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БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОГІГРОМЕТР TFA «BEL-AIR» 

Інструкція по експлуатації 
 

Дякуємо вам за вибір цього бездротового термогігрометра від TFA.  

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ  

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 

Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і частини, 

дізнатися важливі подробиці про перше використання і поводження з пристроєм, а також отримати поради у 

випадку несправностей. 

Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав, що 

може статися внаслідок неправильного використання.  

Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, яке сталося в результаті недотримання вказівок цієї 

інструкції.  

Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради по безпеці! 

Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому. 

 

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ: 

• Бездротовий термогігрометр (базовий пристрій) 

• Зовнішній передавач 

• Інструкція по експлуатації 

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Бездротовий термогігрометр BEL-AIR контролює умови навколишнього середовища в кімнаті і одночасно 

зовнішні умови і дає пораду про провітрювання, якщо відкривання або закривання вікон в даний момент 

буде покращувати кімнатний клімат. 

 

Надмірна вологість кімнатного повітря може негативно позначитися на вашому здоров'ї та сприяє формуванню 

плям вогкості і цвілі. Але надмірно сухе кімнатне повітря також негативно впливає на ваше самопочуття і здоров'я 

в різних аспектах. Шкіра, слизова оболонка і дихальні шляхи піддаються несприятливому впливу, і домашні 

тварини, кімнатні рослини, дощатий настил і старовинні меблі можуть постраждати. 

Контроль кімнатної температури і вологості і активне провітрювання можуть допомогти в досягненні 

комфортного і сприятливого для людини побутового середовища. 

 

Якщо кімнатне повітря дуже вологе, провітрювання буде безглуздим в зимовий час, коли повітря зовні також 

холодне, вологе і сире. 

Тим не менш, холодне повітря може поглинати трохи вологи або не поглинати зовсім. Коли таке повітря надходить 

в житлові приміщення, воно стає тепліше. І потім повітря може поглинати набагато більше водяної пари. Ця 

взаємозалежність температури і відносної вологості враховується і розраховується вашим бездротовим термо-

гігрометром BEL-AIR.  

 

ВСІ ПЕРЕВАГИ ВАШОГО ПРИСТРОЮ У КОРОТКОМУ ОГЛЯДІ 

• Індикатор кімнатного рівня комфорту (DRY/СУХИЙ, COMFORT/КОМФОРТНИЙ або WET/ВОЛОГИЙ) 

• Піктограми зміни навколишнього середовища (MORE WET/БІЛЬШ ВОЛОГИЙ, NO CHANGE/БЕЗ ЗМІН, MORE 

DRY/БІЛЬШ СУХИЙ), якщо відкривання вікна буде впливати на кімнатну вологість. 

• Піктограми відкрити або закрити вікно для рекомендованого положення вікна. 

• Відображення кімнатної і зовнішньої температури в °C/°F з записами MIN/MAX.  

• Відображення кімнатної і зовнішньої вологості RH% із записами MIN/MAX.  

• Всі показання MIN/MAX можна скинути. 

• Індикатор низького заряду батареї. 

• Настінне монтування або настільна установка. 

 

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ: 

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Продукт необхідно 

використовувати тільки так, як зазначено в цій інструкції. 

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни продукту заборонені. 

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а лише для домашніх 

умов. 

• Будь ласка, врахуйте фактори безпеки, коли відкриваєте вікно. Переконайтеся, що вода не може проникнути. 

 

 
Увага! Ризик травми: 
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• Зберігайте пристрій та батарейки подалі від дітей. 

• Батарейки не можна кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. 

Існує ризик вибуху! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом слід замінити як можна швидше, щоб 

запобігти пошкодження в результаті витоку батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і 

нових батарей або батареї різних типів. 

Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли звертаєтеся з витікшими батарейками. 

 

!Важлива інформація з безпеки продукту! 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів. 

• Захищайте від вологи. 

• Зовнішній передавач захищений від бризок води, але він не водонепроникний. Виберіть затінене і сухе місце для 

передавача. 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

 
 

Передавач термогігрометра 

• Дистанційна передача зовнішньої температури і вологості бездротовим термо-гігрометром через сигнал 868 МГц 

• Почергове відображення показань зовнішньої температури та вологості на LCD-дисплеї 

• Корпус для настінного кріплення 
 

 
ВСТАВКА І ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В ПЕРЕДАВАЧІ ТЕРМОГІГРОМЕТРА 

Зовнішній передавач термогігрометра використовує батареї 2 x AAA, IEC LR3, 1.5 V. Щоб вставити і замінити 

батарейки, будь ласка, виконайте наступні дії: 

1. Зніміть кришку батарейного відсіку, зсунувши її вгору великим пальцем. 

 
2. Вставте батарейки, дотримуючись правильну полярність (дивіться позначення батарейного відсіку). 

3. Закрийте кришку батарейного відсіку. 

 

ВСТАВКА І ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В БЕЗДРОТОВОМУ ТЕРМОГІГРОМЕТРІ 

Бездротовий термогігрометр використовує батареї 2 x AAA, IEC LR3, 1.5 V. Щоб вставити і замінити батарейки, 

будь ласка, виконайте наступні дії: 

1. Пальцем або якимось твердим предметом підніміть кришку батарейного відсіку в нижній частині по центру. 

2. Вставте батарейки, дотримуючись правильну полярність (дивіться позначення). 

3. Закрийте кришку батарейного відсіку. 

 
 

Заміна батарейок 

• Поміняйте батарейку, коли символ батарейки бездротового термогігрометра з'являється над відображенням 

кімнатної вологості. 

LCD 

дисплей  

Функціональні 

кнопки 

Отвір для 

підвішування 

Батарейний 

відсік 

Підставка  

Функціональні 
кнопки 
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• Коли батареї передавача розряджаються, піктограма низького заряду батареї з'явиться над відображенням 

зовнішньої вологості. 

Примітка: 

У разі заміни батарей в кожному з пристроїв, всі пристрої необхідно заново налаштувати, дотримуючись процедур 

налаштувань. Тому що при запуску довільний код призначається передавачем. Цей код повинен бути отриманий і 

збережений бездротовим термогігрометром в перші 3 хвилини подачі живлення передавача. 

 

НАЛАШТУВАННЯ: 

1. Спочатку вставте батарейки в передавач (дивіться вище розділ Вставка і заміна батарейок в передавачі 

термогігрометра).  

2. Протягом 2 хвилин після подачі живлення передавача вставити батарейки в бездротовий термогігрометр 

(дивіться вище розділ Вставка і заміна батарейок в бездротовому термогігрометрі). Після вставлення батарей 

всі сегменти LCD дисплея загоряться на короткий час. Далі відобразяться кімнатна температура/вологість. Якщо 

ця інформація не відображається на LCD дисплеї через 60 секунд, вийміть батареї і почекайте не менше 60 секунд 

перед їх повторної вставкою. Після того як з'являться кімнатні дані, переходьте до наступного кроку. 

3. Після вставлення батарей бездротовий термо-гігрометр почне отримувати сигнал даних з передавача. Дані 

зовнішньої температури і вологості повинні потім відобразитися на бездротовому термогігрометрі. Якщо це не 

відбудеться через 2 хвилини, батареї необхідно дістати з обох пристроїв і заново виконати настройку, починаючи з 

кроку 1.  

4. Для того, щоб забезпечити ефективну передачу 868МГц, відстань між бездротовим термо-гігрометром і 

передавачем повинна бути не більше 100 метрів (дивіться примітки в розділах Розміщення та Прийом 868МГц). 

Примітка:  

У разі заміни батарей в пристроях, переконайтеся, що вони не відходять від контактів. Завжди чекайте не менше 1 

хвилини після вилучення батарейок перед їх повторної вставкою, в іншому випадку можуть виникнути проблеми з 

запуском і передачею сигналу. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ: Бездротовий термо-гігрометр: 

Бездротовий термо-гігрометр має 3 прості у використанні кнопки: 1 кнопка на передній частині і 2 кнопки на 

звороті. 

 

 
 

Кнопка MIN/MAX: Натисніть, щоб подивитися записи MIN/MAX кімнатної і зовнішньої температури і вологості. 

Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб скинути всі записи MIN/MAX температури і вологості. 

Кнопка °C: Відображення одиниці температури в градусах Цельсія (°C). 

Кнопка °F: Відображення одиниці температури в градусах Фаренгейта (°F). 

 

LCD ДИСПЛЕЙ 

LCD дисплей розділений на 4 секції, які відображають інформацію з індикатором рівня комфорту навколишнього 

середовища, кімнатними даними, піктограмою вологості і піктограмами 'open/close window' / відкрити/закрити 

вікно і зовнішніми даними. 

 

 

 
 

Кнопка °C   Кнопка °F  

Кнопка 

MIN/MAX  

Індикатор низького 
заряда батарейки 

(термогігрометр) 

Кімнатна 

температура в 

°C/°F 

Зовнішня  

температура в 

°C/°F 

Індикатор уровня 

комфорту оточуючого 

середовища 

Піктограмма Закрити вікно Піктограмма 

Відкрити окно 
Індикатор низького заряду 

батарейки (передатчик) 

Кімнатна відносна 

вологість в  RH% 

Зовнішня відносна 

вологість в  RH% 

Індикатор прийому 

сигналу зовнішніх 

даних*  
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*Коли сигнал успішно прийнятий бездротовим термогігрометром, піктограма зовнішньої передачі буде включена. 

(Якщо не успішно, піктограма не відображається на LCD дисплеї). Користувач може легко зрозуміти, чи був 

останній прийом успішний (піктограма включена) або не успішний (піктограма відключена). 

 

ІНДИКАТОР РІВНЯ КОМФОРТУ КІМНАТНОЇ ВОЛОГОСТІ: 

Індикатор рівня комфорту кімнатної вологості показує рівень комфорту кімнатної температури навколишнього 

середовища, базуючись на даних вологості. Стрілка на дисплеї вказує поточні вологісні умови навколишнього 

середовища від 'dry'/сухий до 'wet'/вологий: 

DRY/СУХИЙ < 34% 

DRY/COMFORT 

СУХИЙ/КОМФОРТНИЙ 

35 - 40% 

COMFORT/КОМФОРТНИЙ 41 - 55% 

COMFORT/WET 

КОМФОРТНИЙ/ВОЛОГИЙ 

56 - 64% 

WET/ВОЛОГИЙ > 65% 

Примітка: 

Стрілка індикатора комфорту не буде відображатися, якщо температура виходить за межі ("OF.L") 

 

ДАНІ ТЕМПЕРАТУРИ/ВОЛОГОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Дані температури і вологості навколишнього середовища автоматично оновлюються і відображаються у другій 

секції LCD дисплея.  

 

 
 

ПІКТОГРАМИ ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ: 

Третя секція показує очікувані зміни вологості, коли повітряний потік ззовні надходить в кімнату.  

 

Піктограми зміни навколишнього середовища: 

 

 
Умови Піктограми 

Очікувані зміни вологості 

+/-4% 

No Change / Без змін   

Очікувані зміни вологості 

+5% або більше 

More wet / Більш Вологий 

 

Очікувані зміни вологості -

5% або менше 

More dry / Більш Сухий 

 

 

Open / Close window (Відкрити / Закрити вікно): 

 
 

Термо-гігрометр також рекомендує відкрити або закрити вікно, базуючись на даних температури і вологості 

навколишнього середовища: 

• 3 опції рекомендованих дій: «Відкрити вікно», «Закрити вікно», ніяких дій. 

• У залежності від статусу індикатора рівня кімнатного комфорту та статусу піктограм зміни вологості 'More 

Wet'/Більш вологий, 'No Change'/Без змін, More Dry'/Більш сухий піктограма 'Open window'/Відкрити вікно та 'Close 

window'/Закрити вікно буде відображатися відповідно нижчеподаній таблиці: 

Індикатор рівня комфорту 

 

 

 
    

Кімнатна відносна 

вологість в  RH% 
Кімнатна 

температура в 

°C/°F 
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Comfort and Dry/ 

Комфортний і Сухий 

Dry / Wet / No Change/ 

Сухий / Вологий / Без змін  

Off Off 

Between Comfort and Dry/ 

Между Комфортний і Сухий 

Dry / Wet / No Change/ 

Сухий / Вологий / Без змін 

Off Off 

Between Comfort and Wet/ 

Между Комфортний і 

Вологий 

Dry / Wet / No Change/ 

Сухий / Вологий / Без змін 

Off Off 

Dry/ Сухий No Change/ 

Без змін 

Off Off 

Dry/ Сухий More Wet/  

Більш Вологий 

ON Off 

Dry/ Сухий More Dry/ 

Більш Сухий 

Off ON 

Wet/ Вологий No Change/ 

Без змін 

Off Off 

Wet/ Вологий More Wet/  

Більш Вологий 

Off ON 

Wet/ Вологий More Dry/ 

Більш Сухий 

ON Off 

 

Примітка:  

В таких умовах жодна піктограма не буде відображатися: 

• Кімнатна і/або зовнішня температура показує "OFL". 

• Кімнатна і/або зовнішня вологість показує "- -". 

• Не визначено жодного зовнішнього передавача, або перервано з'єднання передачі.  

 

Поради для активного провітрювання: 

• Провітрюйте при всіх погодних умовах, коли рекомендовано вашим BEL-AIR. 

• Відкривайте вікно на короткий час (кімнатне провітрювання). Часткове відкриття вікна, наприклад, у похилому 

положенні, не дає потрібного ефекту, розтрачує теплову енергію і навіть сприяє утворенню цвілі. 

• Декількох хвилин провітрювання зазвичай достатньо. 

 

ДАНІ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ/ВОЛОГОСТІ 

 

 
 

Остання секція LCD дисплея показує зовнішню температуру і вологість і індикатор прийому. 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ І СКИДАННЯ ДАНИХ MIN/MAX, ЩОБ ПОДИВИТИСЯ ДАНІ MIN/MAX 

Натисніть і утримуйте кнопку MIN/MAX кілька разів, щоб подивитися MIN/MAX кімнатну температуру/вологість 

і MIN/MAX зовнішню температуру/вологість послідовно. 

 

ЩОБ СКИНУТИ ДАНІ MIN/MAX 

Натисніть і утримуйте кнопку MIN/MAX 3 секунди, щоб скинути всі дані кімнатної/зовнішньої температури та 

вологості на поточну температуру і вологість.  

 

ПРО ПЕРЕДАВАЧІ ТЕРМОГІГРОМЕТРА 

Діапазон передавача термогігрометра може бути під впливом температури. При холодних температурах відстань 

передачі може зменшуватися. Будь ласка, враховуйте це, коли розміщуєте передавач. Також потужність батарей 

може бути скорочена для передавача термогігрометра. 

 

ПЕРЕВІРКА ПРИЙОМУ 868МГц 

Якщо дані зовнішньої температури та вологості не отримані протягом трьох хвилин після налаштування (або 

зовнішній дисплей постійно показує  у зовнішній секції бездротового термогігрометра під час звичайної 

роботи), будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори: 

1. Відстань бездротового термогігрометра або передавача до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори 

або телевізори, має становити мінімум 2 метри. 

2. Уникайте розміщення передавача на або в безпосередній близькості від металевих віконних рам.  

Зовнішня відносна 

вологість в  RH% 

Індикатор низького заряду 

батарейки (передатчик) 

Індикатор прийому 

сигналу зовнішніх 
даних*  

Зовнішня  

температура в 

°C/°F 
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3. Використання інших електротехнічних продуктів, таких як головні телефони або гучномовці, які функціонують 

на тій же частоті сигналу (868МГц), може перешкоджати правильному прийому і передачі сигналу. 

Електротехнічне обладнання, що використовується сусідами, що працює на частоті сигналу 868МГц, теж може 

викликати перешкоди. 

 

Примітка:  

Коли сигнал 868 МГц отримано правильно, не відкривайте кришку батарейного відсіку ні в передавачі, ні в 

бездротовому термогігрометрі, оскільки батарейки можуть відійти від контактів, що призведе до помилкового 

скиду. Якщо це помилково станеться, то скиньте всі налаштування пристроїв (дивіться вище розділ 

Налаштування), інакше можуть мати місце проблеми з передачею сигналу. 

Діапазон передачі від передавача термогігрометра до бездротового термогігрометра становить близько 100 метрів 

(відкритий простір). Тим не менш, це залежить від навколишнього оточення і рівнів перешкод. Якщо прийом 

відсутній, незважаючи на дотримання всіх цих чинників, всі пристрої системи необхідно заново налаштувати 

(дивіться розділ Налаштування). 

 

РОЗМІЩЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ТЕРМОГІГРОМЕТРА 

Бездротовий термогігрометр надає можливість настільної установки або настінного кріплення пристрою. Перед 

настінним монтуванням, будь ласка, переконайтеся, що зовнішні дані можуть бути отримані з вибраних положень. 

 

Щоб змонтувати на стіні: 

1. Зафіксуйте гвинт (не поставляється) в обраній стіні, залишивши головку витягнутою на відстань близько 5 мм.  

2. Підвісьте бездротовий термогігрометр на гвинт, використовуючи отвір для підвішування на задній стороні. 

Акуратно потягніть бездротовий термогігрометр вниз, щоб закріпити його на гвинті. 

 
 

Розкладна настільна підставка: 

Ніжка розкладної настільної підставки знаходиться на задній стороні пристрою. Витягніть підставку з нижнього 

центрального краю бездротового термогігрометра, під батарейним відсіком. Після того, як ви розтягнули настільну 

підставку, розташуйте бездротовий термогігрометр у відповідному місці.  

 
 

РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕДАВАЧА ТЕРМОГІГРОМЕТРА 

Монтуйте передавач в захищеному місці. Уникайте дощу і прямих сонячних променів. 

Передавач термогігрометра можна розмістити на будь-якій плоскій поверхні або закріпити на стіні, 

використовуючи кронштейн, який служить як підставка і як база для настінного монтажу.  

 
 

Щоб змонтувати на стіні: 

1. Закріпіть кронштейн на потрібній стіні, використовуючи гвинти і пластикові анкери.  

2. Замкніть передавач на кронштейні. 

 

Примітка: 

Перед постійною фіксацією настінної бази передавача термогігрометра додайте всі пристрої в заданих вами 

розташуваннях, щоб перевірити, що показання зовнішньої температури і вологості можуть бути отримані. У тому 

випадку, якщо сигнал не отримано, змініть місце розташування передавача термогігрометра або бездротового 

термогігрометра, або змістіть їх небагато, що може допомогти в отриманні сигналу. 
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ДОГЛЯД ЗА ОБЛАДНАННЯМ 

• Чистіть пристрій і передавач м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби. 

• Вийміть батарейки, якщо ви не користуєтеся цим продуктом довгий час. 

 

ПОРУШЕННЯ РОБОТИ 

Проблеми Пошук і усунення несправностей  

Немає показань на 

базовому пристрої 

• Перевірте правильну полярність батарей 

• Замініть батарейки 

Відсутній прийом 

передавача 

Відображається "—" 

 

• Перевірте батарейки зовнішнього передавача (не 

використовуйте акумулятори!) 

• Перезапустіть передавач і базовий пристрій, слідуючи 

інструкціям 

• Виберіть інше місце для передавача і/або базового 

пристрою 

• Скоротіть відстань між передавачем і базовим пристроєм 

• Перевірте відсутність перешкод 

Неправильне  

відображення 

• Замініть батарейки 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ 

Цей продукт виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і 

використовувати повторно.  

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви повинні віднести їх у 

ваш магазин або відповідний відділ збору відповідно до національних або місцевих норм, щоб захистити 

навколишнє середовище. Позначення для важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець. 

 
Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). 

Будь ласка, не викидайте цей прилад у побутові відходи. Користувач зобов'язаний віднести старі пристрої в 

призначений пункт збору для скидання електричного та електронного устаткування, щоб забезпечити екологічно 

безпечний викид. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ: Діапазон вимірювання температури: 

Кімнатна: -9,9°C до +59,9°C з роздільною здатністю 0,1°C  

14,1°F до +139,8°F з роздільною здатністю 0,2°F  

("OF.L" відображається, якщо за межами цього діапазону) 

Зовнішня: -39,9°C до +59,9°C з роздільною здатністю 0,1°C  

-39,8°F до +139,8°F з роздільною здатністю 0,2°F  

("OF.L" відображається, якщо за межами цього діапазону) 

Діапазон кімнатної вологості: 20% до 95%, з роздільною здатністю 1%  

(Відображається "- -" , якщо температура OF.L;  

відображається "19%", якщо < 20% і "96%", якщо > 95%) 

Діапазон зовнішньої вологості: 1% до 99% з роздільною здатністю 1%  

(Відображається "- -" , якщо зовнішня температура OF.L;  

відображається "1%", якщо < 1% і "99%", якщо > 99%) 

 

Інтервали перевірки даних 

Кімнатна температура і вологість: кожні 16 секунд 

Зовнішня температура і вологість: кожні 4 секунди 

Діапазон передачі: до 100 метрів (відкритий простір) 

 

Енергоспоживання (рекомендовані лужні батарейки): 

Бездротовий термогігрометр: 2 x AAA, IEC LR3, 1.5 V  

Передавач термогігрометра: 2 x AAA, IEC LR3, 1.5 V  

 

Розміри (L x W x H): 
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Бездротовий термогігрометр: 94.6 x 20мм x 157мм  

Передавач термогігрометра: 36 x 16 x 102.6 мм 

 
Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані відповідають на 

момент друку інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення. 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

Цим ми заявляємо, що цей пристрій бездротової передачі задовольняє основним вимогам директиви R&TTE Директива 

1999/5/EC. Копія цієї підписаної та датованої декларації відповідності доступна на вимогу через info@tfa-dostmann.de. 


