
Trådlös termometer med klocka �
Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den
• Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga.
• Att följa och respektera anvisningarna i din manual komm-

mer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av
dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av fel-
aktig användning.

• Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som
uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner. På
samma sätt tar vi inget ansvar för några inkorrekta avläs-
ningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden
av dem.

• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida refe-

rens.

2. För din säkerhet
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen

inom dessa anvisningar. 
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produk-

ten är förbjudna.

Varning!� Risk för skada:

• Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid

förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre
brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstän-
ker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i
kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller ladd-
das upp. Risk för explosion!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhin-
dra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kom-
bination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte
heller batterier av olika typer.

• Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skydds-
glasögon vid hantering av läckande batterier.

Viktig information� om produktsäkerhet!

• Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer
eller stötar.

• Skydda den mot fukt
• Instrumentet är skyddat mot vattenstänk, men är inte vatten-

tät. Välj en skuggig och torr position för sändaren. 

3. Komma igång
Sätt i batterier

• Placera båda instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd
på cirka 1,5 meter. Kontrollera att inga andra elektroniska
enheter är nära.

• Dra av skyddsfolien från displayen på sändaren och bassta-
tionen.

• Öppna sändarens batterifack genom att dra batterifackets
lucka nedåt (se markering) och lyft upp luckan.

• Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. Se till att batteripolariteten
är korrekt.

• Stäng batterifacket igen.
• Öppna basstationens batterifack och sätt i två nya batterier

1,5 V AAA, se till att batteripolariteten är korrekt.
• Alla LCD-segment tänds en kort stund.
• Stäng batterifacket igen.

4. Mottagning av utomhustemperatur
• Efter att batterierna har satts i kommer utomhustemperatu-

ren automatiskt att överföras till basstationen.
• Symbolen för mottagningssignal blinkar. Basstationen

kommer att skanna utomhustemperaturen.
• Om mottagningen av utomhustemperaturen misslyckas

visas “--.-” på displayen. Kontrollera batterierna och prova
igen. Kontrollera om det finns någon störningskälla.

• Du kan starta initieringen manuellt. Tryck och håll in IN/ OUT-
knappen på basstationens framsida i 3 sekunder.

• “--.-” visas och mottagningssignalsymbolen blinkar på dis-
playen. Basstationen kommer att skanna utomhustempera-
turen igen.

5. Skärm
• Den övre displayen visar utomhustemperaturen (standard).
• Den nedre displayen visar inomhustemperaturen (standard)

och tiden.
• Med hjälp av IN/OUT-knappen kan du välja mellan den stor-

skaliga visningen av inomhustemperatur eller utomhustem-
peratur i normalläge.

6. Inställning av klockan
• Tryck och håll set/°C/°F-knappen vid basstationens baksida.
• 12 HR blinkar på displayen.

• Tryck på MEM/+-knappen i normalläge för att välja 12 HR
eller 24 HR-system. I 12 HR-system AM eller PM visas på
displayen.

• Tryck på SET/°C/°F-knappen.
• Timsiffran blinkar. Tryck på MEM/+-knappen för att justera

timmar.
• Tryck på SET/°C/°F-knappen igen.
• Minutsiffran blinkar. Tryck på MEM/+-knappen för att justera

minuter.
• Bekräfta inställningen med knappen SET/°C/°F.
• Den inställda tiden visas på displayen

7. Högsta och lägsta temperaturer

• Tryck på MEM/+-knappen vid basstationens baksida.
• MAX visas på displayen.
• Den högsta inomhustemperaturen och utomhustemperatu-

ren visas sedan den senaste återställningen.
• Tryck på MEM/+-knappen igen.
• MIN visas på displayen.
• Den lägsta inomhustemperaturen och utomhustemperaturen

visas sedan den senaste återställningen.
• För att gå tillbaka till den föreliggande temperaturdisplayen

trycker du på MEM/+-knappen en gång till.

8. Spara och återställa de högsta och lägsta värdena

• Så snart basstationen och utomhussändaren är aktiva
kommer max- och minimivärden för inomhus och utomhus
att lagras.

• Tryck på och håll ned MEM/+-knappen medan värdena visas
för att återställa den maximala och lägsta temperaturen till
föreliggande temperatur.

9. Temperaturvisning

• Tryck på SET/°C/°F-knappen för att ändra mellan °C (Celsius)
eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

10. Positionering och fixering av basstationen och sändaren

• Med det utvikbara benet bak på enheten kan basstationen
placeras på vilken plan yta som helst. Undvik närheten av alla
störande fält som datorskärmar eller TV-apparater och soli-
da metallföremål.

• Med det utvikbara benet baktill på sändaren kan den placeras
på en plan yta eller hängas på en vägg med fästhålet på enhe-
tens baksida. Välj en skuggig och torr position för sändaren.
(Direkt solsken förfalskar mätningen och kontinuerlig fuktig-
het belastar de elektroniska komponenterna i onödan).

• Kontrollera signalens sändning från utomhussändaren till
basstationen (sändningsområde 50 m fritt fält). Inom järn/-
betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna
signalen.

• Vid behov välj en annan position för utomhussändare och /
eller basstation.

11. Skötsel och underhåll

• Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd
inte lösningsmedel eller skurmedel

• Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en
längre period.

• Förvara instrumentet på en torr plats.

11.1 Batteribyte

• När batterisymbolen visas på displayen av utomhustempera-
turen, byt batterierna i sändaren. 

• När batterisymbolen visas på displayen av inomhustempera-
turen, byt batterierna i basstationen.

• Observera: 
När batterierna bytts måste kontakten mellan sändare och
basstation återställas – så sätt alltid in nya batterier i båda
enheterna eller starta en manuell sändarsökning.

12. Felsökning

Problem Lösning

Ingen indikation ➜ Kolla att polariteten är korrekt
på basstationen vid isättning av batterierna

Ingen sändare ➜ Kontrollera batterier på den 
Display “---” externa mottagningssändaren 

(använd inte uppladdningsbara 
batterier!)

➜ Starta om sändaren och bas-
stationen enligt manualen

➜ Starta manuell sökning efter 
sändaren: Tryck och håll 
knappen IN/OUT på Basstation

➜ Välj en annan plats för sändaren 
och/eller den Basstation

➜ Minska avståndet mellan 
sändaren och basstationen

➜ Kontrollera om det finns någon 
störningskälla

Felaktig indikering ➜ Byt batterierna

13. Avfallshantering
Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara
batterier i hushållsavfall.
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta
dem till din butik eller till en lämplig¬insamlings-
plats enligt gällande nationella eller lokala före-
skrifter för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly

Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s
direktiv om elektrisk och¬elektronisk utrustning
(WEEE).
Var vänlig och kasta inte detta instrument i hus-
hållsavfall. Användaren är skyldig att ta uttjänta
enheter till en utsedd återvinningsplats för bort-
skaffande av elektrisk och elektronisk utrust-
ning, för att säkerställa miljökompatibel bort-
skaffande.

14. Specifikationer 

Basstation

Mätområde 0 °C...+50 °C 
Inomhustemperatur: (+32 °F ...+122 °F) 

Indikation LL. L / HH. H: Temperaturen är utanför 
mätområde

Strömförbrukning: 2 x 1,5 V AAA 
(batterier ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått: 60 x 23 (50) x 90 mm

Vikt: 57 g (endast instrument)

Utomhus sändare

Mätområde -20 °C... +60 °C 
Utomhustemperatur: (-4 °F ...+140 °F)

Räckvidd: max. 50 m (öppet fält)

Sändningsfrekvens: 433 MHz

Maximal 
radiofrekvenseffekt: < 10mW

Sändningstid: 60 sekunder

Strömförbrukning: 2 x 1,5 V AAA 
(batterier ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått: 56 x 25 (55) x 90 mm

Vikt: 53 g (endast instrument)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande
från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för
att gå till tryck och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hitt-
tar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i
sökrutan. 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.3051 är i
överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till
EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: 
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de
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