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Метеостанція TFA «CASA» 
Інструкція по експлуатації 

 

 

 
 

 
 

Fig. 3 – піктограми прогнозу погоди  

 
Сонячно  Часткова 

хмарність 

   Хмарно     Дощ  

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 
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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, переглядайте цю інструкцію в майбутньому. 

 

2. 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 батареї поза досяжністю дітей. 

• Батарейки заборонено кидати 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 батарейками, що потекли. Ніколи не використовуйте поєднання старих і 

нових батарейок одночасно і не використовуйте батарейки різних типів.  

• Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете звертатися з потікшими батарейками.  

 

Важлива інформація з безпеки продукту! 

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

ударів. 

• Захищайте його від вологи. 

• Зовнішній передавач захищений від бризок води, але він не є водонепроникним. Якщо ви бажаєте 

використовувати передавач у зовнішньому середовищі, виберіть затінене сухе місце для передавача. 

 

3. Елементи і кнопки 

3.1. Базова станція 

Дисплей (Fig. 1) 

A1: час з секундами 

A2: будильник і піктограма DST 

A3: піктограма прийому DCF 

A4: прогноз погоди з піктограмами погоди 

A5: кімнатна температура і вологість 

A6: піктограма приймального каналу 

A7: піктограма морозу 

A8: зовнішня температура і вологість 

A9: піктограма батарейки для зовнішнього передавача 

A10: номер каналу 

 

Кнопки (Fig. 2) 

B1: кнопка SNOOZE/LIGHT  

B2: кнопка ALARM/ SET  

B3: кнопка CH/+  

B4: кнопка MEM/-  

B5: кнопка DISPLAY/ SET  

B6: перемикач °C/°F  

B7: кнопка SENSOR  

B8: кнопка RCC  

B9: кнопка RESET  

 

Корпус (Fig. 2) 

C1: опорна стійка з батарейним відсіком 

 



35.1135.01 / 35.1135.02 

www.tfa-dostmann.de                                                                   3 

3.2. Зовнішній передавач 

Передня сторона (Fig. 2) 

D1: світлодіодна сигнальна лампочка LED  

D2: ідентифікаційний номер каналу 

D3: зовнішня температура /зовнішня вологість послідовно 

D4: піктограма батарейки 

 

Задня сторона (Fig. 3) 

D5: отвір для настінного кріплення 

D6: опорна стійка з батарейним відсіком 

 

Всередині батарейного відсіку 

D7: кнопка RESET 

D8: перемикач CH 1,2,3 

 

4. Початок роботи 

• Розташуйте базову станцію і зовнішній передавач на столі з відстанню приблизно 1.5 метра. Уникайте 

близького сусідства з можливими джерелами перешкод (електронні пристрої та радіоприймальні установки). 

• Видаліть захисну фольгу з дисплея базової станції. 

• Відкрийте батарейний відсік і вставте дві нові батареї 1.5 В AA, дотримуючись зазначеної полярності. Знову 

закрийте батарейний відсік. 

• Відкрийте батарейний відсік зовнішнього передавача. 

• Для першого зовнішнього передавача встановіть перемикач CH 1/2/3 на цифру «один». 

• Вставити дві нові батарейки AA 1,5 В, дотримуючись зазначеної полярності. На дисплеї послідовно 

з'являється зовнішня температура і вологість, і номер каналу 1. Сигнальна лампочка буде блимати. 

• Спочатку натисніть кнопку RESET на базовій станції, використовуючи загострений предмет, і після цього 

натисніть кнопку RESET в батарейному відсіку зовнішнього передавача. Закрийте батарейний відсік 

зовнішнього передавача. 

• Кімнатна температура і вологість будуть відображатися на базовій станції, і базова станція тепер почне 

сканувати зовнішню температуру і вологість. Піктограма прийому буде блимати. Якщо прийом успішний, на 

дисплеї з'являться зовнішні показання і встановлений номер каналу. 

• Якщо прийом зовнішньої температури і вологості неуспішний, на дисплеї відобразиться «- -». Перевірте 

батарейки і спробуйте знову. Перевірте, щоб поблизу не було ніяких перешкод. 

• Ви можете запустити ініціалізацію вручну. Натисніть кнопку SENSOR на базовій станції. 

 

4.1. Прийом радіокерованого часу 

• Приблизно через 5 хвилин після інсталяції батарейок годинник почне сканувати частотний сигнал DCF, і 

піктограма DCF буде блимати. Після того як часовий код буде успішно отримано через 6-16 хвилин, 

радіокерований час і піктограма DCF будуть постійно відображатися на LCD-дисплеї. 

• Ви також можете запустити ініціалізацію вручну. 

• Натисніть кнопку RCC. 

• Піктограма DCF буде блимати. 

• Припиніть прийом, натиснувши кнопку RCC ще раз на три секунди. Піктограма DCF зникне. 

• Прийом DCF завжди відбувається о 2:00 годині, 8:00 годині, 14.00 та 20.00 годині. Якщо прийом неуспішний о 

2:00 годині, то подальші спроби будуть відбуватися о 3.00 годині і до 4.00 години. 

• Якщо годинник не може виявити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час 

можна встановити вручну. Піктограма DCF зникне, і годинник після цього буде функціонувати, як звичайний 

кварцовий годинник. (Дивіться розділ: Ручне налаштування часу). 

 

4.1.1. Примітка для радіокерованого часу DCF 

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 наступні фактори: 

• Рекомендована відстань до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори, має становити 

мінімум 1.5 - 2 метри. 

• В залізобетонних приміщеннях (підвали, надбудови) одержуваний сигнал природно ослаблений. В крайньому 

випадку, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню або задню частину за 
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напрямом до передавача Франкфурта. 

• У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай слабкіше, і прийом можливий у більшості випадків. Єдиного 

щоденного прийому достатньо, щоб зберегти відхилення точності менше 1 секунди. 

 

5. Функціонування 

• Пристрій автоматично залишить режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута тривалий період 

часу. 

• Натисніть і утримуйте кнопку CH/+ або кнопку MEM/- в режимі налаштування для швидкої прокрутки. 

 

5.1. Ручне налаштування часу 

• Натисніть і утримуйте кнопку DISPLAY/SET протягом трьох секунд. 

• Формат часу 24 і 12 годин (за замовчуванням: 12 годин) почне блимати. 

• Натисніть кнопку CH/+ або MEM/- у звичайному режимі, щоб вибрати формат часу 24 чи 12 годин (на 

дисплеї буде відображатися AM або PM). 

• Натисніть кнопку DISPLAY/SET, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: години, хвилини, 

секунди і часовий пояс (за замовчуванням: 00). Натисніть кнопку CH/+ або MEM/- , щоб відрегулювати 

налаштування. 

• Підтвердьте вибір натисканням кнопки DISPLAY/SET. 

• Вручну налаштований час буде перезаписаний часом DCF, після того як сигнал буде успішно отримано. 

 

5.1.1. Налаштування часового поясу 

• У режимі налаштування ви можете виконати зміну часового поясу (-23/+23). 

• Зміну часового поясу необхідно виконати для тих країн, в яких можливе отримання DCF-сигналу, але часовий 

пояс відрізняється від німецького часу (наприклад, " +1=одна година пізніше). 

• Натисніть кнопку CH/+ або MEM/-. 

• Підтвердіть параметр натисненням кнопки DISPLAY/SET. 

 

5.2. Налаштування часу будильника 

• Натисніть кнопку ALARM/SET у звичайному режимі. 

• AL і 12:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на екрані. 

• Цифри години почнуть блимати. 

• Натисніть кнопку MEM/ або CH/+ , щоб відрегулювати годинник. 

• Піктограма будильника з'явиться на екрані. 

• Підтвердіть параметр натисненням кнопки ALARM/SET і налаштуйте хвилини таким же чином. 

• Натисніть знову кнопку ALARM/SET. 

• Поточний час і піктограма будильника з'явиться на дисплеї. 

• Коли налаштований час буде відрегульовано, будильник почне дзвеніти. 

• Піктограма будильника стане блимати. 

• Натисніть кнопку ALARM/SET, щоб вимкнути дзвінок-будильник. 

• Якщо будильник не зупинити вручну, наростаючий дзвінок автоматично вимкнеться через дві хвилини і 

включиться знову в той же самий час. 

• Коли будильник дзвенить, натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, після чого активується функція відстрочки 

дзвінка будильника snooze. 

• Після того як функція відстрочки будильника активується, піктограма будильника буде миготіти на екрані. 

• Дзвінок будильника перерветься на 5 хвилин. 

• Натисніть кнопку ALARM/SET у звичайному режимі, щоб увійти в функцію будильника. 

• Натисніть кнопку ALARM/SET ще раз, щоб вимкнути будильник і функцію snooze. 

• Піктограма будильника зникне з дисплея. 

 

5.3. Дисплей 

• Натисніть кнопку ALARM/SET у звичайному режимі, щоб відобразити час будильника. 

 

5.4. Фонове підсвічування 

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, щоб активувати заднє підсвічування на п'ять секунд. 

 

6. Прогноз погоди (Fig. 3) 

• Ця погодна станція має чотири різних погодних піктограми (сонячно, часткова хмарність, сніг і дощ). 

• Прогноз погоди відноситься до діапазону 12 годин і показує тільки загальну спрямованість погоди. 

Наприклад, якщо поточна погода хмарна, і відображається піктограма дощу, це не означає, що пристрій не 

справний, тому що не йде дощ. Це просто означає, що тиск повітря впав, і очікується погіршення погоди, але 

зовсім не обов'язково дощ. Точність складає приблизно від 70 до 75%. 

• Піктограма сонця також з'являється і в нічний час, якщо зоряна ніч. 

 

7. Температура і вологість  

7.1. Максимальні і мінімальні свідчення 
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• Натисніть кнопку MEM/-. 

• MAX відобразиться на екрані. 

• Найвища температура і вологість, кімнатна і зовнішня, відобразиться на екрані з моменту останнього 

скидання. 

• Натисніть кнопку MEM/- ще раз. 

• MIN відобразиться на екрані. 

• Найнижча температура і вологість, кімнатна і зовнішня, відобразиться на екрані з моменту останнього 

скидання. 

• Натисніть кнопку MEM/- ще раз, щоб повернутися до відображення поточних величин. 

• Пристрій автоматично залишить режим MAX/MIN, якщо кнопка MEM/- не буде натиснута. 

• Натисніть і утримуйте кнопку MEM/- , коли відображаються максимальні або мінімальні величини, щоб 

встановити поточні величини. 

• Під час заміни батарей максимальні і мінімальні величини автоматично видаляються. 

 

7.2. Сигналізатор морозу 

• На дисплеї відображається піктограма морозу, коли зовнішній передавач показує зовнішню температуру -

2°C...3°C (28°F...37°F). 

• Піктограма морозу буде блимати на дисплеї для зовнішніх показань. 

• Після того як зовнішня температура стане вище позначеного діапазону вимірювань, піктограма морозу 

зникне. 

 

7.3. Налаштування одиниці температури 

• Натисніть перемикач °C/°F, щоб перемикатися між градусом Цельсія °C (Celsius) і градусом Фаренгейта °F 

(Fahrenheit) в якості температури одиниці. 

 

8. Зовнішній передавач 

• Після вставки в зовнішній передавач батарейок передавач почне автоматично передавати зовнішні показання 

на базову станцію на канал 1. 

• Натисканням кнопки RESET ви можете перезапустити зовнішній передавач вручну (наприклад, для 

тестування або в разі втрати сигналу передавача). 

• Після успішної інсталяції акуратно закрийте батарейний відсік зовнішнього передавача. 

• Номер каналу з'явиться на дисплеї. 

• Зовнішня температура і вологість відображаються на дисплеї послідовно. 

 

8.1. Додаткові зовнішні передавачі 

• Якщо ви хочете використовувати більше одного зовнішнього передавача, виберіть для кожного зовнішнього 

передавача окремий канал за допомогою перемикача CH1/2/3 в батарейному відсіку передавача (CH1, CH2 або 

CH3). Вставте дві нові батарейки AA 1,5 В, дотримуючись зазначеної полярності. Увімкніть потім базову 

станцію або натисніть кнопку SENSOR на базовій станції. 

• Зовнішні показання і номер каналу будуть відображатися на дисплеї базової станції. Якщо ви встановили 

більше одного зовнішнього передавача, натисніть кнопку CH/+ на базовій станції, щоб перемикатися між 

каналами 1, 2, 3. 

• Ви можете також вибрати переміжне відображення каналів. 

• Натисніть і утримуйте кнопку CH/+, щоб активувати переміжне відображення каналів автоматично. 

• Натисніть кнопку CH/+ ще раз коротко, щоб деактивувати переміжне відображення каналів, і потрібний вам 

зовнішній передавач буде відображатися постійно. 

 

9. Розташування і закріплення базової станції і зовнішнього передавача 

• Виберіть затінене і сухе місце розташування для зовнішнього передавача. (Пряме сонячне світло спотворює 

вимір, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти). 

• Розташуйте базову станцію у обраному місці. Уникайте близького сусідства з будь-яким інтерферувальним 

полем, таким як комп'ютерні монітори або телевізори, а також щільні металеві об'єкти. 

• Перевірте передачу сигналу від зовнішнього передавача на базову станцію (відстань передачі до 50 метрів у 

вільному просторі). У залізобетонних приміщеннях (підвали, надбудови) одержуваний сигнал природно 

ослаблений. 

• Якщо існує необхідність, виберіть інше місце розташування передавача для зовнішнього передавача та / або 

базової станції. 

• Якщо передача проходить успішно, ви можете закріпити зовнішній передавач на стіні або розмістити його на 

плоскій поверхні. 

 

10. Чистка та догляд за обладнанням 

• Робіть чищення пристроїв за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі 

засоби. 

• Видаляйте батарейки з обох пристроїв, якщо ви не користуєтеся цими пристроями тривалий період часу. 

• Зберігайте ці пристрої в сухому місці. 
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10.1. Заміна батарейок 

• Замінюйте батарейки зовнішнього передавача, коли піктограма батарейки з'являється на дисплеї зовнішніх 

показань базової станції або на дисплеї зовнішнього передавача. 

• Замінюйте батарейки базової станції, коли її функції стають слабкими. 

• Будь ласка, пам'ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між зовнішнім передавачем і базовою 

станцією повинен бути відновлений – тому завжди вставляйте нові батарейки в обидва пристрої або запустіть 

ручний пошук передавача. 

 

11. Пошук і усунення несправностей 

Відсутнє відображення на обох пристроях 

 Переконайтеся, що дотримана правильна полярність батарей 

 Замініть батарейки 

Відсутній прийом зовнішнього передавача 

Відображається «---» для каналів 1/2/3 

 Жоден зовнішній передавач не інстальований 

 Перевірте батарейки зовнішнього передавача (не використовувати акумуляторні батареї!) 

 Перезапустіть зовнішній передавач і базову станцію у відповідності з вказівками інструкції 

 Запустіть ручний пошук для зовнішнього передавача: Натисніть кнопку RESET в батарейному відсіку 

зовнішнього передавача, використовуючи загострений предмет, і після цього натисніть кнопку SENSOR на 

базовій станції 

 Виберіть інше місце розташування передавача для зовнішнього та / або базової станції  

 Скоротіть відстань між зовнішнім передавачем і базовою станцією 

 Перевірте відсутність будь-яких перешкод 

 

Проблеми 
Відсутній прийом DCF 

 

 
Рішення 

Почніть сканування за допомогою кнопки RCC  

 

  Дочекайтеся спроби прийому в нічний час 

  Виберіть інше місце для вашого пристрою 

  Перевірте відсутність будь-яких перешкод 

  Повторно запустіть пристрою у відповідності з вказівками інструкції 

  Ручне налаштування часу 

Неправильне 

відображення 

 Замініть батарейки 

   Базова станція: 

Використовуйте булавку, щоб натиснути кнопку RESET  

Зовнішній передатчик: 

Використовуйте булавку, щоб натиснути кнопку RESET  

 

12. 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. 

 

 

 

 

 

13. Специфікації  
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Базова станція 

Діапазон вимірювань в 

приміщенні: 

Температура:  

Крок вимірювання: 

 

 

0 °C...+45 °C (+32 °F...+113 °F) 

0,1°C (0,1°F) 

Вологість   20%...90% 

Крок вимірювання: 1 % 

Відображення hi/lo Вимір виходить за межі діапазону вимірювань 

Споживана потужність Батарейки 2 x 1,5 В AA 

Розмір корпусу 141 x 48 x 100 мм 

Вага 214 грам  (тільки пристрій) 

 

Зовнішній передавач 

Діапазон вимірювань на 

відкритому повітрі: 

 

Температура -40 °C...+70 °C (-40 °F... + 158 °F) 

Крок вимірювання: 0,1°C (0,1°F) 

Піктограма морозу -2 °C...+3 °C (+28 °F...+37 °F) 

Вологість   20%...90% 

Розділення   1 % 

Температурний режим 

при роботі 

-20 °C...+55 °C (-4 °F... + 131 °F) 

Час передачі  60-64 секунд 

Діапазон  Максимально 50 метрів (вільний простір) 

Частота передачі 433 МГц 

Споживана потужність Батарейки 2 x 1,5 V AA 

Розмір корпусу 63 x 35 x 100 мм 

Вага  78 грам (тільки пристрій) 

 


