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WeatherHub meteorologinė stotelė

„WeatherHub“ yra namų stebėjimo sistemos meteorologinė stotelė. Ji leidžia nesudė ngai stebė  aplink
namus esančio oro sąlygų informaciją. Belaidžiai ju kliai esiogiai perduoda surinktą informaciją į serverį
per nklo sąsają ir interneto ryšį.  Gau  duomenys yra pasiekiami Jūsų išmaniajame telefone visame 
pasaulyje. Tinklo sąsaja ir ju kliai gali bū  naudojami k šiai stebėjimo sistemai.

Komplektacija

Tinklo sąsaja, nklo sąsajos įkrovimo adapteris, LAN nklo kabelis, termo-higro ju klis, vėjo ju klis, 
lietaus ju klis, naudojimo instrukcijos.

Prieš naudojan s:

Prašome a džiai perskaity  šią trumpą naudojimosi instrukciją. Sekdami instrukcijos nurodymais 
apsaugosite prietaisą nuo galimos žalos, be to, bus už krintos Jūsų teisės, kurių netektumėte dėl 
ne nkamo naudojimosi metu atsiradusių defektų. Gamintojai neatsako už galimą žalą naudojan s 
prietaisu ne pagal instrukciją. Taip pat, gamintojai neatsako už ne kslius prietaisų duomenis bei dėl to 
kylančias pasekmes. Prašome atkreip  dėmesį į saugaus naudojimosi prietaisu reikalavimus! Patariama 
šią instrukciją išaugo  iškilusiems klausimams spręs .

Jūsų saugumui:

Šis prietaisas skirtas naudo  k viršuje nurodytai paskirčiai. Prietaisu galima naudo s k taip, kaip 
nurodyta instrukcijoje. Savavališkas prietaiso taisymas, modifikacijos ar pakei mai yra draudžiami.

Atsargiai!!

Elektros šoko pavojus!

 Junkite nklo sąsają k į elektros lizdą, kuris įrengtas pagal reikalavimus bei turi 230V įtampą!
 Elektros lizdas turi bū  įdiegtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
 Tinklo sąsajos ir elektros lizdo adapteris negali kontaktuo  su vandeniu ar drėgme. Naudojimas 

galimas k sausoje patalpoje. 
 Negalima naudo s prietaisu, jei elektros lizdas arba adapteris yra sugadin .
 Laikykite prietaisą vietoje, kuri nepasiekiama žmonėms (įskaitant vaikus), negalin ems įver n  

galimos elektros šoko rizikos.



 Ištraukite prietaiso laidą iš elektros lizdo iškart, kai pastebite gedimą, arba jei įrenginys 
nenaudojamas ilgą laiką.

 Naudokite k pridedamą elektros lizdo adapterį.
 Už krinkite, kad mai nimo laidas nesiliečia prie aštrių paviršių ar karštų objektų.

Atsargiai!

Pavojus susižeis :

 Laikykite prietaisą ir baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Baterijų negalima mes  į ugnį, sukel  trumpojo jungimo, išardy  arba įkrau . Sprogimo pavojus!
 Baterijose yra pavojingos rūgš es. Išsikrovusios baterijos turi bū  pakeistos iškart, kai tai 

įmanoma, kad būtų užkirstas kelias galimai žalai dėl rūgš es tekėjimo. Negalima naudo  senų 
baterijų kartu su naujomis arba skir ngų pų baterijų.

 Nenaudojant prietaiso ilgą laiką, reikia išim  baterijas.
 Išimant baterijas su tekančia rūgš mi dėvėkite apsaugines pirš nes ir akinius, kurie yra atsparūs 

rūgščiai.

!Svarbi informacija apie produkto saugumą!

Prietaisas negali bū  ar  ekstremalios temperatūros, vibracijos ar kitų sukrė mų.

Parsisiųskite programėlę

Parsisiųskite WeatherHub programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play Store“.

Prijunkite nklo sąsają

Prijunkite nklo sąsają į elektros lizdą naudojant pridedamą AC adapterį. Prijunkite pridedamą LAN 
nklo kabelį prie nklo sąsajos ir Jūsų maršru zatoriaus. Per maždaug 10 sekundžių, nklo sąsaja pradės 

veik  ir užsidegs žalia LED lemputė. Jei Jūsų nkle nėra pasiekiamas DHCP serveris, galite konfigūruo  
nklo sąsają rankiniu būdu programėlėje es „Se ngs” („Nustatymai”) dalimi. Jei žalia LED lemputė ant 
nklo sąsajos nedega nuolatos, pa krinkite, ar ji yra nkamai įjungta į elektros lizdą ir ar 

maršru zatorius yra įjungtas bei prijungtas prie interneto.

(Daugiau informacijos rasite programėlėje es „Info” dalimi).

Svarbu: nklo sąsaja turi bū  įjungta prieš įjungiant ju klius.

Ju klių įjungimas

Įjunkite siųstuvą, kaip nurodyta naudojimosi ju kliu instrukcijoje, ir suraskite ju kliui nkamą vietą.

Pridėkite ju klį

Atsidarius programėlę joje pateikiamas valdymo skydelis. „Hannover“ ju klis yra skirtas k testavimui, jį 
galite ištrin . Paspauskite „Add new sensor” („Pridė  naują ju klį“) ir nuskaitykite QR kodą esan  ant 
ju klio. Nustatykite ju klio pavadinimą. Norėdami tai atlik , pasirinkite siųstuvą ir paspauskite ant 
dešinėje esančio pieštuko paveikslėlio kairės pusės. Pakartokite veiksmus ki ems ju kliams pridė .



Meteorologinės stotelės konfigūravimas

Kartu naudojant T / H ju klį (30.3303.02), lietaus ju klį (30.3306.02) ir vėjo ju klį (30.3307.02) galima 
parody  visus duomenis viename meteorologinės stotelės ekrane ir aktyvuo  PRO funkcijas (grafinį 
vaizdą, max-min. duomenis, jų pateikimą).

1. Nustatymuose pasirinkite „Add & Configure” („Pridė  ir konfigūruo “).
2. Nurodykite pavadinimą.
3. Spauskite ir užbaikite konfigūraciją.

Duomenų skaitymas

Dabar galėsite maty  matavimus ir jų apžvalgą Jūsų išmaniajame telefone.

Trikdžių šalinimas 

Jei programėlėje nėra rodomi ju klių duomenys, pirma pa krinkite, ar nuolatos dega žalia LED lemputė 
ant nklo sąsajos. (Žiūrė  „Prijunkite nklo sąsają”).

Jei nklo sąsaja veikia nkamai, rekomenduojame atlik  tolimesnius veiksmus:

 Pa krinkite ar ju klio baterijos yra įdėtos nkama puse.
 Perkraukite ju klį išimdami baterijas 1 minutei ir vėl jas įdėdami.
 Pa krinkite, ar Jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie interneto ryšio.
 Sumažinkite atstumą tarp nklo sąsajos ir ju klio. Signalą gali susilpnin  storos sienos bei lubos.
 Daugiau informacijos rasite programėlėje es „Info” dalimi.



Techniniai parametrai ( nklo sąsaja)

Elektros energijos ekimas: per adapterį (pridėtas)
Įeinančios srovės adapteris: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3A Max
Išeinančios srovės adapteris: 4 V⎓, 0,3A, 1,2W
Vidu nis aktyvus efektyvumas: 68,13%
Energijos sunaudojimas prie mai nimo laido neprijungus prietaiso: < 0,1W
Tinklo prieiga: LAN (RJ45)
Daugiau apie prietaiso techninius parametrus rasite ju klių naudojimosi instrukcijose.

Atliekų šalinimas 

Šis prietaisas buvo pagamintas naudojant kokybiškas medžiagas ir dalis, kurios gali bū  perdirbamos ir 
panaudojamos darkart.

Neišmeskite baterijų bei įkraunamų baterijų su namų atliekomis! Jūs, kaip vartotojas, 
esate įpareigotas nuneš  baterijas į netoliese esančią parduotuvę arba surinkimo 
punktą, kuris a nka šalies ar regiono reikalavimus tam, kad būtų už krinta aplinkos 
apsauga. Prietaise esančių sunkiųjų metalų simboliai: Cd=kadmis, Hg=gyvsidabris, 
Pb=švinas.

Prietaisas pažymėtas pagal EU Elektrinės ir Elektroninės Įrangos Atliekų Direktyvą (EU 
Waste Electrical and Electronic Equipment Direc ve (WEEE)).  Neišmeskite šio prietaiso 
kartu su namų atliekomis. Vartotojas yra įpareigotas nuneš  neveikiančius prietaisus į 
tam skirtą elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad būtų už krintas 
tvarus atliekų šalinimas.

Importuotojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Korner Group".



EU a k es deklaracija

TFA Dostmann pareiškia, kad radijo įrangos pas 31.4005.02 yra suderintas su 2014/53/EU direktyva. 
Visą EU a kimo deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu: www. a-dostmann.de/service/downloads/ce 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum O ersberg 12, D-97877 Wertheim, Vokie ja

Komercinis registracijos numeris: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Šios naudojimosi instrukcijos dalys negali bū  panaudojamos be raš ško TFA Dostmann su kimo.

Techninė informacija yra teisinga instrukcijos spausdinimo metu ir gali pasikeis  be išanks nio 
perspėjimo.

Daugiau informacijos bei detalią instrukciją rasite programėlėje es „Info” dalimi arba adresu www. a-
dostmann.de/weatherhub.

Importuotojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Korner Group".


