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LUMAX –Безпровідна метеостанція 
 

1. Вступ 

Цей новий бездротовий термометр складається з базової станції зі стаціонарним датчиком для вимірювання 

кімнатної температури і атмосферного тиску та дистанційного датчика для вимірювання зовнішньої температури. 

Тому ви можете отримувати корисну інформацію про погоду і температуру, як в будинку, так і за його межами. Це 

можливість знати більше. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію і виконуйте її рекомендації. 

 

1.1. Зміст 

• Дисплей станції 

• Блок живлення 

• Батареї 

• Стійка (факультативно) 

• Зовнішній трансмітер 

• Інструкція 

1.2. Функції 

• Зовнішня бездротова температура (433 мГц), діапазон відстані до 30м (вільний простір) 

• Кімнатна температура 

• Максимальні і мінімальні величини 

• Прогноз погоди у вигляді символів, тенденція розвитку атмосферного тиску 

• Радіокерований годинник з сигналом та функцією «дрімоти» 

• Постійне підсвічування LED 

• Монтаж як на стіні, так і на столі 

 

2. Складові частини 

2.1. Приймач (Дисплей) Малюнок 1 

 
LCD 

A. Інфрачервоний (IR) датчик переміщення 

 



35.1093 

www.tfa-dostmann.de 2 

B. Індикатор тенденції погоди 

C. Піктограма прогнозу погоди  

D. Символ батарейки для погодної станції 

E. Радіокерований час 

F. Піктограма сигналу 

G. Піктограма радіокерованого часу 

H. Кімнатна температура 

I. Функція MAX для кімнатної температури 

J. Піктограма батарейки для зовнішнього датчика 

K. Номер каналу зовнішнього трансмітера 

L. Функція MAX для зовнішньої температури 

M. Зовнішня температура 

 

Кнопки 

1. Кнопка ""  

2. Кнопка 'MAX/MIN" 

3. Кнопка "MENU/SETUP" 

4. Кнопка "CH" 

5. Кнопка "" 

6.   Кнопка ""  

7. Кнопка "RESET" 

За допомогою ручки натисніть кнопку "RESET", щоб привести всі установки до фабричного стану 

8. Кнопка "BRIGHT/DIM" 

Натиснувши цю кнопку, ви можете вибрати яскравість дисплея LED або ж приглушити її. 

 

Установка  

N. Отвір для монтажу на стіні 

O. Розетка 

P. Стійка (факультативно) 

Q. Відсік для батарей 

 
2.2 Трансмітер Мал.2 

D1 LED-індикатор передачі даних 

D2 Отвір для монтажу на стіні 

D3 Кронштейни для відсіку батарей 

D4 Кнопка "CH" 
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3. Початок роботи 

• Розташуйте дисплей і трансмітер на столі на відстані приблизно 1.5 метра. Перевірте, щоб жоден електронний 

прилад не був закритий для вільного проходження сигналу. 

• Вставте блок живлення в гніздо (0). Підключіть блок живлення до стінної розетки. Важливо: перевірте, щоб ваша 

побутова напруга складала 230В. В іншому випадку ваше погодна станція може бути пошкоджена. 

• Після підведення електроживлення до базової станції ви почуєте короткий сигнал біп, і всі сегменти LCD 

засвітяться на 2 секунди, а потім станція перейде в режим навчання, щоб ознайомитись з секретним кодом 

датчиків. 

• Потягніть вниз і видаліть фіксатор погодної станції, вставте 2 батарейки ААА 1,5 В у відсік для батарей, 

дотримуючись полярності. 

• Батарейки будуть служити запасним джерелом енергії в разі перебою електроживлення. 

• Відкрийте відсік батарей трансмітера, штовхнувши в середину дві засувки на нижній панелі, і вставте 2 x AA 1,5 В 

батарейки, згідно полярності. 

• Індикатор LED трансмітера буде блимати, трансмітер встановлений на канал 1 на виробництві. 

• Після підведення живлення до датчика спочатку буде передана температура, а потім датчик почне прийом 

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

передаватися. 

• Після прийому радіокерованого часу DCF-сигнал з'явиться на дисплеї погодній станції. 

• Примітка: НЕ НАТИСКАЙТЕ ЖОДНУ КНОПКУ протягом 10 хвилин періоду навчання або ж до появи 

радіокерованого часу на приймачі. Після того, як значення зовнішніх параметрів і радіокерований час з’являться на 

дисплеї, ви можете помістити ваш зовнішній датчик на постійне місце базування. У тому випадку, якщо годинник 

не може отримати DCF-сигнал (наприклад, із-за перешкод відстані передачі і так далі), час може бути встановлено 

вручну. Якщо зовнішньої погодної інформації немає на дисплеї або, якщо ви не натиснули жодну кнопку до 

отримання сигналу погодною станцією, або при заміні батарей трансмітера вам необхідно буде провести 

процедуру інсталяції повторно. Будь ласка, зачекайте 10 секунд, щоб виконати коректне повернення до вихідної 

позиції для обох трансмітерів і приймача. 

 

Примітки для Радіокерованого часу DCF: 

Радіо-корегування часу базується на розробках Physіkalіsch Тесһпісасһе Bundesanstalt Braunschweіg, завдяки яким 

відхилення часу становить менше 1 секунди в мільйон років. Час кодується і передається з міста Мaіnflіngen біля 

Франкфурта з частотою сигналу DCF-77 (77,5 КГЦ), і має діапазон покриття приблизно 1500 км. Ваш годинник 

отримує цей сигнал і конвертує його так, щоб автоматично переходити на літній і зимовий час. Якість прийому 

залежить великою мірою від географічного розташування, і, як правило, проблеми прийому в радіусі 1500 км від 
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Франкфурта відсутні. Будь ласка, візьміть до уваги наступне: 

• Приймач радіокерованого часу вмонтований в термічний сенсор. Рекомендується утримувати дистанцію від усіх 

джерел інтерференції і залізобетонних будівель. 

• У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай значно менше, тому прийом можливий у більшості випадків. 

Прийому сигналу раз на добу достатньо для того, щоб підтримувати похибку менше 1 секунди. 

• Якщо прийом не відбувся, символ DCF-прийому зникне, однак, прийом DCF-сигналу часу буде повторений знову. 

Встановлений вручну час буде переналаштовано після успішного отримання сигналу DCF. 

 

4. Початок роботи 

4.1. Налаштування годинника вручну 

• Натисніть і тримайте кнопку "MENU/SETUP" 2 секунди, щоб увійти в режим налаштувань. Часовий індикатор 

буде спалахувати, кнопками "" або "" відрегулюйте установку. Утримуючи кнопки "" або "", ви увійдете в 

режим швидше. 

• Встановіть хвилини таким же способом. Зробіть підтвердження кнопкою "MENU/SETUP". 

• На дисплеї з'явиться "On ". Час DCF активовано. Якщо DCF прийом включений, то при успішному прийомі 

сигналу DCF буде діяти радіокерований час. 

• Щоб вимкнути DCF час, натисніть кнопки "" або "". На дисплеї з'явиться "Off". Зробіть підтвердження 

кнопкою "MENU/SETUP". 

Примітка: Пристрій вийде з режиму налаштувань, якщо ви не будете натискати жодної кнопки протягом 10 

секунд. 

 

4.2. Функція будильника 

• Натисніть кнопку "", щоб вибрати час сигналу. Час сигналу з'явиться на LCD на 10 секунд. 

• Щоб увімкнути або скасувати функцію сигналу, натисніть кнопку "" знову. 

• Символ сигналу з'явиться на дисплеї відразу ж після активації сигналу. 

• Натисніть кнопку "" на 2 секунди, щоб увійти в режим встановлення сигналу. Часовий індикатор буде 

спалахувати, кнопками "" або "" відрегулюйте установку. Утримуючи кнопки "" або "", ви ввійдете в 

режим швидше. Натисніть кнопку "", щоб підтвердити. 

• Встановіть хвилини таким же способом. Натисніть кнопку "", щоб підтвердити. 

• Час сигналу з'явиться на дисплеї (максимально 10 секунд). 

• Коли сигнал лунатиме, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити сигнал. 

• Під час звучання сигналу махніть рукою на деякій відстані (максимально 15 см), щоб перейти в режим «дрімоти». 

Символ сигналу буде мигати, а його звучання припиниться на 5 хвилин. 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб відмінити функцію «дрімоти». 

 

5. Прогноз погоди 

• Пристрій має 5 різних погодних символів (сонячно, незначна хмарність, хмарно, дощ і шторм) і 3 різних символи 

для позначення тенденції атмосферного тиску (збільшення, незмінний тиск, зменшення тиску). 

 

6. Функція Максимум/Мінімум 

• Натисніть кнопку "MAX/MIN", щоб вивести на дисплей максимальну величину (^)      

• Натисніть кнопку "MAX/MIN" знову, щоб вивести на дисплей мінімальну величину (). 

• Натисніть кнопку "MAX/MIN" на 2 секунди, щоб видалити записані максимальні і мінімальні значення. 

 

7. Розміщення пристрою відображення (дисплеї) і трансмітера 

• Помістіть Базовий пристрій у постійне місце розташування. Уникайте розташування поблизу об'єктів 

інтерференції, наприклад, монітора комп'ютера або ТВ установок, а також металевих об'єктів. 

• Виберіть затінене і сухе місце для трансмітера. (Пряме попадання сонячних променів буде викривляти вимір, а 

тривале попадання вологи призведе до марного навантаження електронного комплекту.) 

• Перевірте передачу 433 мГц сигналу від трансмітера до пристрою відображення (діапазон передачі 30 м на 

вільному просторі). В середині залізобетонних кімнат (цоколь, мансарда), отримання сигналу, як правило, 

ослаблений. 

• При необхідності виберіть більш підходяще місце для трансмітера і/або пристрою відображення. 

 

8. Додаткові трансмітери 

• Датчик автоматично буде передавати температуру на канал номер 1 пристрою відображення відразу ж після 

вставлення батарей. 

• Якщо у вас більше одного зовнішнього трансмітера, виберіть інший канал (1 до 3) для кожного трансмітера, 

натиснувши кнопку "CH" на трансмітері в той час, коли LED-індикатор передачі блимає. Натисніть два рази для 

каналу 2 і три рази для каналу 3 відповідно відразу ж після запуску трансмітера. Індикатор LED блимне один раз 

для каналу 1, два для каналу 2 і три рази для каналу 3 (канали 4 і 5 не експлуатуються для цієї погодної станції). 

• Натисніть і тримайте кнопку "CH" на дисплейному пристрої 2 секунди, щоб почати ініціалізацію вручну. Номер 

каналу на LCD дисплейного пристрою спалахує, новий трансмітер буде визнаний автоматично. 

• Температура, виміряна сенсором, буде показана на дисплеї пристрою відображення інформації. Якщо ви 
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інсталювали більше одного трансмітера, натисніть кнопку "CH" (на дисплейному пристрої), щоб перемикати між 

зовнішніми трансмітерами. 

Ви можете також вибрати поперемінну демонстрацію каналів. Натисніть кнопку "CH" після останнього 

зареєстрованого каналу, і всі сенсори будуть з'являтися по черзі. 

 

9. Заміна батарей 

• Коли батарейки на головному пристрої використані, то на рядку дисплея з'явиться індикатор низької потужності 

батареї. Якщо батарейки на трансмітері використані, то піктограма низької потужності батарейки з'явиться біля 

значень зовнішньої температури.  

• Використовуйте тільки лужні батарейки. Звертайте увагу на полярність батарей. Використані батарейки 

необхідно замінити негайно, щоб уникнути пошкодження пристрою від витікання батарей. Батарейки містять 

небезпечні кислоти. Одягніть окуляри і рукавички, якщо маєте справу з ремонтом батарейок. 

• Увага: будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та використані батарейки в сміттєві бачки. Щоб 

захистити навколишнє середовище, здавайте їх у спеціалізовані магазини або пункти прийому. 

 

10. Специфікація приймача (дисплейний пристрій) 

Приймач (Пристрій відображення): 

Діапазон вимірювання кімнатної температури: -10...+60°C 

Робоча температура: 0...+50°C 

Похибка: 0,1°C  

Батареї: 2 x 1,5 ААА (є в комплекті) 

Роз'єм живлення: 230В -50 Гц/ 6В - 300 мА 

Трансмітер: 

Діапазон вимірювання зовнішньої температури: -20...+60°C  

Робоча температура: -10...+50°C  

Похибка: 0,1°C  

Частота передачі сигналу: 433 мГц 

Діапазон передачі: максимум. 30м 

Батарейки: 2 x 1,5 В, AA (є в комплекті) 

 

11. Догляд за пристроєм 

• Тримайте вашу погодну станцію в сухому місці. 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрації або ударів. 

• Прочищайте її м'якою вологою серветкою. Не використовуйте розчинники або миючі реагенти. 

• Уникайте розміщення пристрою біля джерел інтерференції, таких як комп'ютер або ТБ. 

• Будь ласка, приведіть пристрій до фабричних установок з подальшою процедурою інсталяції  

батарей, якщо пристрій не працює належним чином. Замініть батарейки. 

 

12. Відмова від зобов'язань 

• Ця продукція - не іграшка. Тримайте її подалі від дітей. 

• Продукція не можете бути використана в медичних цілях або ж інформації для громадськості, 

 вона призначається тільки для домашнього використання. 

• Специфікація цієї продукції може бути змінена без попереднього повідомлення 

• Відтворення навіть частини цієї інструкції без письмової згоди TFA Dostmann заборонено. 

• Неналежне використання або недозволене розбирання пристрою призведе до втрати гарантії. 

 

 


