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Погодна станція TFA «GAIA» 
 

 
 

ВСТУП 

Ця нова бездротова станція складається з базової станції з вбудованими сенсорами для вимірювання кімнатної 

температури, вологості, атмосферного тиску, і зовнішнього сенсора для вимірювання зовнішньої температури і 

вологості. 

Таким чином, ви отримаєте багато корисної інформації про клімат і погоду в будинку і біля нього. Завжди цікаво 

дізнаватися більше. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію до останньої сторінки, щоб повністю розібратися в роботі 

вашої станції і з вигодою користуватися унікальними функціями. 

 

1.1 Зміст 

• Дисплейний термінал 

• Сенсор 

• Інструкція 

 

1.2 Функції 

• Зовнішній бездротовий (433 МГц) сенсор температури і вологості з діапазоном передачі до 100м (відкритий 

простір) 

• Кімнатна температура і вологість 

• Символи прогнозу погоди з індикаторами тенденції атмосферного тиску. 

• Абсолютний і відносний атмосферний тиск 

• Точка роси  

• Функція програмування сигналу для певних погодних умов, наприклад, сигналу температури, 

штормове попередження 

• Максимальні і мінімальні величини з часом і датою занесення їх в пам'ять 

• Радіокерований годинник з сигналом, функцією «дрімоти» і датою 

• Світлодіодне підсвічування 

• Для монтажу на стіні або для розташування на столі 

 

2. Параметри 

2.1 Приймач (Дисплейний Термінал) Мал. 1 

 

LCD 

1. Перехід на літній час (dst) 

2. Радіокерований час DCF 

4. Піктограма радіокерованого часу 

5. Індикатор включеного сигналу 

6. День тижня і часова зона 

7. Дата 

8. Кімнатна вологість в % відн. 

9. Сигнал низької та високої кімнатної вологості і температури 

10. Відображення кімнатної температури 

11. Кімнатна температура відображається в (°С/F°) 
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12. Піктограма головного кімнатного сигналу  

13. Сигнал зовнішнього трансмітера 

14. Інформація про мін/макс значення 

15. Температура точки роси 

16. Зовнішня вологість у % відн. 

17. Сигнал низької та високої зовнішньої вологості і температури 

18. Зовнішня температура відображається в (°С/F°) 

19. Відображення  зовнішньої температури 

20. Піктограма головного зовнішнього сигналу 

21. Піктограма прогнозу погоди 

22. Індикатор погоди тенденції 

23. Індикатор включення сигналу високого (HI) тиску 

24. Одиниці тиску (відносного або абсолютного) 

25. Індикатор включення низького сигналу (LO) тиску 

26. Статистика тиску в графічному виконанні для останніх 24 годин 

27. Відображення  тиску 

28. Одиниці вимірювання тиску (inHg або hPa) 

29. Індикатор включеного сигналу тиску 

 

Кнопки 

B1:     Кнопка "SET" 

B2:     Кнопка "ALM" 

B3:     Кнопка "MAX/MIN" 

B4:     Кнопка "+"  

B5:     Кнопка "SNOOZE/LIGHT"   

 

Корпус 

C1: Отвір для монтажу на стіні 

С2: Відсік батарей 

С3: Підставка (складена) 

 

2.2. Сенсор (Трансмітер) Мал. 2 

Д1: Зовнішня температура і вологість 

Д2: Стінний кронштейн 

Д3: Відсік батарей 

 

3. Налаштування 

3.1 Установка батарей 

• Видаліть трансмітер з футляра, відкрийте відсіки батарей дисплейного терміналу і трансмітера (відкрутіть), 

помістіть обидва пристрої на стіл на відстані приблизно 1.5 метра. Перевірте, щоб жоден електронний прилад не був 

поруч.  

• Вставити 2 х ААА 1,5 В батарейки в відсік батарей спочатку трансмітера, і відразу ж після цього вставте 3 х АА 1,5 

В батарейки в базовий дисплейний термінал, дотримуючись полярності. 

 

3.2 Прийом зовнішніх величин і часу DCF 

• Після підведення живлення до базової станції пролунає короткий звук, і всі сегменти LCD, до отримання сенсором 

секретного коду, засвітяться на 3 секунди. 

• Після установки батарей в сенсор, він почне передавати температуру і вологість, а потім почне прийом 

радіокерованого часу. Під час періоду прийому часу DCF-сигналу (макс. 10 хвилин), погодна інформація не буде 

передаватися. 

 

• Примітка: НЕ НАТИСКАЙТЕ ЖОДНУ КНОПКУ під час 10-хвилинного отримання коду і до показування 

радіокерованого часу на приймачі. Після того, як обидві величини зовнішніх і радіокерований час з'являться на 

дисплеї, ви можете помістити сенсор на його постійну позицію. У тому випадку, якщо годинник не зможе визначити 

DCF-сигнал (наприклад, із-за перешкод дистанції передачі і т. д.), час можна буде встановити вручну. Якщо 

зовнішня інформація відображається на дисплеї, або ж яка-небудь кнопка була натиснута до прийому погодною 

станцією сигналу або при заміні батарей, тоді вам необхідно буде провести процедуру інсталяції знову. Будь ласка, 

зачекайте мінімум 10 секунд перед тим, як вставити батареї знову, щоб зробити правильний повторний запуск 

трансмітера. 

 

Примітка для регульованого DCF часу. 

• Радіоуправління часом базується на роботах Physikalisch Technicache Bundesanstalt Braunschweig, завдяки якому 

відхилення часу становить менше 1 секунди в мільйон років. Час кодується і передається з міста Mainflingen біля 
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Франкфурта з частотою сигналу на основі DCF–77 (77,5 КГц) і має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш 

радіокерований годинник отримує цей сигнал і конвертує його так, щоб автоматично переходити на літній і зимовий 

час. Якість прийому залежить більшою мірою від географічного розташування, і як правило, проблеми прийому в 

радіусі 1500 км від Франкфурта відсутні. 

Майте на увазі наступне: 

• Рекомендована відстань від джерел інтерференції (перешкоди для радіосигналу), наприклад, монітори ПК або ТБ, 

має бути мінімум 1,5—2 метри. 

• У середині кімнат з бетонними стінами (цокольних приміщеннях, мансардах) отримання сигналу природно буде з 

перешкодами. В екстремальних випадках, будь ласка, помістіть пристрій ближче до вікна і/або зорієнтуйте його 

передньою або задньою панеллю в напрямку франкфуртського передавача. Вночі атмосферна активність зазвичай 

менше, і в багатьох випадках можливий прийом. Однак, прийом сигналу навіть один раз на добу дозволяє 

підтримувати похибку нижче 1 секунди. 

 

4. Як працювати 

• Базова станція має п'ять кнопок: "SET", "ALM", "MIN/MAX", "+" та "SNOOZE/LIGHT". 

• Можливе програмування чотирьох програм: Налаштування, Швидкий показ, Min/Max, Функція та Сигнал. 

• Базова станція має п'ять секцій LCD: Час і дата, кімнатні значення, зовнішні значення, прогноз  

погоди і статистика тиску. 

 

4.1 Режим установок 

• Натисніть кнопку "SET" на 3 секунди в звичайному режимі дисплея, щоб вийти в режим установок. 

• У режимі установок натисніть кнопку "+" або кнопку "MIN/MAX", щоб вибрати одиницю виміру або переглянути 

параметри. Утримуючи кнопку "+" або кнопку "MIN/MAX", ви зможете збільшити/зменшити число з більшою 

швидкістю. 

• Ви можете вийти з режиму програмування в будь-який момент, натиснувши кнопку "SNOOZE/LIGHT"  або ж 

почекавши 10 секунд. 

• Натисніть кнопку "SET", щоб одну за одною вибрати наступні установки: 

1. Установка часового поясу +/-12 годин: часову зону необхідно встановити в тих країнах, де DCF сигнал може бути 

отриманий, але часова зона відрізняється від часу в Німеччині (тобто + 1=на одну годину пізніше). 

2. 12/24 годинний формат часу відображення. 

3. Установка часу вручну (години/хвилини). 

4. Установка календаря (рік/місяць/дата, день тижня будуть обчислені). 

5. Одиниці вимірювання температури в С° або F°. 

6. Одиниці вимірювання тиску в hPa или InHg. 

7. Параметри відносного тиску від 919 hPa до 1080 hPa (фабрична установка 1013.2 hPa). Відносний тиск 

взаємопов'язаний з тиском над рівнем моря і має бути відрегульований в першу чергу згідно вашої місцевої широти. 

Дізнайтеся реальний атмосферний тиск вашої місцевості (в місцевому бюро прогнозів, інтернеті або в аеропорту). 

8. Установка порогу тиску (фабрична установка 2 hPa). 

9. Установка порогу штормового попередження (фабрична установка 4 hPa). 

Примітка: будь ласка, спочатку встановіть одиниці вимірювання величин. Під час зміни одиниць виміру попередня 

одиниця буде змінена на нову одиницю. Проте, це може призвести до зниження точності внаслідок його 

внутрішнього розрахункового алгоритму. 

 

4.2 Режим швидкого відображення 

• У режимі швидкого відображення інформації ви можете отримати індивідуальну погодну інформацію. У 

звичайному режимі дисплея, натисніть кнопку "SET", щоб увійти в режим швидкого відображення інформації та 

переглянути режими дисплея. Натисніть кнопки "+" або "МІN/MAX", щоб вибрати потрібну інформацію: 

1. Зовнішню температуру і Точку роси  

2. Абсолютний тиск /Відносний тиск. 

 

4.3 Режим мін/макс значень 

• У звичайному режимі дисплея, натисніть кнопку "МІN/MAX" , щоб увійти в максимальний режим. 

• В режимі максимальних значень натисніть кнопку "+", щоб відобразити на дисплеї наступні максимальні величини 

одночасно з часом і датою, коли ці величини були записані. Натисніть кнопку "SET" під час відображення 

відповідних максимальних величин, щоб видалити їх і повернутися до поточних значень і дійсного часу і дати: 

• Максимальна кімнатна вологість  

• Максимальна кімнатна температура  

• Максимальна зовнішня вологість 

• Максимальна зовнішня температура 

• Максимальна точка роси  

• Максимальний тиск 

 

• У звичайному режимі дисплея, натисніть кнопку "МІN/MAX" два рази, щоб увійти в мінімальний режим. 
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• В режимі мінімальних значень натисніть кнопку "+", щоб відобразити на дисплеї наступні мінімальні величини 

одночасно з часом і датою, коли ці величини були записані. Натисніть кнопку "SET" під час відображення 

відповідних мінімальних величин, щоб видалити ці значення і повернутися до поточних значень і дійсного часу і 

дати: 

• Мінімальна кімнатна вологість  

• Мінімальна кімнатна температура  

• Мінімальна зовнішня вологість  

• Мінімальна зовнішня температура 

• Мінімальна точка роси  

• Мінімальний тиск  

 

4.4 Прогноз погоди 

 

 
 Сонячно  Мінлива хмарність  Хмарно   Дощ 

• Прогноз погоди представляють чотири погодних значка: Сонячно, Мінлива хмарність, Хмарно, Дощ. 

• Символи прогнозу погоди вказують на покращення або погіршення погодних умов, беручи за базову поточну 

погоду, яка не буде безпосередньо відповідати погоді, зазначеної символом. 

 

4.4.1 Індикатор тенденції погоди 

 
 

• Стрілочні індикатори прогнозу знаходяться між погодними піктограмами і показують тенденцію розвитку тиску і 

очікувану погоду відповідно зменшенням або збільшенням тиску. Якщо стрілка вказує вправо, то це означає, що 

атмосферний тиск буде підвищуватися і можна очікувати поліпшення погоди. Якщо стрілка направлена вліво, то це 

означає падіння атмосферного тиску, і можна очікувати погіршення погоди.  

• Зміна піктограми прогнозу залежить від поточного відносного тиску і зміни тиску в останні 12 годин. Якщо погода 

змінюється, індикатор тенденції погоди (динамічні стрілки) будуть мигати. В наступні 3 години, якщо погодні умови 

залишаються стабільними, стрілки зафіксуються в цьому положенні, вказуючи на стабільну погоду. 

Примітка до встановлення порогу чутливості тиску для прогнозу тиску:  

• Користувач може встановити поріг чутливості прогнозу погоди від 2 - 4 hPa (фабрична установка 3 hPa). У 

місцевості, де часто змінюється атмосферний тиск, необхідно встановлювати більш високий поріг, ніж у тій, де 

атмосферний тиск нерухомий. Наприклад, якщо ви вибрали 4 hPa, то підйом або зниження атмосферного тиску 

повинно бути в крайньому випадку 4 hPa, щоб погодна станція зареєструвала цю зміну погоди. 

 

4.4.2 Індикатор штормового попередження 

Поріг штормового попередження можна встановити згідно з бажанням користувача від 5 до 9 hPa (фабрична 

установка 6 hPa). 

Якщо протягом 3 годин тиск впав за встановлений поріг, буде активований прогноз шторму, піктограма «хмарно і 

дощ» і стрілки тенденції погоди почнуть мигати, вказуючи на активування функції попередження. 

 
 

4.5 Функція Сигналу 

• Погодну станцію можна запрограмувати, що при певних погодних умовах пролунає сигнал. З цією метою для 

багатьох параметрів можна встановити верхню межу (High Alarm) і нижню межу (Low Alarm). 

• У звичайному режимі дисплея натисніть кнопку "ALM", щоб увійти в режим Сигналу для верхньої межі ( High 

Alarm). 

• Натисніть кнопку "SET", щоб вибрати режими сигналів. Натисніть кнопку "+" або кнопку "MIN/MAX", щоб 

встановити верхню межу для звучання сигналу. Натисніть і тримайте кнопку, щоб встановити величину швидше. 

• Натисніть кнопку "ALM", щоб включити (on) або вимкнути (off) сигнал. Символ сигналу і "HI AL" з'являться або 

зникнуть з дисплея відповідно обраної функції. 

1. Час сигналу (години/хвилини, при установці сигналу нижньої межі буде повторена та ж сама послідовність часу) 

2. Сигнал високої межі кімнатної вологості 

3. Сигнал високої межі кімнатної температури 
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4. Сигнал високої межі зовнішньої вологості 

5. Сигнал високої межі зовнішньої температури 

6. Точка Роси  

7. Сигнал високої межі атмосферного тиску 

 

• У звичайному режимі дисплея натисніть кнопку "ALM" два рази, щоб увійти в режим Сигналу для нижньої межі 

(Low Alarm). 

• Натисніть кнопку "SET", щоб вибрати режими сигналів. Натисніть кнопку "+" або кнопку "MIN/MAX", щоб 

встановити нижню межу для звучання сигналу. Натисніть і тримайте кнопку, щоб встановити величину швидше. 

• Натисніть кнопку "ALM", щоб включити (on) або вимкнути (off) сигнал. Символ сигналу та "LO AL" з'являться або 

зникнуть з дисплея відповідно обраної функції. 

1. Час сигналу (години/хвилини, при установці сигналу верхньої межі повториться та ж сама послідовність часу) 

2. Сигнал низької межі кімнатної вологості 

3. Сигнал низької межі кімнатної температури 

4. Сигнал низької межі зовнішньої вологості 

5. Сигнал низької межі зовнішньої температури 

6. Точка Роси  

7. Сигнал низької межі атмосферного тиску 

• Коментар: Після стартового натискання кнопки "ALM" на всіх сегментах буде відображатися "—" . Пізніше верхні 

і нижні значення меж для звучання сигналів з'являться на дисплеї, якщо вони будуть активовані. 

 

4.5.1 Попереджувальний сигнал 

• При запуску сигналу для встановлених погодних умов його звучання триватиме 120 секунд. Символи відповідної 

величини "HI AL" або "LO AL" і символи сигналів будуть блимати до тих пір, поки погодні умови не досягнуть 

встановленого користувачем рівня. Натисніть будь-яку кнопку, щоб ввести сигнал у режим «дрімоти». 

• Наприклад: 

Запущений сигнал верхнього значення точки роси: 

 

 
 

4.5.2 Функція часового сигналу 

• В режимі HI або LO сигналу ви можете відрегулювати час сигналу. Натисніть кнопку "SET". 

• Години почнуть блимати. Натисніть кнопку "+" або "MIN/MAX", щоб відрегулювати години. Натисніть кнопку 

"SET" знову, щоб встановити хвилини. 

• Натисніть кнопку "ALM", щоб вимкнути /off (символ сигналу зникне) або увімкнути/on. Підтвердіть це кнопкою 

"SET". 

• При звучанні сигналу натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити сигнал. 

• Під час звучання сигналу, ви можете активувати функцію «дрімоти /snooze», натиснувши верх кнопки 

"SNOOZE/LIGHT". Звучання сигналу припиниться на 10 хвилин. 

 

4.6. Підсвічування 

• Натисніть кнопку "SNOOZE/LIGHT". Підсвічування засвітиться на 10 секунд. 

 

5. Установка дисплейного пристрою і трансмітера 

• За допомогою складної підставки на задній панелі пристрою ви можете поставити базову станцію на будь-яку рівну 

поверхню або підвісити на потрібну стінку навісним отвором. Уникайте сусідства полів інтерференції, подібних 

моніторам ПК або ТБ, а також монолітних металевих об'єктів. 

• Виберіть тінисте і сухе місце для трансмітера. (Прямі сонячні промені можуть сфальсифікувати вимірювання, а 

тривала вологість призведе до марного напруження електронних компонентів). 

• Перевірте сигнал передачі від трансмітера до дисплейного терміналу. Діапазон передачі сигналів не більше 100 

метрів на відкритому просторі.) Усередині залізобетонних кімнат (ванні, надбудови) одержуваний сигнал природно 

буде ослабленим. 

• При необхідності виберіть іншу позицію для трансмітера і /або дисплея. 

• Щоб встановити трансмітер на стіні, використовуйте 3 гвинти для фіксації стінного кронштейна на потрібній стіні, 

приєднайте дистанційний сенсор до кронштейна (D2). 

 

6. Заміна батарей 

• Якщо необхідно замінити батареї в дистанційному сенсорі, то на базовій станції необхідно включити живлення 

знову, щоб трансмітер отримав код. 

• Користуйтеся тільки лужними батарейками. Дотримуйтесь зазначену полярність. Відпрацьовані батареї необхідно 

замінити негайно, щоб уникнути витікання з них електроліту. Батарейки містять небезпечні кислоти. Скористайтеся 
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захисними окулярами і рукавицями, якщо працюєте з витікшими батарейками. 

Увага: будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в громадський сміттєпровід. Щоб 

захистити навколишнє середовище, здайте їх в спеціальні магазини утиль сировини у відповідності з національними 

або міськими нормами. 

 

7. Специфікація 

Діапазон передачі на відкритому просторі: 100 метрів max. 

Частота 433 МГц 

Інтервал вимірювання сенсором: 48 сек 

Тривалість звучання сигналу: 120 сек 

Температура 

Одиниці виміру: °C/°F 

Діапазон вимірювання зовнішньої температури: -40°..+65°C /-40°..+149°F 

(“OF.L" буде на дисплеї, якщо за цей діапазон) 

Діапазон вимірювання зовнішньої температури: 0 ° +60°C, +32°...+140 °F 

(“OF.L" буде на дисплеї, якщо за цей діапазон) 

Вологість: 

Одиниці виміру: %RH 

Діапазон вимірювання зовнішньої вологості: 20% ...95% 

Діапазон вимірювання кімнатної вологості: 1% ...99% 

Роздільна здатність: 1% 

Похибка: ±5%@ 0...45°C 

Атмосферний тиск 

Одиниці виміру: hPa / inHg 

Діапазон вимірювання: 919 hPa - 1080 hPa 

Роздільна здатність: 0.1 hPa  

Точність: ±1.5 hPa  

Батарейки (немає в комплекті) 

Базова станція: 3 x AA1,5V LR6 лужні 

Дистанційний сенсор 2 x AAA 1,5 В LR6 лужні 

 

8. Обслуговування: 

• Зберігайте вашу погодну станцію в сухому місці. 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій. 

• Прочищайте пристрій м'яким вологим клаптем. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.  

• Уникайте поміщати пристрій біля джерел інтерференції: металевих рам, комп'ютерів, ТБ. 

• Будь ласка, поверніть пристрій у вихідне положення, повністю проведіть процедуру встановлення батарей, якщо 

пристрій не працює правильно. Замінюйте батарейки. 

 

9. ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

• Цей пристрій – не іграшка, тримайте подалі від дітей. 

• Продукція не може бути використана для медичних цілей або інформації для громадськості, вона призначена 

тільки для домашнього використання. 

• Специфікація цього пристрою може бути змінена без попереднього повідомлення. 

• Ні один розділ цієї інструкції не може бути скопійований без письмового дозволу TEA Dostmann. 

• Неправильне використання або санкціоноване відкриття корпусу призведе до втрати гарантії. 

 

 


