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Термо-гігрометр MULTI-SENS 

Інструкція з експлуатації 

 
 

Fig. 1 

 
 

Fig. 2 
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 
 

1. Перед початком використання пристрою 

 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 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 

 3 термо-гігродатчика (cat.-no. 30.3221.02) 

 Інструкція з експлуатації 

 

 



30.3057.01 

www.tfa-dostmann.de                                                                   3 

3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 

 Контроль кімнатного та зовнішнього клімату 

 Внутрішній датчик та 3 бездротових радіокерованих передатчиків (433 MHz) для моніторингу 

температури та вологості в 4 приміщеннях 

 Індикація максимальних та мінімальних значень  

 Стрілочний індикатор тенденції 

 Вимірювання рівня комфорту 

 Радіокерований годинник з датою  

 

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. 

 
Увага! Ризик травми: 

 Зберігайте ці пристрої і батарейки 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 витікшими батарейками. Виймайте батарейки, якщо 

ви не використовуєте продукт тривалий час.  

 Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї різних типів.  

 Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з витікшими 

батарейками.  

 
Важлива інформація з безпеки продукту! 

 Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його 

вібрацій або ударів. 

 Захищайте його від вологи. 

 Передатчики захищені від бризок води, але вони не є водонепроникними. Якщо ви бажаєте 

використовувати передатчик у зовнішньому середовищі, виберіть затінене сухе місце для передатчиків. 

 

5. Елементи 

5.1. Базова станція (радіоприймач) 

A: Дисплей (Fig. 1): 

Верхній дисплей 
A 1: Піктограма кімнатних показань  

A 2: Температура  

A 3: Вологість  

A 4: Стрілки тенденції 

A 5: Піктограма рівня комфорту  

A 6: Час с секундами  

A 7: Піктограма літнього часу  

A 8: Піктограма DCF, дата 

Нижній дисплей для передатчиків 1-3 

A 9: Піктограма радіокерованого часу  

A 10: Температура  
A 11: Вологість 

B: Кнопки (Fig. 1): 

B 1: Кнопка Set  

B 2: Кнопка Channel  

B 3: Кнопка MaxMin/+  

B 4: Кнопка RCC/-  

C: Корпус (Fig. 1+2): 

C 1: Позначки для місць розташування передатчика (порожні) 

C 2: Батарейний відсік  

C 3: Підставка  

 

5.2.Передатчик (Fig. 3): 

D: Кнопки: 
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D 1: Перемикач пошуку каналів  

D 2: Кнопка TX 

E: Корпус: 

E 1: Сигнальна лампа LED 

E 2: Батарейний відсік 

E 3: Отвір для настінного монтування 

 

6. Початок роботи 

6.1. Вставлення батарейок 

 Розташуйте пристрої на столі на відстані приблизно 1.5 метри один від одного. Уникайте сусідства з 
можливими джерелами перешкод, такими як електронні пристрої та радіообладнання. 

 Відкрийте батарейний відсік першого передатчика. 

 Поставте перемикач у положення каналу 1. 

 Вставте дві нові батарейки типу AA 1,5 V, впевніться в додержанні правильної полярності.  

 Закрийте знову батарейний відсік. 

 Повторіть кроки 1-4 для інших двох передатчиків. Оберіть різні канали для кожного датчика за 

допомогою перемикача. 

 Відкрийте батарейний відсік базової станції та вставте дві нові батарейки типу AA 1,5 V, впевніться в 

додержанні правильної полярності. 

 Всі сегменти коротко відобразяться. 

 Закрийте знову батарейний відсік. 

 

6.1.1. Прийом передатчиків 

 Після вставлення батарейок базова станція буде автоматично отримувати виміряні показання. 

Піктограма прийому буде блимати на дисплеї. 

 Якщо прийом виміряних величини неуспішний, на дисплеї відобразиться "- -". Перевірте батарейки та 

спробуйте знову. Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод. 

 Після отримання базовою станцією радіокерованого часу ви можете запустити ручну ініціалізацію 

передатчиків. Оберіть відповідний передатчик натисканням кнопки Channel. Натисніть та утримуйте 

кнопку Channel чотири секунди. Базова станція намагається отримати виміряні величини. 

 Для тестування або у випадку втрати сигналу передатчика натисніть кнопку TX , щоб передати 

виміряні показання вручну. 

 

6.2. Прийом радіокерованого часу 

 Після того як базова станція завершить пошук передатчиків, пристрій почне сканувати сигнал DCF, та 

піктограма прийому DCF буде блимати на дисплеї. 

 Після того як часовий код буде успішно отриманий через 2-10 хвилин, радіокерований час, дата,  DST 

(якщо застосовна) та піктограма DCF будуть постійно відображатися на дисплеї. 

 Прийом DCF завжди відбувається погодинно між 1:00 та 5:00 ранку. Якщо прийом не отриманий 

успішно до 5:00 ранку, то наступна спроба прийому DCF буде відбуватися о 1:00 наступного ранку. 

 Три різні стани прийому: 

 

Піктограма блимає – прийом активний 
Піктограма постійна – прийом дуже добрий 

Відсутня піктограма – немає прийому / налаштуйте час вручну 

 

 Якщо годинник не може визначити сигнал DCF (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі 

тощо), час можна налаштувати вручну. піктограма прийому DCF зникне, та годинник потім буде 

працювати, як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручні налаштування). 

 

7. Примітка для радіокерованого часу 

Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Фізичного 

Технічного Федерального Управління, заснованого в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення 

часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майну-flingen біля 
Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 

км. Ваш радіокерований годинник отримує цей сигнал та перетворює його, щоб показувати точний час. 

Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. Якість прийому залежить головним 

чином від географічного місцезнаходження. В нормальних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом 

в радіусі 1500 км навколо Франкфурта. 

Будь ласка, зверніть увагу на наступне: 

 Рекомендована відстань до будь-яких джерел перешкод, таких як комп’ютерні екрани та телевізори, 

щонайменше 1.5-2 метри. 
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 В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природно ослаблений. В 

крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна, щоб поліпшити прийом. 

 В нічний час атмосферні перешкоди звичайно менш сильні, та прийом можливий у більшості випадків. 

Єдиного щоденного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди. 

 

8. Операції 

 Важливо: кнопки не будуть працювати під час прийому сигналу передатчиків  або прийому сигналу 

радіокерованого часу. 

 Натисніть та утримуйте кнопку MaxMin/+ або RCC/- у відповідному режимі налаштування для 

швидкої прокрутки. 

 Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута протягом 20 

секунд. 

 

8.1. Ручні налаштування 

 Натисніть та утримуйте кнопку Set в звичайному режимі. 

 dcF відобразиться на дисплеї, та on (за замовчуванням) буде блимати. 

 Натисніть кнопку MaxMin/+ або rCc/- , щоб дезактивувати (OFF) або активувати (on) прийом часу 

DCF. 

 Коли прийом часу DCF дезактивований, годинник необхідно налаштувати вручну. 

 Натисніть кнопку Set , щоб виконати налаштування в наступній послідовності: часовий пояс (0 - за 

замовчуванням), формат відображення часу 12 або 24 години (24hr - за замовчуванням), години, 
хвилини, рік, місяць, день та одиниця відображення температури (°C - за замовчуванням). Натисніть 

кнопку MaxMin/+ або RCC/- , щоб відрегулювати. 

 Підтвердіть налаштування кнопкою Set. 

 Після того як часовий сигнал DCF буде успішно прийнятий, та прийом DCF активований, вручну 

налаштований час буде замінено на прийнятий, якщо прийом DCF активований. 

 

8.1.1. Налаштування часового поясу 

 В режимі налаштування ви можете виконати корекцію часового поясу (-12/+12). 

 Корекцію часового поясу необхідна виконати в тих країнах, де прийом сигналу DCF можливий, але 

часовий пояс відрізняється від часу DCF (наприклад, +1=одна година плюс). 

 

8.1.2. Формат відображення часу 24 або 12 годин 

 Натисніть кнопку MaxMin/+ або RCC/- в режимі налаштування, щоб обрати між форматом 12 або 24 

години. 

 В форматі 12-HR на дисплеї відображатиметься AM (до полудня) або PM (після полудня), а також 

американський формат відображення дати (спочатку місяць, потім день).  

 

8.1.3. Налаштування одиниці відображення температури 

 Натисніть кнопку MaxMin/+ або RCC/- в режимі налаштування, щоб обрати одиницю температури 

між градусом Цельсія °C (Celsius) або градусом Фаренгейта °F (Fahrenheit) 

 

8.2. Стрілки тенденції 

 Стрілочні індикатори тенденції на дисплеї вказують на поточне зростання або зниження температури 

та вологості. Якщо стрілки незмінні, змін немає.  

 

8.3. Функція Maximum/Minimum  

 Натисніть кнопку MaxMin/+ в звичайному режимі. 

  відобразиться на дисплеї. 

 Максимальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї. 

 Натисніть кнопку MaxMin/+ знову. 

  відобразиться на дисплеї. 

 Мінімальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї. 

 Коли максимальні та мінімальні показання відображаються, натисніть та утримуйте кнопку MaxMin/+ 

чотири секунди, щоб скинути відповідні величини. 

 Натисніть кнопку MaxMin/+ знову, щоб повернутися до звичайного режиму. 

 

8.4.Рівень комфорту 
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 Коли температура між 19 °C та 25 °C, а вологість між 40% та 60% (діапазон рівня комфорту), на 

дисплеї відображається усміхнене обличчя. Якщо показання за межами діапазону, відображається 

сумне обличчя. 

 

9. Місце розташування та монтаж базової станції та передатчиків  

 Розташуйте базову станцію у вибраному місці.  Переконайтеся, що поблизу відсутні будь-які джерела 

перешкод, такі як комп'ютерні екрани, телевізори або суцільні металеві об'єкти. 

 Передатчик можна змонтувати на стіні (отвір для монтування на зворотній стороні). При розташуванні 

назовні вибирайте затінене та сухе місце для передатчика. Пряме сонячне світло може викликати 

неправильне вимірювання, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти. 

 Після того як потрібне положення буде обране, перевірте, чи можлива передача з передатчика до 

базової станції (діапазон передачі до 80 метрів у відкритому просторі). У місцях з суцільними стінами, 

особливо що мають металеві частини, діапазон передачі може бути значно скорочений.  

 Якщо є необхідність, оберіть інше положення для передатчика та/або базової станції. 

 

10. Позначення місць для передатчика 

 Ви можете дати назву трьом місцям розташування на дисплеї базової станції, після того як передатчики 

1-3 постійно закріплені у вибраних положеннях. Будь ласка, використовуйте коректувальну ручку 

(наприклад: коректувальна ручка Staedtler Lumocolor). 

 

11. Догляд за обладнанням та технічне обслуговування 

 Чистіть пристрої за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі 

засоби. 

 Виймайте батарейки, якщо ви не користуєтесь пристроями тривалий період часу. 

 Зберігайте пристрої у сухому місці 

 

11.1. Заміна батарейок 

 Коли піктограма батарейки відображається на дисплеї каналу, замініть батарейки відповідного 

передатчика. 

 Замінюйте батарейки базової станції, коли піктограма батарейки відображається на дисплеї кімнатних 

значень. 

 Будь ласка, пам'ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між передатчиком і базовою станцією 
необхідно відновити, тому завжди запускайте ручний пошук передатчика або виконуйте повторний 

запуск згідно інструкції. 

 

12. Пошук та усунення несправностей  

Проблеми Рішення  

Відсутня 

індикація на 

базовій станції 

 

 Впевніться в додержанні правильної полярності батарейок  

 Замініть батарейки 

Відсутній прийом 

DCF  

 

 Активуйте прийом DCF в режимі налаштування 

  Почекайте спроби прийому в нічний час  

  Оберіть інше місце для базової станції 

  Налаштуйте годинник вручну 

  Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод. 

  Перезапустіть базову станцію згідно вказівок інструкції 

Відсутній прийом 

передатчика, 

відображається 

"—" 

 

 

 

 Жоден передатчик не встановлений  

  Перевірте батарейки передатчика (не використовуйте акумуляторні батарейки!) 

  Перезапустіть передатчик та базову станцію згідно вказівок інструкції 

  Ручний пошук для передатчика (згідно вказівок інструкції) 

  Оберіть інше місце для передатчика та/або базової станції 

  Скоротіть відстань між зовнішнім передатчиком та базовою станцією 

  Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод 

Некоректна 

індикація 

 

 Замініть батарейки 

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з 

продавцем, у якого ви купували цей продукт. 
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13. Утилізація 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 в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов 

щодо 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 пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в 

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

відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

 

14. Специфікації 

Діапазон вимірювання  
Кімнатна температура  

Кімнатна вологість 

 
0°C... 50°C (+32°F ... + 122°F)  

1% до 99% rH 

Температура (передатчик) -40 °C... 60 °C (-40 °F ...140 °F) 

Точність температури ±1°C @ 0..50°C 

Крок виміру температури 0.1 °C 

Вологість (передатчик) 1% до 99% rH 

Точність вологості ±5% rH (@ 30... 80% rH) 

Крок виміру вологості 1% rH 

Індикація: LL.L / HH.H Температура за межами діапазону вимірювання 

Діапазон  Максимально 80 метрів (відкритий простір) 

Частота передачі  433 MHz 

Час передачі Приблизно кожні 50 секунд 

Енергоспоживання: Базова станція: батарейки 2 x AA 1,5 V (не поставляються) 

 3 передатчика: батарейки 2 x AA 1,5 V для кожного (не 

поставляються) 

Передатчик   

(розмір та вага) 40 x 21 x 130 мм, 47 грам 

Базова станція  

(розмір та вага) 157 x 42 x 120 мм, 210 грам (тільки пристрій) 

 


