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Погодна станція TFA ”COLORIS” 
Інструкція з експлуатації 
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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. Комплект поставки 
• Бездротова погодна станція  

• Термо-гігро датчик (cat.-no. 30.3224.02.IT) 

• Інструкція з експлуатації 

 

3. Діапазон застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 
• Дисплей з високим контрастом «Color Sharp» з 3 рівнями яскравості 

• Автоматична зміна кольору (600 кольорів) або відповідно до зовнішньої температури (22 кольори) 

• Температура та вологість для кімнатної та зовнішньої області (бездротова передача в діапазоні до 100 

метрів) 

• Максимальні та мінімальні показання 
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• Прогноз погоди зі стрілкою направленості 

• Радіокерований годинник із датою та будильником 

• Можливе з’єднання з WEATHERHUB-Gateway  

 

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 цього продукту заборонені. 

 
Попередження! 

Ризик електричного удару! 

• Підключайте базову станцію тільки в розетку, що встановлена відповідно правил електричної безпеки та має 

електричне напруження 230V! Розетка повинна бути розташована біля обладнання та має бути легко доступна. 

• Базова станція та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для 

кімнатного використання. 

• Не користуйтеся цим пристроєм, якщо корпус або блок живлення пошкоджені. 

• Зберігайте цей пристрій подалі від людей (в тому числі дітей), які не можуть повністю усвідомлювати 

потенційні ризики поводження з електричним обладнанням. 

• Від’єднуйте пристрій негайно, якщо трапиться будь-яка несправність, або якщо пристрій не 

використовується довгий період часу. 

• Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті з пристроєм. 

• Спочатку підключайте провід до базової станції, а потім підключайте блок живлення в розетку. 

• Не тягніть вилку з розетки за провід. 

• Направляйте провід блока живлення таким чином, щоб він не контактував з предметами, що мають гострі 

краї, або з гарячими предметами. 

 
Увага!  

Ризик травми: 

• Зберігайте ці пристрої і батарейки 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. 

 

5. Елементи та кнопки 
5.1.  Базова станція 

A: Дисплей (Fig. 1): 

A 1: Кімнатна температура A 2:  Кімнатна вологість 

A 3: Зовнішня температура A 4:  Зовнішня вологість 

A 5: Піктограма прийому для зовнішнього передатчика 

A 6: Прогноз погоди з піктограмами та стрілкою направленості 

A 7: Піктограма будильника A 8:  Піктограма прийому DCF A 9: Час/Час будильника/Дата 

B: Кнопки (Fig. 2): 

B 1: Кнопка SET B 2:  Кнопка ALM  

B 3: Кнопка +/RESET MIN/MAX B 4: Кнопка DIM  

B 5: Кнопка COLOR MODE B 6:  Кнопка COLOR SELECT  

 
Важлива інформація з безпеки продукту! 

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

ударам. 

• Захищайте його від вологи. 

• Передатчик захищений від бризок води, але він не є водонепроникним. Якщо ви бажаєте використовувати 

передатчик у зовнішньому середовищі, виберіть затінене та сухе місце. 

C: Корпус (Fig. 2): 

C 1: Гніздо для блоку живлення  

5.2.  Передатчик (Fig. 3): 

D1: Кронштейн для настінного монтажу або настільної установки D 2: Батарейний відсік  
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6. Початок роботи 
• Розташуйте базову станцію та передатчик на столі з відстанню приблизно 1.5 метри один від одного. 

Уникайте близького сусідства з можливими джерелами перешкод, таких як електронні пристрої та 

радіообладнання. 

• Відкрийте батарейний відсік передатчика. 

• Вставте дві нові батарейки AA 1,5 V,  дотримуючись зазначеної полярності. 

• Акуратно закрийте батарейний відсік. 

• Підключіть приєднаний блок живлення до базової станції. Вставте блок живлення в гніздо базової станції та 

підключіть блок живлення до мережної розетки. Важливо! Впевніться, що електричне напруження у вашому 

домі складає не більше 230V! В будь-якому іншому випадку ваш пристрій може бути пошкоджений. 

• Всі сегменти відобразяться на короткий час, і після цього відобразиться номер версії програми. 

• Кімнатна температура та вологість відобразяться на дисплеї базової станції. 

6.1. Прийом зовнішніх величин 

• Базова станція почне сканувати зовнішні величини з передатчика. Піктограма прийому буде блимати. Якщо 

прийом успішний, зовнішня температура та вологість з’являться на дисплеї базової станції. 

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

батарейки та спробуйте знову. Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод. 

• Як тільки базова станція отримає радіокерований час, ви можете запустити ручну ініціалізацію передатчика. 

Натисніть та утримуйте кнопку COLOR MODE протягом 3 секунд. 

6.2.  Прийом радіокерованого часу 

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

(радіосигнал), та заблимає піктограма прийому DCF. 

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

постійно відображатись на дисплеї. 

• Годинник отримує сигнал двічі на день (2:00 та 3:00 am). Якщо прийом невдалий, сканування зупиниться та 

буде починатися заново кожної години. Якщо прийом невдалий до 6:00 ранку, то наступна спроба прийому 

DCF активується знову о 2:00 наступного ранку. 

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

час можна налаштувати вручну. Піктограма прийому DCF зникне з дисплея, та годинник після цього буде 

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

• Відображаються три різні піктограми прийому: 

Піктограма блимає – прийом активний 

Піктограма непорушна – прийом дуже добрий  

Піктограма відсутня – прийом дезактивований / виключений 

 

6.3. 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. 

Тому, 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 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. 

 

7. Робота з пристроєм 
• Важливо: Будь ласка, не натискайте ніякі кнопки під час прийому часового сигналу DCF та передатчика. 

• Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX в режимі налаштування для швидкої прокрутки цифр.  

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута 15 секунд. 

• За допомогою кнопки SET ви можете перемикатися між часом та датою в звичайному режимі. 

7.1. Ручні налаштування 

• Натисніть та утримуйте кнопку SET в звичайному режимі. 

• 0 (за замовчуванням) відобразиться на дисплеї та заблимає. 

• Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати часовий пояс. 

• Натисніть кнопку SET ще раз, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: прийом DCF (On – за 
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замовчуванням), рік, місяць, день, години, хвилини та скидання на заводські налаштування (rst). Натисніть 

кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати налаштування. 

• Підтвердить за допомогою кнопки SET. 

• Після того як часовий сигнал DCF буде успішно отриманий, та прийом DCF активований, ручне 

налаштування часу буде перезаписане. 

7.1.1. Налаштування часового поясу 

• Ви можете виконати корекцію часового поясу (-12/+12) в режимі налаштування. 

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

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

7.1.2. Прийом DCF  
• За замовчуванням, прийом активований DCF (On), та після успішного прийому сигналу DCF не потрібно 

виконувати ніякі ручні регулювання. 

• Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , якщо ви хочете дезактивувати прийом DCF (OFF). 

7.1.3. Функція RESET  

• В режимі налаштування ви можете скинути погодну станцію на заводські налаштування (rst). 

• Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX , поки “rst” припинить блимання. 

 

8. Функція будильника 
• Натисніть кнопку ALM в звичайному режимі, щоб увійти до режиму будильника. 

• ALM та 00:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника з’явиться на дисплеї. 

• Натисніть та утримуйте кнопку ALM. Відобразиться піктограма будильника, та цифра годин почне блимати. 

Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати години. 

• Підтвердить налаштування за допомогою кнопки ALM та налаштуйте хвилини таким же способом. 

• Натисніть кнопку ALM ще раз. 

• Поточний час та піктограма будильника відобразяться на дисплеї. 

• Коли налаштований час будильника буде досягнуто, будильник задзвенить. 

• Піктограма будильника блиматиме. 

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити дзвінок будильника. 

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

включиться знову в той же самий час наступного дня. 

8.1.  Активування / дезактивування будильника 

• Натисніть кнопку ALM в звичайному режимі, щоб увійти до звичайного режиму. Щоб 

активувати/дезактивувати функцію будильника, натисніть кнопку ALM. 

• Піктограма будильника відобразиться / зникне. 

• Натисніть кнопку SET , щоб повернутися  до звичайного режиму. 

 

9. Підсвічування дисплея 
• Рівні яскравості можна відрегулювати відразу (3 рівні) за допомогою кнопки DIM на задній стороні. Дисплей 

відображає d1, d2 або d3 замість часу. 

9.1.  Колір відображення  

• Ви можете вибрати між трьома різними налаштуваннями кольорів за допомогою кнопки COLOR MODE на 

задній стороні. Замість часу відобразиться c1, c2 або c3. 

• Почекайте 3 секунди, поки дисплей повернеться до звичайного режиму, щоб підтвердити налаштування. 

9.1.1. C1 – кольоровий режим відображення зовнішньої температури 

• Колір відображення регулюється відповідно температури, виміряної зовнішнім передатчиком, у 22 різних 

відтінках кольорів. 

Колір  Температура  

Жовтий-червоний 22... > 30°C 

Зелені відтінки 14... 21,9°C 

Сині відтінки  0... 13,9°C 

Фіолетовий-

рожевий 

< 0°C 

Примітка: Колір відображення зелений, якщо передатчик не підключений. 

 

9.1.2. C2 – Особистий кольоровий режим 

• Ви можете налаштувати самостійно колір відображення в цьому режимі. Ви можете змінити різні кольори 

натисканням кнопки COLOR SELECT декілька разів. На дисплеї відобразиться «col» під час натискання цієї 

кнопки. 

• Якщо ніяка кнопка не натиснута протягом 3 секунд, колір відображення підтверджується, та дисплей 

повертається до звичайного режиму. 

9.1.3. C3 - Автоматичний кольоровий режим  

• В цьому режимі колір відображення змінюється автоматично м’якими переходами через 600 відтінків 
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кольорів. 

 

10. Прогноз погоди 
10.1. Стрілки направленості погоди 

• Стрілки направленості на дисплеї будуть показувати зростання, постійність чи зниження атмосферного 

тиску. 

10.2.  Піктограма прогнозу погоди 

• Погодна станція має 3 різні піктограми погоди: 

 
 

• Прогноз погоди охоплює діапазон 12 годин та вказує тільки загальну направленість погоди. Наприклад, 

якщо поточна погода хмарна, та відображається піктограма дощу, це не означає несправність пристрою із-за 

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

необов’язково дощ. Точність складає приблизно 75 %. 

• Сонячна піктограма також з’являється під час зоряної ночі. 

Примітка! 

Будь ласка, пам’ятайте, що піктограма погоди буде більш визначеною в ході функціонування. Піктограма 

погоди активна з самого початку, однак вірогідність прогнозів зростає з накопиченням даних. 

Увага: Прогноз погоди не буде передаватися на програму WeatherHub. 

 

11.  Температура та вологість 
11.1.  Максимальні та мінімальні показання 

• Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX в звичайному режимі. 

• Мінімальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї. 

• Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX ще раз. 

• Максимальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї. 

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

• Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX протягом 3 секунд, щоб очистити зареєстровані 

величини. 

 

12.  Налаштування зв’язку WeatherHub (тільки в поєднанні з системою WeatherHub) 
• Ви можете з’єднати базову станцію з мережним шлюзом WeatherHub System (не входить до комплекту). 

Ваші дані будуть передаватися в бездротовому режимі через мережний шлюз та інтернет безпосередньо на 

сервер. Після підключення ви можете на вашому смартфоні контролювати показання, виміряні у вашому 

будинку. 

• Відкрийте програму WeatherHub App, відобразиться оглядове вікно. Натисніть «Add new sensor» та скануйте 

QR-код на задній стороні базової станції. 

• Для отримання більш детальної інформації та докладного опису, зайдіть на сайт www.tfa-

dostmann.de/weatherhub. 

 

13. Розташування і закріплення базової станції і передатчика  
• При розташуванні назовні виберіть затінене і сухе місце для передатчика. Пряме сонячне світло призведе до 

неправильних показань, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти. 

• Розташуйте базову станцію у будь-якій кімнаті будинку. Уникайте близького сусідства з будь-яким 

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

• Після вибору потрібного положення перевірте передачу сигналу від передатчика на базову станцію (діапазон 

передачі до 100 метрів у відкритому просторі). У залізобетонних приміщеннях, особливо з металевими 

частинами, діапазон передачі у значному ступені буде скорочений. 

• Якщо існує необхідність, виберіть інше місце розташування для передатчика та / або базової станції. 

• Якщо передача проходить успішно, ви можете закріпити передатчик на стіні або розмістити його на плоскій 

поверхні. 

 

14. Чищення та догляд за обладнанням 
• Чистіть пристрої за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби. 

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

• Зберігайте ці пристрої в сухому місці. 

14.1.  Заміна батарейок 

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

http://www.tfa-dostmann.de/weatherhub
http://www.tfa-dostmann.de/weatherhub
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показань. 

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

повинен бути відновлений – тому завжди запускайте ручний пошук передатчика або заново запустіть пристрій 

згідно вказівок інструкції. 

• Вбудований конденсатор зберігає роботу протягом 30 хвилин у випадку вимкнення світла або іншого 

порушення енергопостачання, тож немає необхідності виконувати нові налаштування. 

 

15. Пошук та усунення несправностей 
Проблема  Рішення  

Відсутнє 

відображення 

 Під’єднайте базову станцію до блока живлення  

 Перевірте блок живлення 

Відсутній 

прийом 

передатчика 

Відображається 

«- - -» 

 Передатчик не інстальований 

 Перевірте батарейки передатчика (не використовувати акумуляторні батареї!) 

 Запустіть ручний пошук для передатчика: Натисніть кнопку COLOR MODE на 

базовій станції 

 Перезапустіть передатчик та базову станцію відповідно вказівок інструкції 

 Виберіть інше місце розташування передатчика та / або базової станції 

 Скоротіть відстань між передатчиком та базовою станцією 

 Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод. 

Відсутній 

прийом DCF  

 Активуйте прийом DCF в режимі налаштування (On) 

 Почекайте спроби прийому в нічний час 

 Виберіть інше місце для вашого пристрою 

 Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод 

 Перезапустіть пристрій відповідно вказівок інструкції 

 Налаштуйте годинник вручну 

Неправильна 

індикація  

 Використовуйте функцію RESET 

 Перезапустіть пристрій відповідно вказівок інструкції 

 

 

16. 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. 

 

17. Специфікації  
Базова станція 

Діапазон вимірювання температури -10 °C... 60 °C 

Вологість  1%>...99%> RH 

Розділення  0,1 °C та 1% RH 

Споживана потужність Блок живлення DC5V, 150mA  

 30 хвилин резервного конденсатора 

Розмір корпусу 200 x 30 x 92 мм 

Вага  254 грам (тільки пристрій) 

Передатчик  

Діапазон вимірювання 

температури 

-40 °C . . .  60 °C 

Вологість 1%>...99%> RH 
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Проміжки перевірки даних 

Час передачі  

Кімнатна температура Кожні 16 секунди 

Прийом зовнішньої 

температури 

Кожні 4 секунди  

Передача на міжмережний 

шлюз 

Кожні  7 хвилин 

Діапазон  Максимально 100 метрів (відкритий простір) 

Частота передачі 868 MHz 

Максимальна радіочастотна 

потужність 

<25mW 

Споживана потужність Батарейки типу 2 x AA 1,5 V (не входять до комплекту) 

Розмір корпусу 39 (51) x 21 (46) x 129 (135) мм 

Вага  45 грам (тільки пристрій) 

 


