pieejama modeļos ar 
signālu.  Nospiež  SET taustiņu, lai ieslēgtu šo režīmu un pārietu uz °C/°F 
temperatūras iestatīšanu  vai nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma.
°C/°F temperatūras iestatīšana:
(Sākums - °C). Lai pārietu uz °F.:
1. Ja °C mirgo, nospiež IN taustiņu, lai ievadītu temperatūras formātu  
2. Nospiež SET taustiņu lai apstiprinātu un pārietu uz laika prognozes ikonas 

jutīguma iestatīšanu vai nospiež CHANNEL taustiņu, lai izietu no režīma.
Laika prognozes ikonas jutīguma iestatīšana  
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Svarīgi: 
Laika prognozes ikonas jutīguma iestatīšana neietekmē stacijas vienību darbu 
Funkcija pieejama modeļos  ar laika prognozi. Nospiež  SET taustiņu, lai ieslēgtu šo 
režīmu.
Iekštelpu komforta līmeņa indikators:
Iekštelpu temperatūra un mitrums tiek noteikti automātiski un parādās displejā.
Komforta līmeņa indikators:
Komfortabli: apmierināta seja ikonā “ ” norāda, ka temperatūras līmenis ir starp 
20.0°C un 25.9°C, mitrums starp 45% un 65%.
Nekomfortabli: neapmierināta seja ikonā “ ” norāda, ka kāds no rādītājiem ir ārpus 
augstākminēta intervāla. 
Iekštelpu pierakstu pārslēgšana un atkārtota iestatīšana:  
1. Lai pārslēgtu iekštelpu esošo, min, max temperatūras un mitruma datus un laiku, 
kad tie tika pierakstīti, nospiež  IN taustiņu:
Vienu reizi, lai parādītos  min temperatūra un mitrums ar ieraksta laiku.
Divas reizes, lai parādītos  max  temperatūra un mitrums ar ieraksta laiku.
Trīs reizes, lai atgrieztos pie pašreizējā laika, datuma, temperatūras un mitruma.
2. Lai   atgrieztos iepriekšējā režīmā min temperatūru un mitrumu ar ieraksta laiku 
atpakaļ, nospiež  3 sek. IN taustiņu.   
Ārpustelpu dati:
Displeja pēdējā sekcija rāda ārpustelpu temperatūru un mitrumu, signāla pārraidi un 
raidītāja numuru, ja to ir vairāk par vienu.  
Ārpustelpu pierakstu pārslēgšana un atkārtota iestatīšana:
1. Lai pārslēgtu ārpustelpu esošo, min, max temperatūras un mitruma datus un laiku, 
kad tie tika pierakstīti, nospiež  OUT taustiņu:
Vienu reizi, lai parādītos  min temperatūra un mitrums ar ieraksta laiku.
Divas reizes, lai parādītos  max  temperatūra un mitrums ar ieraksta laiku.
Trīs reizes, lai atgrieztos pie pašreizējā laika, datuma, temperatūras un mitruma.
2. Lai pārslēgtu raidītājus, nospiež CHANNEL taustiņu:
Vienu reizi, lai parādītu 2. raidītāju
Divas reizes, lai parādītu  3. raidītāju
Trīs reizes, lai atgrieztos pie 1. raidītāja. 
 3. Lai   atgrieztos iepriekšējā režīmā min temperatūru un mitrumu ar ieraksta laiku 
atpakaļ, nospiež  3 sek. OUT taustiņu.    

MIN/MAX datu, kas iegūti no dažādiem raidītajiem, pārlūkošana.  
Ja lieto vairāk par vienu raidītāju:
1. Lai pārslēgtu raidītājus, nospiež CHANNEL taustiņu:
Vienu reizi, lai parādītu 2. raidītāju
Divas reizes, lai parādītu  3. raidītāju
Trīs reizes, lai atgrieztos pie 1. raidītāja.
2. Lieto OUT taustiņu, lai pārlūkotu izvēlētā raidītāja MIN/MAX temperatūru un 
mitrumu.  
3.  Lai   atgrieztos iepriekšējā režīmā, nospiež  3 sek. SET taustiņu. 
Piezīme: darbības veic katram raidītājam atsevišķi
Tukšas baterijas indikators
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Tukšas baterijas indikators izvietots uz displeja un parādās, kad ir nepieciešamība 
mainīt bateriju.
 Ārpustelpu raidītājs:
Raidītāja diapazons ir atkarīgs no temperatūras.  
Aukstā temperatūrā raidītāja raidīšanas attālums var samazināties. Tas jāņem vērā, 
izvietojot raidītāju.   
868MHz saņemšanas pārbaude
Ja ārpustelpu  temperatūras un  mitruma dati nav saņemti 3 minūšu laikā  pēc 
uzstādīšanas (vai ārpustelpu displeja sekcija vienmēr rāda “- -. -” ), pārbaudīt 
sekojošu:
1. Meteoroloģiskās stacijas vai raidītāja  attālumam jābūt vismaz 1,5-2 metri no 
izstarojuma avotiem (datoru monitoriem, televizoriem).  
2. Jāizvairās no raidītāja izvietošanas pie metāla logu rāmiem.
3. Signālu var ietekmēt citas elektriskās ierīces, kas darbojas līdzīgā frekvencē. 
Piezīme:
Ja  868MHz signāls saņemts korekti, neveriet vaļā stacijas vai raidītāja bateriju vāku, 
jo baterijas var noslīdēt no kontaktiem, kas var ietekmēt datu korektumu. Ja tas 
notika,  atkārtoti jāveic visas iestatīšanas darbības, savādāk  var būt problēmas ar 
pārraidīšanu. Raidīšanas attālums ir aptuveni  100 metri pa gaisu no termo-higro 
raidītāja līdz stacijai. Tomēr, tas arī atkarīgs no apkārtējas vides un starojuma līmeņa.
Ja, neskatoties uz to, ka visi faktori tika ņemti vērā, bet signāla joprojām nav, atkārtoti
jāveic iestatīšanā.  
Meteoroloģisko staciju var izvietot uz galda vai  uzkarināt uz sienas. Pirms 
piestiprināt pie sienas, jāpārbauda, vai izvelētāja vietā var saņemt signālu.  
Raidītāja izvietošana
Raidītāja var izvietot uz jebkuras virsmas dzīvoklī vai piestiprināt pie sienas 
(jāpārbauda vai vieta piemērota signāla saņemšanai).
Apkope un uzturēšanā:
• Jāizvairās no ekstrēmām temperatūrām, vibrācijas un šoka.
• Displeju un korpusu  tīrīt tikai ar mīkstu, nedaudz samitrinātu drānu. Nelietot 
šķīdinātājus vai skrāpējošus līdzekļus.
• Negremdēt ūdenī.
•Lai izvairītos no izplūdes, nekavējoties jāizņem no ierīces tukšas baterijas. Aizvietot 
vecas var tikai ar  atbilstoša tipa jaunām baterijām. 
• Neveikt pašiem remontu. Jāgriežas pie pārdevēja, lai remontu veiktu kvalificēts 
inženieris. Ja ierīce tiks vērta vaļā, tas var anulēt garantiju.
• Nepakļaut ierīci ekstrēmām un straujām temperatūras izmaiņām.
Specifikācija:
Temperatūras mērīšanas diapazons:
Iekštelpu:  -9.9oC līdz +59.9oC ar 0.1°C izšķirtspēju vai   +14oF līdz +139.8oF ar 
0.2oF ar izšķirtspēju (ja ārpus intervāla, uz displeja parādās“OF.L”)
Ārpustelpu: -39.9oC līdz +59.9oC ar 0.1°C izšķirtspēju vai -39.5oF līdz +139.8ºF ar 
0.2oF izšķirtspēju,  ja ārpus intervāla, uz displeja parādās“OF.L”)
Relatīvā mitruma mērīšanas intervāls:
Iekštelpu : 1% līdz 99% ar 1% izšķirtspēju (ja ārpus intervāla, uz displeja parādās““- 
-”)”)
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Ārpustelpu:1% to 99% ar 1% izšķirtspēju (ja ārpus intervāla, uz displeja parādās““- 
-”)”)
Iekštelpu   temperatūras pārbaudes intervāls: katras 10 sekundes
Iekštelpu   mitruma pārbaudes intervāls: katras 20 sekundes.
Ārpustelpu datu pārbaudes intervāls: katras 4 sekundes
Elektrība: (sārmainas baterijas)
Temperatūras stacija: 3 x AA, IEC LR6, 1.5V
Raidītājs: 2 x AA, IEC LR6, 1.5V
Bateriju darbības laiks  : aptuveni 24 mēneši
Izmēri (L x W x H):
Temperatūras stacija: 106 x 36,3 x 138 mm
Raidītājs (nopērkams atsevišķi):    43 x 23 x 160 mm
 Atbildības nodošana
• Elektriskie un elektroniskie atkritumi satur bīstamas vielas un atkritumus jānodod 
specializētajās vietās. 
• Šim nolūkam jākontaktē ar vietējām varas iestādēm.
• Visi elektroniskie instrumentu ir jāpakļauj pārstrādei.
• Nepareiza rīcība ar atkritumiem var ietekmēt veselību un dabu.
• Šo produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves gružiem
• Jāievēro instrukcija 
• Ražotājs un piegādātājs neuzņemas atbildību par paviršu un nekorektu instrukcijas 
lasīšanu.
• Šis produkts nav domāts medicīniskiem nolūkiem un sabiedrības informēšanai.
 • Specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
• Šis produkts nav rotaļlieta. Jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
• Neviena instrukcijas daļa nevar būt reproducēta bez saskaņošanas ar ražotāju.
R&TTE Direktīva 1999/5/EC
Atbilstības deklarācijas kopsavilkums: Mēs deklarējam, ka  šī bezvadu raidīšanas 
ierīce atbilst R&TTE Direktīvai 1999/5/EC. būtiskam prasībām.
Lietošanai  ES dalībvalstīs, Norvēģija un Šveicē  

 Garantijas
Tiek garantēta 12 mēnešu bezdefektu darbība, ja ievēroti visi ekspluatācijas, drošības
un uzglabāšanas noteikumi.

 Tehniskā palīdzība un konsultācijas
LATVIJĀ:

SIA ECOPLUS
Karļa Ulmaņa Gatve 3, RĪGA, LV1004

Mob. Tālr. (+371) 29244766, 292471624
Fax: +371-67361382

e-mail: info@termometri.lv
w  ww.termometri.lv
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