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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 

1. Перед використанням цього продукту: 

• Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації. 

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися із вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та 

частини, взнати важливі подробиці про перше використання та функціонування пристрою та отримати поради 

у випадках неправильного спрацьовування. 

• Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату 

ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї 

інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких 

вони можуть призвести. 

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки! 

• Будь ласка, регулярно звертайтесь до цієї інструкції в майбутньому. 

 

2. Комплект поставки 

• Бездротовий термо-гігрометр 
• Термо-гігрометр датчика (cat.-no. 30.3221.02) 
• Інструкція з експлуатації 

 

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

• Бездротовий вимір (частот 433 МГц) зовнішньої температури та вологсті, діапазон відстані до 80 метрів 
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(відкритий простір). 

• Може приймати до 3 зовнішніх передавачів, також для контролю клімату у віддалених приміщеннях, 

наприклад, дитячі кімнати, винні погреби тощо. 

• Кімнатна температура та вологість. 

• Максимальні та мінімальні значення, індикатори напряму. 

• Великий радіокерований годинник з датою та днем тижня, що записуються повними літерами (6 мов). 

 

4. Для вашої безпеки: 

• Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати 

тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції. 

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені. 

 
Увага! 

Ризик травми: 

• Тримайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей. 

• Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. 

Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати 

якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. 

Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів. 

• Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу. 

• Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батарейками, що потекли. 

 
Важлива інформація стосовно безпеки продукту! 

• Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів. 

• Захищайте пристрій від вологи.  

• Зовнішній передавач є захищений від бризок, але він не є водонепроникний. Обирайте тінисте та сухе 

місце для передавача. 

 

5. Елементи 

Базова станція (Приймач) 

Дисплей (Fig. 1) 

A 1: Час із секундами  

A 2: Піктограма літнього часу  

A 3: Піктограма DCF 

A 4: Кімнатна температура  

A 5: Кімнатна вологість  

A 6: День тижня  

A 7: Дата 

A 8: Номер каналу + піктограма радіокерованого часу  

A 9: Зовнішня температура 

A 10: Зовнішня вологість  

A 11: Піктограма для поперемінного відображення каналів  

A 12: Піктограма батарейки для передавача  

A 13: Максимальні та мінімальні величини  

A 14: Індикатори напряму  

A 15: Піктограма батарейки для базової станції 

 

Кнопки (Fig. 1) 

B 1: Кнопка SET  

B 2: Кнопка CHANNEL  

B 3: Кнопка MAXMIN/+  

B 4: Кнопка RCC/-  

 

Корпус (Fig. 2) 

C1: Батарейний відсік 

 

Передавач (Fig. 3) 

D 1: Перемикач каналів 1, 2, 3  

D 2: Кнопка TX  

D 3: Сигнальна лампочка LED  

D 4: Батарейний відсік  
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D 5: Отвір для настінного монтажу 

 

6. Початок роботи 

6.1. Вставлення батарейок 

• Покладіть пристрої на столі з відстанню приблизно 1.5 метри. Уникайте близького розташування з 

можливими джерелами перешкод, такими як електронні пристрої та радіостанції. 

1. Відкрийте  батарейний відсік передавача. 

2. Встановіть перемикач у положення каналу 1. 

3. Вставте дві нові батарейки AA 1,5 V, додержуючись вказаної полярності. 

4. Закрийте обережно батарейний відсік. 

5. Відкрийте батарейний відсік базової станції та вставте дві нові батарейки AA 1.5V, додержуючись вказаної 

полярності. 

• Всі сегменти відобразяться на короткий момент. 

• Закрийте знову батарейний відсік. 

 

6.2. Прийом передавача 

• Після вставлення батарейок базова станція автоматично буде приймати виміряні величини. Піктограма 

прийому буде миготіти на дисплеї. 

• Якщо прийом виміряних величин неуспішний, "- -" відобразиться на екрані. Перевірте батарейки та 

спробуйте знову. Перевірте, чи немає поблизу якихось джерел перешкод. 

• Після того як базова станція прийме радіокерований час, ви можете запустити ручну ініціалізацію 

передавача. Натисніть та утримуйте кнопку CHANNEL протягом чотирьох секунд. Базова станція 

намагається получити виміряні величини. 

• Натисніть кнопку TX,  щоб передати виміряні величини вручну. 

 

6.2. Прийом радіокерованого часу 

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

піктограма прийому DCF буде миготіти. 

• Після успішного прийому часового коду через 2-10 хвилин радіокерований час, дата та DST (якщо 

доречно) та піктограми DCF будуть постійно  відображатися на екрані.  

• Прийом DCF завжди відбувається щогодини між 1:00 та 5:00 годинами в ранковий час. Якщо прийом 

неуспішний до 5:00 години, то наступна спроба прийому DCF буде відбуватися о 1:00 годині наступного 

ранку. 

• Існують три різні піктограми прийому: 

 
Миготить – прийом активний 

Стабільна – прийом дуже добрий 

Піктограма відсутня – відсутній прийом /встановіть годинник вручну  

 

• Якщо годинник не може знайти сигнал DCF (наприклад, із-зі перешкод, відстані передачі тощо), час можна 

встановити вручну. Піктограма прийому DCF зникне, та годинник після цього буде функціонувати як 

звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручні налаштування). 

 

6.3.1. Примітка для радіокерованого часу 

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

Technische Bundesanstalt, що знаходиться в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше 

однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із міста Mainflingen  біля Франкфурту 

через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Перехід 

на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. В режимі літнього часу на дисплеї 

відображається "S". Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. Зазвичай 

не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта. 

Тому, 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. 

• 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 денного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди 

 

7. Робота з пристроєм 

• Важливо: операції з кнопками неможливі під час прийому передавача або радіокерованого часового 

сигналу. 
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• Натисніть та утримуйте кнопку MAXMIN/+ або RCC/- у відповідному режимі налаштування для швидкого 

налаштування. 

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не натиснута протягом 20 секунд. 

 

7.1. Ручні налаштування 

• Натисніть та утримуйте кнопку SET в звичайному режимі. 

• RCC з’явиться на дисплеї, та on (за умовчанням) буде миготіти. 

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ або RCC/- , щоб дезактивувати (OFF) або активувати (on) прийом часу DCF. 

• Після того як прийом часу DCF буде дезактивовано, годинник треба встановити вручну. 

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

умовчанням), система відображення часу 12 або 24-годин (24hr - за умовчанням), години, хвилини, рік, місяць, 

день, мова дня тижня (GERMAN - за умовчанням) та відображення температури (°C - за умовчанням). 

Натисніть кнопку MAXMIN/+ або RCC/-, щоб відрегулювати величини. 

• Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки SET. 

• Після того як часовий сигнал DCF буде успішно прийнятий, вручну налаштований час буде перезаписаний, 

якщо прийом DCF активований. 

 

7.1.1. Налаштування часового поясу  

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

• Корекцію часового поясу необхідно виконувати для тих країн, де сигнал DCF можливо прийняти, але 

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

 

7.1.2. Налаштування 12/24-годинного формату відображення часу  

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ або RCC/- в режимі налаштування, щоб обрати між форматами 12- або 24-

години. 

• В 12-годинному форматі на дисплеї відображається AM або PM (після 12 години), а також американський 

формат дати (спочатку місяць, потім день). 

 

7.1.3. Мова дня тижня 

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ або RCC/- в режимі налаштування, щоб обрати між мовами дня тижня: 

GERMAN / німецька, ENGLISH / анлійська, FRENCH / французька, SPANISH / іспанська, ITALIAN / 

італійська та DUTCH / нідерландська. 

 

7.1.4. Налаштування відображення температури 

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ або RCC/- в режимі налаштування, щоб обрати відображення температури в 

градусах Цельсія °C (Celsius) або градусах Фаренгейта °F (Fahrenheit) в якості одиниці температури. 

 

7.2. Стрілки напряму 

• Індикатори напряму вказують на поточне збільшення, стабільність або зниження величин для температури 

та вологості. Якщо стрілки незмінні, це означає, що ніякі зміни не відбуваються. 

 

7.3. Функція Maximum/Minimum  

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ в звичайному режимі. 

•  відобразиться на дисплеї. 

• Максимальні виміряні величини з моменту останнього скидання відобразяться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ ще раз. 

• відобразиться на дисплеї. 

• Мінімальні виміряні величини з моменту останнього скидання відобразяться на дисплеї. 

• Під час відображення максимальних або мінімальних величин натисніть та утримуйте кнопку MAXMIN/+ 

протягом чотирьох секунд, щоб скинути відповідні величини. 

• Натисніть кнопку MAXMIN/+ ще раз, щоб повернутися до звичайного режиму. 

 

7.4. Додаткові зовнішні передавачі 

• Якщо ви використовуєте більше одного зовнішнього передавача, обирайте різні канали для кожного з них 

за допомогою перемикача CH1/2/3 всередині батарейного відсіку передавача.  

• Вставте дві нові батарейки 1,5 V AA, додержуючись вказаної полярності. Запустіть роботу базової станції 

або пошук для зовнішнього передавача (передавачів) вручну: 

• Оберіть відповідний передавач за допомогою кнопки CHANNEL. 

• Утримуйте кнопку CHANNEL на базовій станції протягом трьох секунд. Зареєстрований передавач (канал) 

буде відмінено. 

• Натисніть кнопку TX у батарейному відсіку відповідного передавача. Передача зовнішніх даних 
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відбувається негайно. 

• Зовнішні величини та номер каналу буде відображено на дисплеї базової станції. Якщо ви встановили 

більше одного зовнішнього передавача, натисніть кнопку CHANNEL на базовій станції, щоб перемикатися 

між каналами від 1 до 3. 

• Ви також можете обирати поперемінне відображення каналів. Натисніть кнопку CHANNEL. Після 

останнього зареєстрованого каналу (від 1 до 3) відобразиться кругова піктограма. Щоб дезактивувати цю 

функцію, натисніть кнопку CHANNEL ще раз. 

• Після успішної установки зовнішнього передавача (передавачів) обережно закрийте батарейний відсік 

зовнішнього передавача. 

 

8. Розташування та закріплення базової станції та передавача 

• Помістіть базову станцію у вибране кінцеве положення. Уникайте близького розташування будь-яких 

джерел перешкод, таких як комп’ютерні монітори та телевізори, або суцільних металевих предметів. 

• Передавач можна змонтувати на стіні (за допомогою отвору для монтажу на задній стороні пристрою). 

Коли ви розташовуєте пристрій на вулиці, обирайте затінене та сухе місце для передавача.  

• Пряме сонячне світло може спричинити неправильне вимірювання, а постійна вологість деформує 

електронні складові. 

•  Після обрання потрібного місця перевірте, чи можлива передача від передавача на базову станцію 

(діапазон передачі до 80 метрів у відкритому просторі).  

• За допомогою розкладної ніжки на задній стороні базову станцію можна розташувати на будь-якій пласкій 

поверхні. 

• За допомогою отворів для настінного монтажу на задній стороні базову станцію можна змонтувати на стіні 

у відповідному місці.  

• В суцільних стінах, особливо з металевими частинами, діапазон передачі може бути значно скорочений. 

• Якщо необхідно, оберіть інше місце розташування для передавача / або базової станції. 

 

9. Очищення та технічне обслуговування 

• Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте 

розчинники або миючі засоби. 

• Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цими пристроями довгий період часу. 

• Зберігайте пристрої в сухому місці. 

 

9.1. Заміна батарейок 

• Коли піктограма батарейки  відображається на дисплеї каналу, виконуйте заміну батарейок у відповідному 

передавачі.  

• Виконуйте заміну батарейок у базової станції, коли піктограма батарейки  відображається на дисплеї 

кімнатних величин. 

Будь ласка, пам’ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між зовнішнім передавачем та базовою 

станцією повинен бути  відновлений – тож завжди запускайте ручний пошук передавача або здійсніть 

повторний запуск згідно з вказівками цієї інструкції. 

 

10. Виявлення 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 

 Встановіть годинник вручну 

 Перевірте, чи немає поблизу якихось джерел перешкод 

 Перезапустіть базову станцію згідно з вказівками цієї 

інструкції 

 

Відсутній прийом 

передавача 

Відображається  “---” 

 Жоден передавач не встановлений 

  Перевірте батарейки передавача (не використовуйте 

акумуляторні батарейки!) 

 Перезапустіть передавач та базову станцію згідно з вказівками 

цієї інструкції 

 Здійсніть ручний пошук передавача згідно з вказівками цієї 
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інструкції 

 Оберіть інше місце для передавача та/або базової станції 

 Скоротіть відстань між передавачем та базовою станцією 

 Перевірте, чи немає якихось джерел перешкод 

Неправильна індикація  Замініть батарейки 

Якщо ваш пристрій несправний, незважаючи на прийняті заходи, зв’яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт. 

 

11. Утилізація відходів 

 
Цей продукт був виготовлений за допомогою високоякісних матеріалів та компонентів, що можна 

переробляти та використовувати заново. Не викидайте батарейки або акумулятори у звичайне побутове 

сміття! 

 

12. Специфікації 

Діапазон вимірювання 

Кімнатна температура 

0 °C... 50°C (+32 °F...+122 °F) 

Кімнатна вологість 1% to 99% 

Температура (передавач) -40 °C... +60 °C (-40 °F ..+140 °F) 

Точність температури ±1°C @ 0..50°C 

Розділення температури 0.1°C 

Вологість (передавач) Від 1% до 99% 

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

Розділення вологості 1%RH 

Діапазон  Максимально 80 метрів (відкритий простір) 

Частота передачі 433 MHz 

Максимальна 

радіочастотна потужність: 

< 10mW 

  

Час передачі  Приблизно кожні 50 секунд 

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

в комплекті) 

 Передавач: батарейки 2 x AA 1,5 V (не поставляються в 

комплекті) 

Розміри та вага Базова станція: 157x 42 x 117 мм, 214 грам 

(тільки пристрій) Передавач: 40 x 21 x 130 мм 47 грам 

 

 


