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ПОГОДНА СТАНЦІЯ 868 MHz  

Інструкція з експлуатації 
 

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.  

 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію.  

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

та компоненти, узнати 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 неправильні 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. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Погодна станція (базовий пристрій) 

 Зовнішній передатчик  

 Інструкція по експлуатації 

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВСІ ПЕРЕВАГИ ВАШОГО НОВОГО ПРИСТРОЮ В КОРОТКОМУ 

ОГЛЯДІ 

 Відображення часу 24 години (секунди відображаються при натисканні кнопки SUN) 

 Відображення календаря: день тижня, день та місяць (рік тільки в режимі налаштування) 

 Функція вибору літнього часу (DST) 

 Функція щоденного будильника 

 Прогноз погоди з індикатором тенденції погоди 

 Відображення температури в градусах Celsius (°C) 

 Відображення кімнатної температури з показаннями MIN/MAX  

 Відображення зовнішньої температури з показаннями MIN/MAX, часом та датою 

 Всі показання температури MIN/MAX можна скинути 

 Відображення кімнатної та зовнішньої відносної вологості в RH% 

 Відображення відносного або абсолютного атмосферного тиску в hPa 

 Відносний атмосферний тиск з регульованою опорною величиною 

 Стовпцева діаграма історії відносного атмосферного тиску за останні 12 годин 

 Відображення часу сходу сонця, часу заходу сонця та довжина дня в 150 європейських містах 

 8 піктограм для відображення поточної фази місяця 

 Налаштування контрасту LCD 

 Індикатори низького заряду батарейок 

 Установка на столі або настінне монтування 

 

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. 

Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з батарейками, що потекли. 
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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. 

 

ЕЛЕМЕНТИ  

Погодна станція 

 
Термо-гігро передатчик 

 
 Віддалена передача зовнішньої температури та вологості на погодну станцію через сигнал 868MHz 

 Поперемінне відображення на LCD показань зовнішньої температури та вологості  

 Отвір для настінного монтування 

 Монтування у захищеному місці. Уникайте прямого попадання дощу та сонячного світла. 

 

ВСТАВЛЕННЯ ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В ТЕРМО-ГІГРО ПЕРЕДАТЧИКУ 

Зовнішній термо-гігро передатчик використовує батарейки 2 x AAA, IEC LR3, 1.5V. Коли необхідно замінити 

батарейки, піктограма низького заряду батарейки з’явиться на LCD зовнішнього передатчика. Щоб встановити 

та замінити батарейки, будь ласка, виконайте наступні кроки: 

1. Зніміть кришку. 

2. Вставте батарейки, додержуючись правильної полярності (дивіться позначення). 

3. Поставте на місце кришку батарейного відсіку. 

 

ВСТАВЛЕННЯ ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В ПОГОДНІЙ СТАНЦІЇ 

Погодна станція використовує батарейки 2 x C, IEC LR14, 1.5V. Щоб встановити та замінити батарейки, будь 

ласка, виконайте наступні кроки: 

1. Зніміть кришку на зворотній стороні погодної станції. 

2. Вставте батарейки, додержуючись правильної полярності (дивіться позначення). 

3. Поставте на місце кришку батарейного відсіку. 

 

Заміна батарейок 

 Замінюйте батарейки, коли піктограма батарейки погодної станції відображається біля дисплея 

атмосферного тиску. 

 Після спорожнення батарейок передатчика піктограма низького заряду батарейок відобразиться над 

дисплеєм зовнішньої вологості на погодної станції. 

Примітка: 

При заміні батарейок в буд-якому з цих пристроїв всі пристрої необхідно скинути, виконуючи наступне 

налаштування. 

 

НАЛАШТУВАННЯ 

Примітка: Ця погодна станція приймає тільки один зовнішній передатчик. 

1. Спочатку вставте батарейки в передатчик (дивіться вище розділ Вставлення та заміна батарейок в 

термо-гігро передатчику) 

LCD-

дисплей      

Функціональні 

кнопки     

Отвір для підвішування     

Розкладна 

підставка     

Кришка 

батарейного 

відсіку 
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2. Протягом 30 секунд після подачі живлення передатчику вставте батарейки в погодну станцію (дивіться 

вище розділ Вставлення та заміна батарейок в погодній станції). 

3. Після вставлення батарейок всі сегменти LCD коротко засвітяться, та прозвучить короткий звуковий 

сигнал. Потім відобразяться кімнатна температура, вологість та час як 0:00. Якщо ця інформація не 

відобразиться на LCD через 1 хвилину, видаліть батарейки та почекайте щонайменше 1 хвилину перед 

їх повторним вставленням. Після того як відобразяться кімнатні дані, користувач може приступати до 

наступного кроку. 

4. Після вставлення батарейок погодна станція почне отримувати передачу даних від передатчика. 

Показання зовнішньої температури та вологості повинні відобразитися на погодній станції. Якщо цього 

не станеться через 2 хвилини, необхідно дістати батарейки з обох пристроїв та скинути пристрій, 

починаючи з кроку 1. 

5. Щоб забезпечити успішну передачу сигналу 868 MHz, відстань між погодною станцією та 

передатчиком повинна складати до 100 метрів (дивіться примітки до розділів Розташування та 

Прийом 868 MHz). 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ 

Погодна станція: 

Погодна станція має п’ять легких у використанні функціональних кнопок: 

Кнопка SET  

 Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб увійти до режимів ручного налаштування: 

контраст LCD, Літній час ON/OFF, ручний час, календар та опорна величина відносного атмосферного 

тиску 

 Щоб зупинити звучання будильника 

 Щоб вийти з режиму налаштування будильника та режиму налаштування країна/місто 

 Щоб перемикатися між відображенням відносного та абсолютного атмосферного тиску 

Кнопка +  

 Щоб збільшити/змінити величини в режимах налаштування 

 Щоб зупинити звучання будильника 

Кнопка MIN/MAX  

 Натисніть цю кнопку, щоб перемикатися між відображенням показань кімнатної температури 

MIN/MAX та зовнішньої температури  MIN/MAX  

 Щоб зменшити/змінити величини в режимах налаштування 

 Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб скинути ВСІ показання 

кімнатної/зовнішньої температури MAX/MIN на поточні величини 

 Щоб зупинити звучання будильника 

Кнопка ALARM  

 Щоб активувати/дезактивувати будильник та відображення часу будильника 

 Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб увійти до режиму налаштування 

будильника 

 Щоб зупинити звучання будильника 

 Щоб вийти з режиму ручного налаштування та режиму налаштування країни/міста 

Кнопка SUN  

 Щоб перемикатися між відображенням дати (звичайний режим), секунд, довжиною світового дня та 

містом 

 Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб увійти до режиму налаштування 

країни/міста 

 Щоб зупинити звучання будильника 

 Щоб вийти з режиму ручного налаштування та режиму налаштування будильника 
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ЕКРАН LCD  

 
 

 

РУЧНІ НАЛАШТУВАННЯ  

Наступні налаштування можна змінити, коли натиснута кнопка SET: 

 Контраст LCD  

 Літній час (DST) ON/OFF 

 Ручний час 

 Календар  

 Опорна величина відносного атмосферного тиску 

Натисніть та утримуйте кнопку SET приблизно 3 секунди, щоб перейти до режиму налаштування: 

 

НАЛАШТУВАННЯ КОНТРАСТУ LCD 

 
Контраст LCD має 8 рівнів налаштування, від LCD 0 до LCD 7 (за замовчуванням LCD 3) 

1. Цифра почне блимати. 

2. Натисніть кнопку + або кнопку MIN/MAX, щоб налаштувати потрібний вам рівень контрасту. 

3. Натисніть кнопку SET, щоб увійти до Налаштування літнього часу On/Off або вийти з режиму 

налаштування натисканням кнопки ALARM або кнопки SUN. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ЛІТНЬОГО ЧАСУ ON/OFF 

 
Функцію літнього часу (DST) можна активувати або дезактивувати ON/OFF. Налаштування за замовчуванням 

«ON»: 

1. ON буде блимати на LCD із відображенням «dSt». 

2. Використовуйте кнопку + , щоб активувати  функцію літнього часу ON або дезактивувати OFF. 

3. Натисніть кнопку SET , щоб увійти до Ручного налаштування часу або вийти з режиму 

налаштування натисканням кнопкою ALARM або кнопкою SUN. 

 

 

 

Кімнатна температура в °C  

 

 

Індикатор фази місяця 

Час сходу сонця 

 

Піктограма прогнозу 

погоди 

 

Індикатор тенденції погоди 

 

Індикатор низького заряду 

батарейок (станція) 

 

Зовнішня температура в °C      

 

Час День тижня Індикатор літнього часу 

Піктограма будильника 

Відображення кімнатної 

вологості в RH% 

 

Календар  

Час заходу сонця 

 

 

Стовпцева діаграма історії 

атмосферного тиску 

   

Атмосферний тиск в hPa 

(відносний або абсолютний) 

 

Індикатор низького заряду 

батарейок (передатчик) 

 

Індикатор прийому сигналу 

зовнішніх даних * 

 

 

 

 

Записи зовнішньої температури MIN/MAX     Відображення  зовнішньої вологості в RH% 

    * Коли сигнал успішно прийнятий погодною станцією, піктограма зовнішнього прийому буде 

включена. (Якщо не успішно, ця піктограма не буде відображатися на LCD). Тож користувач може 

легко зрозуміти, чи був останній прийом успішний (піктограма включена), чи ні (піктограма 

виключена). 

 

Блимає  

Цифра блимає 
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РУЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ 

 
 

Щоб налаштувати годинник: 

1. Цифра годин в секції часу почне блимати. 

2. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати, або кнопку MIN/MAX, щоб зменшувати величину. 

Утримання цієї кнопки дозволяє величинам просуватися швидше. 

3. Натисніть кнопку SET , щоб увійти до налаштування хвилин. 

4. Хвилина буде блимати. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати або кнопку MIN/MAX, щоб 

зменшувати величину. 

5. Натисніть кнопку SET, щоб увійти до Налаштування календаря або вийти з режиму налаштування 

натисканням кнопки ALARM або кнопки SUN. 

 

НАЛАШТУВАННЯ КАЛЕНДАРЯ 

 
1. Цифри року почне блимати. 

2. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати, або кнопку MIN/MAX, щоб зменшувати величину. 

Діапазон охоплює від 2011 до 2025. 

3. Натисніть кнопку SET, щоб увійти до режиму налаштування місяця. 

4. Цифра місяця блиматиме. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати, або кнопку MIN/MAX, щоб 

зменшувати величину. 

5. Натисніть кнопку SET, щоб увійти до налаштування дня. 

6. Цифра дня блиматиме. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати, або кнопку MIN/MAX, щоб 

зменшувати величину. Утримання цієї  кнопки дозволяє величинам просуватися швидше.  

7. Натисніть кнопку SET, щоб увійти до Налаштування опорної величини відносного атмосферного 

тиску, або вийти з режиму налаштування натисканням кнопки ALARM або кнопки SUN. 

Примітка: 

Відповідний день тижня відображається над часом в короткій формі (від понеділка /Monday до неділі/ Sunday): 

MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ОПОРНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВІДНОСНОГО АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ 

Відносний атмосферний тиск відноситься до тиску на рівні морі, та його необхідно спочатку відрегулювати на 

вашу місцеву висоту над рівнем моря. 

Дізнайтесь про дійсний атмосферний тиск вашої місцевості (Місцева метеорологічна служба, інтернет, оптик, 

зразкові вимірювальні прилади в громадських будівлях та аеропорт).  

За замовчуванням величина відносного тиску складає 1013 hPa (29.92 inHg). Її можна налаштувати вручну на 

інше значення в діапазоні 960 - 1040 hPa (28.35 - 30.72 inHg), щоб мати більш точні дані. 

 
1. Поточна величина відносного тиску почне блимати. 

2. Використовуйте кнопку + , щоб збільшувати, або кнопку MIN/MAX, щоб зменшувати величину. 

Утримання цієї  кнопки дозволяє величинам просуватися швидше. 

3. Натисніть кнопку SET, щоб вийти з режиму налаштування. 

 

НАЛАШТУВАННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЧАСУ СХОДУ СОНЦЯ / ЗАХОДУ СОНЦЯ  

Погодна станція автоматично оновлює схід сонця, захід сонця та довжину світлового дня о 00:00, базуючись на 

налаштуваннях місцезнаходження, дати, часу та DST. 

1. Натисніть та утримуйте кнопку SUN протягом 3 секунд, щоб увійти до режиму налаштування 

місцезнаходження. 

2. Коротка форма назви країни почне блимати. Використовуйте кнопку + або кнопку  MIN/MAX, щоб 

Хвилини  Година блимає  

Блимає  

День тижня 

Рік (блимає) 

День. Місяць. 
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обрати країну. 

 
 

Примітка: Вибрати можна з 26 європейських країн та 150 міст. Кожна країна/місто відображається в 

короткому коді. Зверніться до списку на початку цієї інструкції, щоб побачити всі коди країн/міст. 

3. Обравши потрібну країну, натисніть кнопку SUN, щоб увійти до режиму Налаштування міста. 

4. Код міста почне блимати. Використовуйте кнопку + або кнопку MIN/MAX, щоб обрати Місто. 

Утримання кнопки дозволяє величинам просуватися швидше. 

 
 

5. Підтвердить кнопкою SUN або вийдіть з режиму налаштування натисканням кнопки SET або кнопки 

ALARM без збереження змін. 

6. Схід сонця в місті, довжина світового дня та час заходу сонця відобразяться на дисплеї через декілька 

секунд. 

 

 
 

7. Натисніть кнопку SUN двічі, щоб повернутися до звичайного відображення дати. 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОВЖИНИ ДНЯ 

1. В звичайному режимі дати натисніть кнопку SUN двічі, щоб відобразити довжину дня (загальне число 

годин сонячного світла за день). 

2. Натисніть знову кнопку SUN , та відобразиться обране Місто. (Дивіться розділ    

НАЛАШТУВАННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЧАСУ СХОДУ СОНЦЯ / ЗАХОДУ СОНЦЯ).  

3. Натисніть кнопку SUN ще раз, щоб повернутися до звичайного відображення дати. 

 

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА 

                     

Час будильника (блимає) —— Індикатор будильника ON 

 

 

 

Щоб налаштувати щоденний будильник: 

1. Натисніть кнопку ALARM. ALM та час будильника з’являться на дисплеї. 

2. Натисніть ту утримуйте кнопку ALARM. Цифри години блимають. Налаштуйте годину кнопкою + 

або MAX/MIN. 

3. Натисніть кнопку ALARM ще раз. Цифри хвилини блимають. Налаштуйте хвилини кнопкою + або 

MAX/MIN. 

4. Підтвердить налаштування кнопкою ALARM. Дійсний час відобразиться на дисплеї. 

5. Щоб активувати/дезактивувати функцію будильника, натисніть коротко кнопку ALARM. 

Відображення піктограми (((•))) означає, що будильник активований "ON". 

Примітка: Тривалість звучання будильника становить 2 хвилини. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити 

дзвінок будильника. 

 

ЩОБ ВИЙТИ З РЕЖИМІВ НАЛАШТУВАННЯ 

Щоб вийти з режимів налаштування будь-коли, користувач може почекати  автоматичної перерви в роботі, 

щоб повернутися до звичайного відображення. 

 

 

 

Код країни (блимає) 

Піктограма 

заходу сонця 

Код міста (блимає) 

Піктограма 

сходу сонця 

Час сходу сонця  Довжина дня (години: хвилини)  Час заходу сонця 
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЯ ПОГОДИ  

 

ПІКТОГРАМИ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ 

Піктограми погоди можуть відображатися в наступних комбінаціях: 

 
 

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 сонце або дощову хмару, то зміни піктограми не буде у випадку покращення 

погоди (із сонячною піктограмою) або погіршення (із дощовою піктограмою), 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 дощова піктограма, 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). 

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

(наприклад, з нижнього поверху на верхні поверхи будинку), видаліть батарейки та заново вставте їх 

приблизно через 30 секунд. Роблячи це, ви дозволите погодній станції не прийняти помилково зміну в місці 

розташування за зміну в атмосферному тиску, коли насправді це із-за невеликої зміни в висоті. 

 

ІНДИКАТОР ТЕНДЕНЦІЇ ПОГОДИ 

Погодний індикатор направленості працює разом із погодними піктограмами, (розташований зліва від 

прогнозних піктограм). Коли індикатор направлений вгору, це означає, що атмосферний тиск збільшується, та 

очікується поліпшення погоди, а коли індикатор вказує вниз, атмосферний тиск зменшується, та 

передбачається погіршення погоди. 

Беручи це до уваги, користувач може бачити, як змінюється погода, та яка очікується зміна. Наприклад, якщо 

індикатор направлений вниз разом із хмарною та сонячною піктограмами, це означає, що остання помітна 

зміна в погоді була тоді, коли було сонячно (тільки сонячна піктограма). Отже наступна зміна в погоді буде 

відзначатися хмарними піктограмами, оскільки індикатор вказує вниз. 

Примітка: 

Після того як індикатор тенденції погоди зареєструє зміну в атмосферному тиску, він буде постійно 

відображатися на LCD. 

 

ІСТОРІЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ (ЕЛЕКТРОННИЙ БАРОМЕТР З ТЕНДЕНЦІЄЮ 

БАРОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ) 

Права сторона другої секції LCD відображає історію атмосферного тиску на стовпцевій діаграмі. 

 

 

 

Тенденція атмосферного  

тиску за останні 12 годин 

 

 

 

 

 

 

Стовпцева діаграма показує історію атмосферного тиску за останні 12 годин в 5 інтервалах: 0h, -3h, -6h, -9h та -

Сонячно                         Часткова хмарність                  Хмарно з дощем  
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12h. “0h” показує величину атмосферного тиску за поточну повну годину. Колонки показують “hPa” (0, ±1, ±3, 

±5) за певний час. “0” в середині цієї шкали  дорівнює поточному тиску, та кожна зміна (±1, ±3, ±5) показує, 

наскільки високий або низький минулий тиск був в “hPa“ в порівнянні з поточним тиском. 

Якщо смуги зростають, це означає, що погода становиться кращою внаслідок збільшення атмосферного тиску. 

Якщо смуги знижуються, це означає падіння атмосферного тиску та очікування погіршення погоди від 

поточного часу “0h“. 

Примітка: 

Щоб отримувати точні тенденції барометричного тиску, погодна станція повинна працювати на одній висоті 

над рівнем моря для записів (наприклад, її не слід переміщати з першого на другий поверх будинку). Якщо ви 

переносите пристрій в нове місце, ігноруйте показання протягом наступних 12 годин. 

 

АБСОЛЮТНИЙ/ВІДНОСНИЙ АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 

Натисніть кнопку SET, щоб перемикатися між відображенням відносного (“rel”) та абсолютного (“abs”) 

атмосферного тиску. 

 
Примітка: 

Абсолютний тиск – це дійсний атмосферний тиск, виміряний базовим пристроєм. Відносний тиск відноситься 

до тиску над рівнем моря, і його спочатку необхідно відрегулювати на вашу місцеву висоту над рівнем моря 

(дивіться розділ Налаштування опорної величини відносного атмосферного тиску). 

 

КІМНАТНІ ДАНІ ТЕМПЕРАТУРИ/ВОЛОГОСТІ 

Дані кімнатної температури та вологості автоматично оновлюються та відображаються в першій секції LCD. 

 
 

ЗОВНІШНІ ДАНІ ТЕМПЕРАТУРИ/ВОЛОГОСТІ  
Остання секція LCD показує зовнішню температуру, записи температури MIN/MAX, вологість та індикатор 

прийому сигналу. 

 
 

ЩОБ ПОДИВИТИСЯ ДАНІ ТЕМПЕРАТУРИ MIN/MAX 

Натисніть кнопку MIN/MAX декілька разів, щоб подивитися кімнатну та зовнішню температуру MIN/MAX 

послідовно. Примітка: показання зовнішньої температури MIN/MAX також будуть відображати зареєстровані 

час і дату. 

 
СКИДАННЯ ЗАПИСІВ MAXIMUM/MINIMUM  

В звичайному режимі відображення натисніть та утримуйте кнопку MIN/MAX протягом 3 секунд. Це скине 

ВСІ мінімальні та максимальні записи на поточні температури. 

 

ПІКТОГРАМИ ФАЗ МІСЯЦЯ  

Погодна станція відображає 8 різних піктограм фаз місяця. Поточна фаза місяця вказується на схемі 

відповідно до налаштованого  календаря. 

Відображення абсолютного атмосферного тиску  

Кімнатна відносна 

вологість в RH% 

Кімнатна 

температура в °C  

Зовнішня 

вологість в RH% Зовнішня температура 

в °C 

Зареєстрований час 

зовнішніх даних MIN/MAX 

 

Зареєстрована дата 

зовнішніх даних MIN/MAX 

 

 

 

 

Зовнішня температура MAX 

Піктограма 

зовнішнього прийому 
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ТЕРМО-ГІГРО ПЕРЕДАТЧИК 

Відстань прийому термо-гігро передатчика може бути під впливом температури. При холодних температурах 

відстань передачі може бути скорочена. Будь ласка, пам’ятайте про це, коли будете розташовувати 

передатчик. Також в батарейках термо-гігро передатчика може знизитись потужність. 

 

ПРИЙОМ 868 MHz  

Погодна станція повинна отримувати зовнішні дані протягом 2 хвилин після налаштування. Якщо зовнішні 

дані не отримані через 2 хвилини після налаштування (зовнішня температура та вологість відображають “ --.-

”), будь ласка, перевірте наступні фактори: 

1. Відстань погодної станції або передатчика повинна складати щонайменше 1.5 - 2 метри від будь-яких 

джерел перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори. 

2. Уникайте розташування погодної станції на або в безпосередньої близькості від металевих віконних 

конструкцій. 

3. Використання інших електричних продуктів, таких як головні телефони або гучномовці, що 

функціонують на тій самій частоті сигналу (868MHz), може  перешкоджати правильній передачі або 

прийому  сигналу. 

4. Електричне обладнання, що використовується сусідами та працююче на тій самій частоті сигналу 

868MHz, також може визивати перешкоди. 

Примітка: 

Після того як сигнал 868MHz правильно отриманий, не відкривайте повторно кришку батарейного відсіку ні в 

передатчику, ні в погодній станції, оскільки батарейки можуть відійти від контактів та призвести до  

помилкового скидання. Якщо це випадково станеться, то скиньте всі пристрої (дивіться розділ вище 

Налаштування), інакше можуть трапитись проблеми з передачею. 

Діапазон передачі приблизно 100 метрів від передатчика до погодної станції (у відкритому просторі). Тем не 

менш, він залежить від оточуючого середовища та рівнів перешкод. Якщо прийом неможливий, не дивлячись 

на  дотримання цих факторів, всі одиниці системи необхідно скинути (дивіться розділ Налаштування).

 

РОЗТАШУВАННЯ ПОГОДНОЇ СТАНЦІЇ 

Погодна станція забезпечує можливість настільної установки або настінного монтування. Перед настінним 

монтуванням, будь ласка, перевірте, чи можлива передача даних з вибраного місця розташування. 

Щоб змонтувати на стіні: 

1. Закріпіть гвинт (не поставляється) у вибраній стіні, залишаючи голівку витягнутою приблизно на 5мм. 

2. Підвісьте погодну станцію на гвинт, використовуючи отвір для підвішування на зворотній стороні. 

Акуратно потягніть погодну станцію вниз, щоб закріпити її на місці. 

 
 

Розкладна настільна підставка: 

Ніжка розкладної настільної підставки розташована на зворотній стороні. Витягніть підставку. Після 

витягування розкладної настільної підставки розташуйте погодну станцію в підходящому місці. 

 

РОЗМІЩЕННЯ ТЕРМО-ГІГРО ПЕРЕДАТЧИКА: 

Розташуйте його в захищеному місці. Уникайте прямого попадання дощу та сонячного світла. 

Термо-гігро передатчик можна розташувати на будь-якій плоскій поверхні або змонтувати на стіні за 

допомогою кронштейна, що служить як підставка або як база для настінного монтування. 

Графічний сегмент 

поточної фази місяця 

Waxing Crescent Перша чверть Waxing Gibbous Повний місяць Waning 

Gibbous Остання чверть Waning Crescent Новий місяць  
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Щоб змонтувати на стіні: 

1. Закріпіть кронштейн на потрібній стіні, використовуючи гвинти та пластикові анкери.  

2. Закріпіть передатчик на кронштейні. 

Примітка: 

Перед постійною фіксацією передатчика до настінної бази розташуйте всі пристрої у вибраних 

положеннях, щоб перевірити, що величини зовнішньої температури та вологості можуть бути прийняті. У 

випадку, якщо сигнал не можна отримати, розташуйте термо-гігро передатчик в іншому місці або злегка його 

здвиньте, це може допомогти в прийомі сигналу. 

 
ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

• Очищуйте пристрій та передатчик м’якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники та миючі 

засоби. Захищайте цей пристрій від вологи. 

• Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом тривалий період часу. 

 

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Проблеми  Рішення  

Відсутня індикація 

на погодній станції 

або передатчику 

Впевніться в додержанні правильної полярності батарейок  

Замініть батарейки 

Відсутній прийом 

передатчика 

Відображається «--» 

Перевірте батарейки зовнішнього передатчика (не використовуйте 

акумулятори!) 

Перезапустіть передатчик та погодну станцію згідно з вказівками  інструкції 

Оберіть інше місце для передатчика та/або погодної станції  

Скоротіть відстань між передатчиком та погодною станцією 

Перевірте, чи немає якихось джерел перешкод 

Неправильне 

відображення 

Замініть батарейки 

 

ВИДАЛЕННЯ 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. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ: 

Рекомендований діапазон операційної температури: +5°C до +40°C / +41°F дo +104°F  

Діапазон вимірювання температури: 

Кімнатна: -9.9°C дo +59.9°C з кроком виміру 0.1°C / 14.2°F дo 139.8°F з кроком виміру 0.2°F (відображається 

“OF.L” , якщо за межами цього діапазону) 

Зовнішня: -39.9°C дo +59.9°C з кроком виміру 0.1°C / -39.8°F дo +139.8°F з кроком виміру 0.2°F 

(“відображається “OF.L” , якщо за межами цього діапазону, відображається “--.-” , якщо відсутній сигнал 
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передатчика) 

Діапазон вимірювання відносної вологості: 

Кімнатна: 20% дo 95% з кроком виміру 1% (відображається “- -” , якщо температура OF.L; відображається 

“19%” , якщо < 20%, та “96%” , якщо > 95%) 

Зовнішня: 1% дo 99% з кроком виміру 1% (відображається “- -” , якщо зовнішня температура OF.L; 

відображається 1% , якщо < 1% , та 99% , якщо > 99%) 

Інтервал перевірки даних: 

Контрольний інтервал кімнатної температури/вологості: кожні 16 секунд 

Контрольний інтервал зовнішньої температури/вологості: кожні 16 секунд 

Прийом зовнішньої температури/вологості: кожні 4 секунди 

Контрольний інтервал атмосферного тиску: кожна 1 хвилина 

Частота передачі: 868 MHz 

Максимальна потужність радіочастоти: < 25mW 

Енергоспоживання (рекомендовані лужні батарейки): 

Погодна станція: 2 x C, IEC, LR14, 1.5V 

Строк експлуатації батарейок: приблизно 24 місяці 

Термо-гігро передатчик: 2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V  

Строк експлуатації батарейок: приблизно 12 місяців 

Розміри (L x W x H) 

Погодна станція: 184 x 40 x 188 мм 

Термо-гігро передатчик: 36 x 16 x 102.6 мм 

 


