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Термогігрометр TFA «TWIN PLUS» 
 

 

 
 

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 

 

1. 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 

деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку 

несправностей. 

• Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних 
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прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.  

• Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок 

цієї інструкції.  

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці! 

• Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому. 

 

2. В комплект входить: 

• Бездротовий термо-гігрометр (базовий пристрій) 

• Передавач (Kat.-Nr. 30.3195) 

• Інструкція по експлуатації 

 

3. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 

• Бездротова зовнішня температура і вологість (до 30 метрів) 

• Кімнатна температура і вологість 

• Рівень комфорту (смайлик) 

• Сигналізатор для температури і вологості 

• Умовне позначення морозу 

• Функція MAX/MIN з пам'яттю зберігання за останні 24 години 

 

4. Для вашої безпеки: 

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

використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції. 

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені. 

• Цей продукт можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, але тільки в домашніх 

умовах. 

 

 
Увага! Ризик травми: 

• Тримайте батареї поза досяжністю дітей. 

• Батарейки не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або 

перезаряджати. Існує загроза вибуху! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб 

запобігти пошкодження, викликане витоком батарейок. Виймайте батарейки, якщо ви не використовуєте 

продукт тривалий час. Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї 

різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете звертатися з витікшими 

батарейками. 

 

 
! Важлива інформація з безпеки продукту! 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів. 

• Захищайте його від вологи. 

• Зовнішній передавач захищений від бризок води, але не є водонепроникним. Виберіть затінене місце 

розташування передавача. 

 

5. Елементи 

5.1 Базовий пристрій (Fig. 1): 

A: Відображення для кімнатних і зовнішніх даних 

A 1: Кімнатна чи зовнішня температура і вологість 

A 2: Рівень комфорту (смайлик) 

A 3: показання MAX/MIN  

 

B: Кнопки: 

Кнопки на передній стороні: 

B 1: кнопка SEARCH/IN/OUT  

Кнопки на задній стороні: 

B 2: кнопка ▲ 

B 3: кнопка RESET  

B 4: кнопка ▼ /°C/°F  

B 5: кнопка ALERT  
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C: Корпус: 

C 1: отвір для настінного монтажу 

C 2: батарейний відсік 

C 3: підставка (розкладна) 

 

5.2 Зовнішній передавач (Fig. 2): 

D 1: контрольна сигнальна лампа передавача 

D 2: відображення температури і вологості 

 

Кнопки всередині батарейного відсіку 

D3: кнопка RESET  

D4: кнопка °C/°F  

 

Корпус: 

D 5: отвір для настінного монтажу 

D 6: батарейний відсік 

D 7: підставка (розкладна) 

 

6. Початок роботи 

Вставка батарейок: 

• Розташуєте обидва пристрої на столі з відстанню між ними приблизно 1.5 метра. Перевірте, щоб поблизу не 

було ніяких інших електронних пристроїв. 

• Відкрийте батарейний відсік передавача, натиснувши вниз кришку батарейного відсіку (дивіться позначення), 

і підніміть кришку. 

• Вставити дві нові батареї 1,5 В AAA, дотримуйтесь правильну полярність батарейок. 

• Закрийте батарейний відсік. 

• Відкрийте батарейний відсік базового пристрою і вставте дві нові батареї 1,5 В AAA, дотримуйтесь правильну 

полярність батарейок. 

• Пролунає короткий звуковий сигнал, і всі сегменти LCD-дисплея загоряться на короткий час. 

• Закрийте батарейний відсік. 

•  Кімнатна температура і вологість відображаються на дисплеї. 

 

Прийом зовнішніх значень 

• Після того, як будуть вставлені батарейки, зовнішня температура і вологість автоматично передаватимуться 

на базовий пристрій. 

• Блимає піктограма прийому сигналу. Базовий пристрій буде сканувати зовнішні значення протягом 3 хвилин. 

• Щоб перемикати відображення зовнішньої температури та вологості, натисніть кнопку SEARCH/IN/OUT в 

звичайному режимі. 

• Якщо прийом зовнішньої температури і вологості неуспішний, на дисплеї з'явиться "- - .-". Перевірте 

батарейки і спробуйте знову. Перевірте відсутність будь-яких перешкод. 

• Може бути корисна ручна ініціалізація. Натисніть і утримуйте кнопку SEARCH/IN/OUT базового пристрою 

протягом 3 секунд в режимі зовнішніх даних. 

• Пролунає короткий звуковий сигнал "- - .-" і піктограма прийому заблимає на дисплеї. Базовий пристрій буде 

сканувати зовнішні значення. 

 

7. Функціонування 

• Пристрій автоматично залишить режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 15 

секунд. 

• Кожне натискання кнопки підтверджується коротким звуковим сигналом. 

 

7.1. Зберігання і скидання максимальних і мінімальних значень 

• Коли базовий пристрій і зовнішній передавач активні, максимальні і мінімальні значення зовнішніх і 

кімнатних даних будуть зберігатися і скидатися автоматично через 24 години. 

• Натисніть і утримуйте кнопку SEARCH/IN/OUT протягом 3 секунд в режимі зовнішніх даних, щоб очистити 

максимальні і мінімальні зовнішні значення вручну. Одночасно прийом для зовнішнього передавача буде 

активований. 

• Натисніть кнопку RESET гострою шпилькою або вийміть батарейки, щоб очистити всі зареєстровані дані. 

 

7.2. Індикація температури 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F на задній стороні базового пристрою у звичайному режимі, щоб змінювати 

одиницю температури між градусом Цельсія (°C) і Фаренгейта (°F). 
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7.3. Температура і вологість 

•  Дисплей показує поточну кімнатну температуру і вологість, рівень комфорту і максимальні і мінімальні 

показники за останні 24 години. 

• Натисніть кнопку SEARCH/IN/OUT. 

•  Дисплей показує поточну зовнішню температуру і вологість, рівень комфорту і максимальні і 

мінімальні показники за останні 24 години. 

• Натисніть кнопку SEARCH/IN/OUT ще раз. 

•  і круговий символ  з'являться на дисплеї. 

• Усі зовнішні і кімнатні значення з'являться, чергуючись через 6 секунд. 

• Натисніть кнопку SEARCH/IN/OUT ще раз, щоб повернутися в звичайний режим. 

 

7.4. Рівень комфорту 

• На дисплеї з'являються чотири різні вирази обличчя для визначення рівня комфорту щодо температури і 

вологості. 

 
     Холодно                      Комфортно                    Жарко                   Дуже жарко 

 

7.5. Сигналізатор для температури і вологості 

7.5.1. Параметри сигналів 

• Натисніть і утримуйте кнопку ALERT на задній стороні базового пристрою в звичайному режимі. 

•  і   світяться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F або ▲, щоб перемикатися між областями кімнатних і зовнішніх даних. 

• Натисніть кнопку ALERT ще раз. 

•  і величина за замовчуванням або остання налаштована верхня межа температури з'явиться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F або ▲, щоб налаштувати бажану верхню межу температури. 

• Підтвердіть кнопкою ALERT. 

•  і величина за замовчуванням  або остання налаштована нижня межа температури з'явиться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F або ▲, щоб налаштувати бажану нижню межу температури. 

• Підтвердіть кнопкою ALERT. 

•   і величина за замовчуванням  або остання налаштована верхня межа вологості з'явиться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F або ▲, щоб налаштувати бажану верхню межу вологості. 

• Підтвердіть кнопкою ALERT. 

•  і величина за замовчуванням  або остання налаштована нижня межа вологості з'явиться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку ▼/°C/°F або ▲, щоб налаштувати бажану нижню межу вологості. 

• Підтвердіть кнопкою ALERT. 

 

7.5.2. Активізація сигналів 

• Натисніть кнопку SEARCH/IN/OUT у звичайному режимі, щоб перемикатися між областями кімнатних і 

зовнішніх даних. 

• Підтвердіть кнопкою ALERT. 

•  з'явиться на лівому дисплеї. Функція сигналізатора температури активована. 

• Натисніть кнопку ALERT ще раз, щоб активувати тільки сигналізатор вологості.  з'явиться на правому 

дисплеї. 

• Натисніть кнопку ALERT ще раз, щоб активувати обидва сигналізатора,  з'явиться на обох дисплеях. 

• Натисніть кнопку ALERT ще раз, щоб вимкнути функції сигналізаторів.  зникне з обох дисплеїв. 

 

7.6. Випадок сигналізатора 

• У разі сигналізатора блимає відповідне позначення  , і звучить певний звуковий сигнал. Ви можете 

зупинити звучання сигналу натисканням будь-якої кнопки. Якщо сигнал не буде вимкнено, він автоматично 

вимикається приблизно через 2 хвилини. 

 

7.7. Індикація морозу 

• Якщо зовнішня температура між -2 °C та +3 °C, піктограма сніжинки з'явиться на дисплеї. 
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7.8. Зовнішній передавач 

7.8.1. Індикація температури 

• Натисніть кнопку °C/°F, щоб змінювати одиницю температури між °C (Цельсій) і °F (Фаренгейт). 

 

7.9. Розміщення і фіксація базового пристрою і передавача 

• За допомогою розкладної підставки на задній стороні базового пристрою його можна розмістити на будь-якій 

плоскій поверхні або змонтувати на стіні у відповідному місці, використовуючи отвір для підвішування на 

задній стороні пристрою. 

• Уникайте сусідства з будь-яким інтерферувальним полем, таким як комп'ютерні монітори або телевізори і 

тверді металеві об'єкти. 

• За допомогою розкладної підставки на задній стороні передавача його можна розмістити на будь-якій плоскій 

поверхні або змонтувати на стіні у відповідному місці, використовуючи отвір для підвішування на задній 

стороні пристрою. Виберіть затінене і сухе місце розташування для передавача. (Пряме сонячне світло 

спотворює вимірювання, а постійна вологість деформує електронні компоненти). 

• Перевірте передачу сигналу 433мгц від передавача до базового пристрою (діапазон передачі 30 метрів 

вільного простору). У залізобетонних приміщеннях (підвали, надбудови) одержуваний сигнал природно 

ослаблений. 

• Якщо необхідно, виберіть інше місце для передавача і/або базового пристрою. 

 

8. Догляд за обладнанням 

• Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби.  

• Виймайте батарейки, якщо не користуєтеся цим пристроєм тривалий період часу. 

• Зберігайте пристрій у сухому місці. 

 

8.1. Заміна батарейок 

• Коли з'являється піктограма батарейки, замініть батарейки в передавачі. 

• Будь ласка, пам'ятайте:  

Коли замінюєте батарейки, контакт між передавачем та отримувачем повинен бути відновлений, тому завжди 

вставляйте нові батарейки в обидва пристрої або запустіть пошук передавача вручну. 

 

9. Пошук і усунення несправностей 

Проблеми  

Відсутня індикація на 

базовому пристрої 

Рішення  

-> Переконайтеся в правильній полярності 

батарейок 

-> Замініть батарейки 

Відсутній прийом 

передавача 

Відображається  

 «---» 

-> Перевірте батарейки зовнішнього 

передавача (не використовуйте акумулятори!) 

-> Перезапустіть передавач і базовий 

пристрій згідно інструкції 

-> Запустіть ручний пошук для передавача: 

Натисніть кнопку RESET в батарейному 

відсіку передавача, використовуючи 

загострений предмет, і натисніть і утримуйте 

кнопку SEARCH/IN/OUT на базовому 

пристрої 

-> Виберіть інше місце для передавача і/або 

базового пристрою 

-> Скоротіть відстань між передавачем і 

базовим пристроєм 

-> Перевірте відсутність будь-яких перешкод. 

Неправильне 

відображення 

-> Замініть батарейки 

 

 -> Натисніть кнопку RESET, 

використовуючи загострений предмет, на 

базовому пристрої 

 

10. Викид відходів 

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути 

перероблені і повторно використані. 

 Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви 

зобов'язані віднести їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або 



30.3049 

www.tfa-dostmann.de 

місцевих постанов по захисту навколишнього середовища.  

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 повинен віднести старі прилади в 

призначене місце збору для видалення електричного та електронного устаткування, щоб гарантувати викид 

відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

 

11. Специфікації 

Діапазон вимірювання 

кімнатної  

 

Температури -10 °C... +50 °C (+14 °F...+122 °F) 

Вологості: 20%...95% 

Індикація LL.L / HH.H Значення за межами діапазону вимірювань 

Споживана потужність: 2 x 1,5 В AAA (батарейки не включені) 

Розміри: 137 x 17 (38) x 83 мм 

Вага: 105 грам (тільки пристрій) 

 

Зовнішній передавач: 

Діапазон вимірювання 

зовнішніх  

 

Температури: -20 °C... +50 °C (-4 °F.. . + 122 °F) 

Вологості: 20%...99% 

Діапазон дії: Максимум 30 метрів (вільний простір) 

Частота передачі: 433 МГц 

Час передачі: 30 секунд 

Споживана потужність: 2 x 1 , 5  В AAA (батарейки не включені) 

Розміри: 62 x 24 (35) x 101 мм 

Вага: 62 грам (тільки пристрій) 

 

TFA Dostmann GmbH i Co. KG, Zum Otterberg 12, D - 97877 Wertheim. 

Ніяка частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані 

правильні на момент друкування цієї 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. 

www.tfa-dostmann.de 

 

mailto:info@tfa-dostmann.de
http://www.tfa-dostmann.de/

