
TRÅDLÖS TERMO-HYGROSENSOR 

Modell: C3110A 

Bruksanvisning 

 
Tack för att du har valt denna trådlösa termo-hygrosensor. Läs instruktionerna för din version av produkten mycket noga och spara 

bruksanvisningen för framtida behov. 

1. Lampa för sändningsstatus  

2. Knappen [ RESET ] 

3. Hållare för väggmontering 

4. [CHANNEL] skjutreglage – Tilldela sensorn 

kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8. 

5. Batterifack – För 2 x AA-batterier 

 

Observera: 

- Se till att du tilldelar olika kanaler för olika sensorer om du behöver parkoppla mer än en sensor.  

- När du har tilldelat kanal för en trådlös termo-hygrosensor kan du bara byta kanal genom att ta ut batterierna eller återställa 

enheten. 

- Undvik att placera sensorn där den utsätts för direkt solljus, regn eller snö. 

 

PARKOPPLA DEN TRÅDLÖSA SENSORN MED KONSOLEN 

Konsolen kommer automatiskt att söka efter och ansluta till den trådlösa sensorn. När sensorn/sensorerna har parkopplats kommer 

konsolens skärm att visa sensorns signalstyrka och väderinformation. 

Observera: 

- Placera alltid enheten på avstånd från störningskällor som t.ex. TV, dator och liknande. 

- Undvik att placera enheten på eller invid metallföremål. 

- Bör ej användas i slutna områden, som t.ex. flygplatser, källare, höghus eller fabriker. 

- Starta inte mottagning på ett föremål i rörelse, som t.ex. ett fordon eller tåg. 

 
ÅTERSTÄLLNING AV SENSOR 
Om ett fel uppstår ska du trycka på knappen [ RESET ] för att återställa sensorn. 

 

PLACERING AV SENSORN 

- För korrekt avläsning ska du välja en plats på utsidan av huset där sensorn skyddas mot direkt solljus eller våta 

förhållanden. 

- Häng upp sensorn i väggmonteringshålet eller direkt mot en plan yta, säkerställ att den är inom en räckvidd på ungefär 30 

meter. 

- Det ska vara minimalt med hinder på vägen, som t.ex. dörrar, väggar, möbler eller liknande. 

 
VIKTIGT! 

 Läs bruksanvisningen och spara för framtida behov. 

 Se till att hålla ventilationshålen fria från föremål som till exempel tidningar, gardiner, etc. 

 Använd inte skrubbande eller frätande material vid rengöring av enheten. 

 Modifiera inte enhetens inre komponenter. Detta gör garantin ogiltig. 

 Använd endast nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier. 

 Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter. De ska i allmänhet lämnas på en återvinningsstation. 

 Varning: Lämna gamla batterier till batteriinsamlingen och lämna in kasserade enheter till en återvinningsstation. 

 De tekniska specifikationerna och bruksanvisningen för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande. 

 
 

SPECIFIKATIONER 

Mått (B x H x D) 61 x 113,6 x 39,5 mm 

Strömkälla 2 x AA-batterier 1,5 V (i områden med låga temperaturer bör man 

använda litium-batterier) 

Temperaturområde vid drift -40°C till 60°C 

Luftfuktighet vid drift RH 1 %–99 % 

Radiofrekvens 433 MHz 

Räckvidd för RF-sändning 30 meter utan hinder 

Antal kanaler 8 (K1–8) 

Sändningsintervall 60 sekunder 

 

KOMMA IGÅNG 

TRÅDLÖS SENSOR  

1. Ta bort batteriluckan. 

2. Ställ in skjutreglaget [ CHANNEL ] för att välja en kanal. 

3. Sätt in 2 x AA-batterier i batterifacket enligt pol-

markeringarna i batterifacket. 

4. Sätt tillbaka batteriluckan. 


