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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.  
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1. Перед тим, як приступити до роботи 

• Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію.  

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитись з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та 

компоненти, взнати важливі подробиці про перше використання та роботу з пристроєм, а також отримати 

поради у випадках несправностей. 

• Слідування цій інструкції по експлуатації у використанні попередить пошкодження пристрою та 

втрату ваших законних прав у випадках дефектів, спричинених неправильним використанням. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що з’явилось в результаті недодержання 

вказівок цієї інструкції. 

• Також ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які непильні показання та за наслідки, до яких 

вони можуть призвести. 

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради по безпеці!  

• Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому. 

 

2. В комплект входить 

• Бездротова погодна станція 

• Термогігро-датчик (cat.-no. 30.3224.02.IT) 

• Інструкція по експлуатації 

 

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

• Зовнішня температура та вологості в бездротовому режимі (868 MHz), діапазон відстані до 100 метрів 

(відкритий простір) 

• Кімнатна температура та вологість 

• Максимальні та мінімальні показання температури 

• Прогноз погоди із піктограмами та напрям атмосферного тиску 

• Стовпцева діаграма індикації атмосферного тиску за останні 12 годин 

• Радіокерований годинник із будильником та датою 

• Із часовим поясом та опцією ручного налаштування 

• Можливий зв’язок із міжмережним шлюзом WeatherHub  

• Настінне монтування або установка на столі 

 

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 в продукті заборонені. 

 
Увага! Загроза травми! 
• Тримайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей. 

• Батарейки не можна кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або 

перезаряджати. Існує загроза вибуху! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати як можна 

швидше, щоб уникнути ушкодження, викликаного витоком батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне 

поєднання старих і нових батарей або батареї різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та 

окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками. 

 
Важлива інформація з безпеки продукту! 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів. 

• Захищайте пристрій від вологи. 

• Передавач захищений від бризок води, але він не є водонепроникним. Якщо ви вирішите використовувати 

передатчик на відкритій місцевості, оберіть затінене і сухе місце. 

 

5. Елементи та кнопки 

Погодна станція (Базова станція) 

Дисплей (Fig. 1) 

A 1: Кімнатна температура  

A 2: піктограма прийому DCF  

A 3: День тижня 

A 4: Час/будильник час/дата  

A 5: Піктограма будильника 

A 6: Кімнатна вологість/секунди  

A 7: Напрям атмосферного тиску 
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A 8: Прогноз погоди з піктограмами погоди  

A 9: Діаграма історії тиску за останні 12 годин 

A 10: Зовнішня температура  

A 11: Максимальні /мінімальні величини 

A 12: Зовнішня вологість  

A 13: Піктограма прийому для зовнішнього передатчика 

Кнопки (Fig. 1) 

B 1: кнопка SET  

B 2: кнопка +  

B 3: кнопка –  

B 5: кнопка MIN / MAX  

B 4: кнопка ALARM  

Корпус (Fig. 1+2) 

C 1: Отвір для настінного монтування  

C 2: Кнопки 

C 3: Батарейний відсік 

C 4: Настільна підставка (знімна) 

Передатчик (Fig. 3) 

D 1: Батарейний відсік D 2: Кронштейн для настінного монтування або настільної установки 

 

6. Початок роботи 

6.1.  Вставлення батарейок 

• Розташуйте базову станцію та передатчик на столі з відстанню приблизно 1.5 метри один від одного. 

Уникайте близького сусідства з можливими джерелами інтерференцій, такими як електронні пристрої та 

радіоустановки. 

• Відкрийте батарейний відсік передатчика. 

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

• Закрийте акуратно батарейний відсік. 

• Відкрийте батарейний відсік базової станції та вставте дві нові батарейки типу C 1.5V. Впевніться в 

додержанні правильної полярності батарейок. Пристрій надасть звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться 

на короткий момент. Закрийте знову батарейний відсік.  

• Кімнатна температура та вологість відобразяться на дисплеї базової станції. 

  

6.2.  Прийом зовнішніх величин 

• Базова станція буде сканувати зовнішні величини передатчика. Піктограма прийому мигає. Якщо прийом 

неуспішний, зовнішня температура та вологість відображатимуться на дисплеї базової станції. 

• Якщо прийом зовнішніх величин неуспішний, «- -» відобразиться на дисплеї базової станції. Перевірте 

батарейки та спробуйте знову. Перевірте відсутність якихось джерел інтерференцій. 

 

6.3.  Прийом радіокерованого часу 

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

(радіосигнал), та піктограма прийому DCF почне мигати. 

• Коли часовий код буде успішно прийнятий через 2-12 хвилин, радіокерований час та піктограма DCF будуть 

постійно відображатися на дисплеї. 

• Годинник отримує сигнал двічі на день (2:00 та 3:00). Якщо прийом неуспішний, сканування припиниться та 

буде повторюватися кожну годину. Якщо прийом не успішний до 6:00 години ранку, то наступна спроба 

прийому DCF буде мати місце о 2:00 годині наступного ранку. 

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

часовий код можна встановити вручну. Піктограма прийому DCF зникне, та годинник після цього буде 

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

• Є три різні піктограми прийому: 

 Піктограма мигає – прийом активний 

Піктограма припинила мигання – прийом успішний 

Відсутня піктограма – прийом дезактивований /вимкнений 

 

6.3.1. Примітка для радіокерованого часу 

Базовим часом для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, керований Фізико-Технічним 

Федеральним Управлінням, заснованим у Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше 

однієї секунди за мільйон років. Час кодується і передається з Mainflingen біля Франкфурта за допомогою 

частотного сигналу DCF-77 (77.5 кГц), та діапазон передачі складає приблизно 1 500 км. Регулювання на літній 

час здійснюється автоматично. В літній час піктограма DST відображається на дисплеї. Якість прийому 
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залежить, головним чином, від географічного положення. В звичайних умовах не повинно бути ніяких проблем 

з прийомом у радіусі 1 500 км навколо Франкфурта. 

Будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори: 

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

мінімум 1,5 – 2 метри.  

• В залізобетонних приміщеннях (підвали, верхні частини будівель) одержуваний сигнал природно 

послаблюється. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню 

або задню частину за напрямом до передавача Франкфурта.  

• У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай менш сильні, і прийом можливий у більшості випадках. 

Єдиного щоденного сигналу достатньо, щоб підтримувати відхилення точності менше 1 секунди.  

 

7. Робота з пристроєм 

• Важливо: Кнопки не будуть функціонувати під час сканування сигналу DCF або сигналу передатчика. 

• Натисніть та утримуйте кнопку + або – в режимі налаштування для швидкої прокрутки. 

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута протягом 15 

секунд. 

• Натисніть кнопку + або – в звичайному режимі, щоб змінювати відображення: 

Час/кімнатна вологість - дата/кімнатна вологість - час/секунди 

 

7.1.  Ручні налаштування 

• Натисніть та утримуйте кнопку SET в звичайному режимі. 

• Lсd відобразиться на дисплеї та 4 (за замовчуванням) буде мигати. 

• Натисніть кнопку + або – , щоб відрегулювати контраст дисплея (0-7). 

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

замовчуванням), прийом DCF (rCC 1 - за замовчуванням), автоматичне переналаштування на літній час 

/стандартний час (dSt 1 - за замовчуванням), години, хвилини, рік, місяць та день. Натисніть кнопку + або – , 

щоб відрегулювати величини. 

• Підтвердить за допомогою кнопки SET. 

• Після того як сигнал часу DCF буде успішно отриманий, та прийом DCF активований, вручну налаштований 

час буде перезаписано. 

 

7.1.1. Налаштування часового поясу 

• В режимі налаштування ви можете виконати корекцію часового поясу (-2/+5). 

• Корекцію часового поясу необхідно зробити для тих країн, де сигнал DCF можливо отримати, але часовий 

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

 

7.1.2. Прийом DCF  

• За замовчуванням, прийом DCF активований (rCC 1), та після успішного прийому сигналу DCF непотрібні 

ніякі ручні налаштування. 

• Натисніть кнопку + або – , якщо ви бажаєте дезактивувати прийом DCF (rCC 0). 

 

7.1.3. Автоматичне переключення на Літній час /Стандартний час  

• За замовчуванням, автоматичне переключення Літній час/Стандартний час активоване (dSt 1) 

а) Прийом DCF активований (rCC 1): 

• Переключення активоване за допомогою сигналу DCF-77 (якщо прийом успішний). 

b) Прийом DCF дезактивований (rCC 0): 

• Переключення здійснюється автоматично, навіть  без прийому сигналу DCF-77. Літній час починається в 

останню неділю березня та закінчується в останню неділю жовтня кожного року. 

• Натисніть кнопку + або – , якщо ви бажаєте дезактивувати автоматичне переключення Літнього часу/ 

Стандартного часу (dSt 0). Час більше не буде змінюватися автоматично. 
 

7.2. Функція будильника 
• Натисніть кнопку ALARM в звичайному режимі, щоб увійти до режиму будильника. 

• ALM та 06:00 (за замовчуванням) або останній відрегульований час будильника та піктограма будильника 

відобразяться на дисплеї. Будильник активований. 

• Натисніть та утримуйте кнопку ALARM. 

• Цифри годин мигають. Натисніть кнопку + або – , щоб відрегулювати години. 

• Підтвердіть налаштування за допомогою кнопки ALARM та встановіть хвилини так же способом. 

• Натисніть кнопку ALARM ще раз. 

• Дійсний час та піктограма будильника з’являться на дисплеї. 

• Коли налаштований час будильника буде досягнутий, будильник дзвенітиме. 

• Піктограма будильника мигає. 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити дзвінок будильника. 
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• Якщо будильник не зупинити вручну, висхідний звук будильника автоматично вимкнеться через дві 

хвилини, та будильник буде активований повторно в той самий налаштований час наступного дня. 

 

7.2.1. Активування/дезактивування будильника 

• Натисніть кнопку ALARM в звичайному режимі, щоб активувати або дезактивувати функцію будильника. 

• Піктограма будильника відображається/зникає. 

 

7.3.  Прогноз погоди 

7.3.1. Піктограми прогнозу погоди 

• Піктограми прогнозу погоди можуть відображатися в одній із наступних комбінацій: 

 
 

• Для кожної стрімкої або значної зміни в атмосферному тиску піктограми погоди будуть відповідно 

оновлюватися, щоб показати зміну в погоді. Якщо піктограми не змінюються, це означає, що або атмосферний 

тиск не змінюється, або зміна занадто слабка для того, щоб погодна станція могла її зареєструвати. Однак, якщо 

піктограма відображає Сонячно або Хмарно з дощем, то зміни піктограми не буде у випадку покращення 

погоди (із піктограмою Сонячно) або погіршення (із піктограмою Хмарно з дощем), оскільки погода 

представлена в граничних значеннях. 

• Відображені піктограми прогнозують погоду у виразі покращення або погіршення та не обов’язково 

вказують на сонячний день або дощовий день, як може показати кожна піктограма. Наприклад, якщо поточна 

погода хмарна, та відображається піктограма Хмарно з дощем, це не означає, що пристрій несправний із-за 

того, що немає дощу. Це просто означає, що атмосферний тиск впав, та очікується погіршення погоди, але не 

обов’язково дощ. 

Примітка: 

• Після налаштування погодної станції показання для прогнозів погоди треба ігнорувати протягом наступних 

12-24 годин. Це надасть погодній станції значний час для збору даних про атмосферний тиск на постійній 

висоті і таким чином призведе до більш точного прогнозу. 

• Як загальновідомо стосовно прогнозів погоди, абсолютну точність неможливо гарантувати. Функція 

прогнозу погоди передбачає рівень точності приблизно 75% внаслідок різних областей, для використання в 

яких була розроблена погодна станція. В тих місцевостях, де трапляються раптові зміни в погодних умовах 

(наприклад, із сонячної погоди на дощ), погодна станція буде більш точною, порівнюючи з використанням в 

тих місцевостях, де погода незмінна більшість часу (наприклад, здебільшого сонячна). 

 

7.3.2. Індикатор напряму погоду 

• Індикатор напряму (розташований зліва від погодних піктограм) працює разом з піктограмами погоди. Коли 

стрілка вказує догори, це означає, що атмосферний тиск збільшується, та передбачається покращення погоди; 

Коли стрілка вказує вниз, атмосферний тиск падає, та передбачається погіршення погоди. 

• Приймаючи це до уваги, ви можете побачити, як погода змінилась, або очікується зміна. Наприклад, якщо 

стрілка направлена догори разом із піктограмою Сонячно з хмарністю, то  остання помітна зміна в погоді була 

тоді, коли було сонячно (тільки піктограма Сонячно). Таким чином, наступна зміна в погоді буде показана 

піктограмою Хмарно з дощем, оскільки стрілка направлена вниз. 

Примітка:  

• Після того як індикатор напряму погоди зареєстрував зміну в атмосферному тиску, він буде постійно 

відображатися на дисплеї LCD.  

 

7.3.3. Історія атмосферного тиску 
• Права сторона другої секції LCD відображає стовпцеву діаграму історії атмосферного тиску. 

 

• Стовпцева діаграма вказує напрям історії атмосферного тиску за 

останні 12 годин через 5 проміжків: Oh, -3h, -6h, -9h та -12h. “Oh” показує 

показання атмосферного тиску поточної цілої години. Стовпчики 

показують “hPa” (0, ±1, ±3, ±5) в конкретний час. “0” в середині цієї 

шкали дорівнює поточному тиску, а кожна зміна (±1, ±3, ±5) показує, 

наскільки високим або низьким був останній тиск в “hPa”, порівнюючи з 

поточним тиском. 

• Якщо рядки ростуть, це означає, що погода становиться краще внаслідок збільшення тиску. Якщо рядки 

Сонячно     Сонячно з хмарністю  Хмарно з дощем     



35.1143.01.IT 

www.tfa-dostmann.de                                                                    7 

зменшуються, це означає, що атмосферний тиск впав, та очікується погіршення погоди від дійсного часу “Oh”. 

• Якщо погодну станцію перемістити на інше місце, значно вище або нижче первісного місця розташування 

(наприклад, з нижнього поверху на верхній поверх будинку), не звертайте уваги на прогноз погоди протягом 

наступних 12-24 годин. Таким чином, погодна станція не прийме помилково зміну положення за можливу зміну 

в атмосферному тиску, коли насправді це просто невелика зміна в висоті. 

 

Увага: Прогноз погоди не буде передаватися на додаток WeatherHub. 

 

7.4. Температура та вологість 

7.4.1. Максимальні ті мінімальні величини 

• Натисніть кнопку MIN/ MAX в звичайному режимі. 

• Найвища кімнатна температура відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX знову. 

• Найнижча температура відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX ще раз. 

• Найвища зовнішня температура із часом реєстрації відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX ще раз. 

• Найвища зовнішня температура із датою реєстрації відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX ще раз. 

• Найнижча зовнішня температура із часом реєстрації відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX ще раз. 

• Найнижча зовнішня температура із датою реєстрації відобразиться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть кнопку MIN/MAX ще раз, щоб повернутися до відображення поточних величин. 

• Натисніть та утримуйте кнопку MIN/MAX протягом двох секунд, поки відображаються максимальні та 

мінімальні величини, щоб стерти записані показання. 

 

8. Налаштування зв’язку WeatherHub (тільки в поєднанні з системою WeatherHub) 

• Ви можете підключити базову станцію до міжмережного шлюзу системи WeatherHub. Ваші дані будуть 

передаватися в бездротовому режимі за допомогою міжмережного шлюзу та інтернету безпосередньо на 

сервер. Після підключення ви можете контролювати виміряні величини у вашому домі або на вашому 

смартфоні. 

• Відкрийте додаток WeatherHub App, відобразиться оглядове вікно. Натисніть “Add new sensor”/(Додати 

новий датчик) та скануйте код QR на зворотній стороні базової станції. 

• Для отримання додаткової інформації та більш детального описання перейдіть на сайт www.tfa-

dostmann.de/weatherhub 
 

9. Розташування та монтування базової станції та передатчика 

• При розташуванні назовні оберіть затінене та сухе місце для передатчика. Пряме сонячне світло може 

викликати неправильне вимірювання, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти. 

• Розташувати базову станцію можна  в будь-якому приміщенні будинку. Уникайте близького сусідства з 

будь-якими джерелами перешкод, таких як комп’ютерні екрани, телевізори або масивні металеві об’єкти. 

• Після обрання потрібного вам місцерозташування перевірте, чи можлива передача даних від передатчика на 

базову станцію (відстань передачі до 100 метрів у відкритому просторі).  В суцільних стінах, особливо з 

металевими частинами, діапазон передачі може бути набагато скорочений. 

• Якщо необхідно, оберіть інше місцерозташування для передатчика та/або базової станції. 

• Якщо передача буде успішною, ви можете змонтувати передатчик на стіні або розташувати його на будь-

якій пласкій поверхні, використовуючи підставку. 

 

10. Чищення та технічне обслуговування 

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

миючі засоби. 

• Видаляйте батарейки із всіх пристроїв, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу. 

• Зберігайте пристрої в сухому місці. 

 

10.1. Заміна батарейок 

• Виконуйте заміну батарейок зовнішнього передатчика, коли піктограма батарейки з’являється на дисплеї 

зовнішніх величин. 

• Виконуйте заміну батарейок базової станції, коли піктограма батарейки з’являється на дисплеї прогнозу 

погоди. 

• Будь ласка, пам’ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між передатчиком та базовою станцією 

повинен бути відновлений – тож завжди вставляйте нові батарейки в обидва пристрої  або повторно запустіть 

пристрій згідно з вказівками інструкції. 

 

http://www.tfa-dostmann.de/weatherhub
http://www.tfa-dostmann.de/weatherhub
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11. Пошук та усунення несправностей 

Проблема  Рішення  

Відсутнє відображення  

 

 Впевніться в додержанні правильної полярності 

батарейок 

 Замініть батарейки 

Відсутній прийом 

передатчика 

Відображається «---» 

  Жоден передатчик не встановлений 

 Перевірте батарейки передатчика (не використовуйте 

акумуляторні батарейки) 

 Заново запустіть передатчик та базову станцію згідно 

з вказівками інструкції 

 Оберіть інше місце розташування для передатчика 

та/або базової станції 

 Скоротіть відстань між передатчиком та базовою 

станцією 

 Перевірте, чи немає поблизу якихось джерел 

перешкод 

Відсутній прийом DCF   Активуйте прийом DCF в режимі налаштування (rCC 

1) 

 Почекайте нічної спроби прийому в нічний час 

 Оберіть інше місце для вашого пристрою 

 Перевірте, чи немає поблизу якихось джерел 

перешкод 

 Заново запустіть пристрій згідно з вказівками 

інструкції 

 Встановіть час вручну 

Неправильна індикація   Замініть батарейки  

 Заново запустіть пристрій згідно з вказівками 

інструкції 

 
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 

Базова станція 

Діапазон вимірювання – 

Температура  

-10°C...60°C (14°F...140°F) 

Вологість  20%...95% RH 

Розділення  0,1°C (0,1 °F) та 1% RH 

Енергоспоживання  Батарейки 2 x 1,5 V C (не входять до комплекту 

поставки) 

Розмір корпусу 160 x 36 (56) x 130 (145) мм 

Вага  256 грам (тільки пристрій) 
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Передатчик  

Діапазон вимірювання – 

Температура 

-40 °C... 60°C (-40 °F... 140 °F) 

Вологість 1%...99% RH 

Розділення 0,1°C (0,1 °F) та 1% RH 

Час передачі  20 секунд 

Діапазон  Максимально 100 метрів (відкритий 

простір) 

Частота передачі  868 MHz 

Максимальна потужність 

радіочастоти 

<25mW 

Енергоспоживання  Батарейки 2 x 1,5 V AA (не входять до 

комплекту поставки) 

Розмір корпусу 39 (51) x21 (46) x 129 (135) мм 

Вага  45 грам (тільки пристрій) 

 


