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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du börjar använda den
• Läs bruksanvisningen noggrant. Denna information hjälper dig att bekanta dig

med din nya enhet, att lära dig alla dess funktioner och delar, att ta reda på viktiga
detaljer om dess första användning och hur du använder den och för att få råd i
händelse av fel. 

• Att följa och respektera instruktionerna i bruksanvisningen förhindrar skador på
ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig
användning. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa
instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläs-
ningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.

• Observera särskilt säkerhetsråden!
• Behåll denna bruksanvisning för framtida referens

2. Leveransinnehåll
• Trådlös termohygrometer
• 3 sändare (kat.-nr 30.3208.02)
• Bruksanvisning

3. Verksamhetsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• För kontroll av inomhus- och utomhusklimat.
• Med intern sensor och 3 trådlösa radiostyrda sändare för övervakning av upp till 4

rum, utbyggbara till 8 sändare 
• Högsta/lägsta/larmvärden
• Tendensindikatorer 
• Komfortzoner

4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs

ovan. Det bör endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
• Obehöriga reparationer, förändringar eller ändringar i produkten är förbjuden.

Varning� Risk för skada:

• Förvara dessa enheter och batterier utom räckhåll för barn. 

Fig. 3
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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer � KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
B 2: ALARM / SET knapp
B 3: CHANNEL / + knapp

C: Hölje (Fig. 2):
C 1: Stativ (utvikbart)
C 2: Batterifack

D: Sändare (Fig. 3):
Hölje framsida:
D 1: Överföringssignalslampa

Display:
D 2: Kanalnummer
D 3: Temperatur och luftfuktighet

Hölje baksida:
D 4: Väggmonteringshål
D 5: Batterifack

Inuti batterifacket:
D 6: Omställare 1, 2, 3 och 4

6. Komma igång
• Placera instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5 meter. Undvik

att komma nära möjliga störningskällor (elektroniska enheter och radioinstallatio-
ner).

8
6.1 Installation av sändarna
1. Öppna det skruvade batterifacket på den första sändaren.
2. För den första sändaren, ställ ner den första, den andra och den tredje omställa-

ren. 
3. Skjut upp den fjärde omkopplaren för att välja temperaturdisplay i °C (Celsius) eller

skjut ner för att välja °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.
4. Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. På displayen visas temperatur och luftfuktighet

och kanalnummer 1.
5. Stäng batterifacket igen.

• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtätning. Om ett batte-
ri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar.
Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen,
sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsa-

kas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier till-
sammans, eller batterier av olika slag. 

• Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av
läckande batterier!

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Skydda den mot fukt.
• Sändaren är skyddad mot stänkvatten, men är inte vattentät. Välj en skuggig och

torr position för sändaren när den används utomhus. 

5. Delar 
Basstation (mottagare) 

A: Display (Fig. 1): 

Display 1, 2 och 3 för sändare 1-3
A 1: Kanalnummer med mottagnings- och batterisymbol 
A 2: Temperatur
A 3: Temperaturtendensindikator
A 4: Hi-/Low-alarm för temperatur
A 5: Symbol för komfortnivå
A 6: Luftfuktighet
A 7: Hi-/Low-Alarm för luftfuktighet
A 8: Märkning för vald kanal
A 9: Symbol för MAX/MIN

Display IN för intern sensor och sändare 4-8
A 10: Display för intern sensor och sändare 4-8

B: Knappar (Fig. 1): 
B 1: MIN/MAX / – knapp
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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer � KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
• Tryck och håll ned knappen CHANNEL / + i tre sekunder. 
• Den radiokontrollerade mottagningssymbolen visas. 
• Basstationen skannar mätningarna.

6.3 Ytterligare sändare
• Om du har installerat fler än tre sändare visas mätningarna för sändare 4-8 på dis-

playens avsnitt 4.
• Tryck på CHANNEL / + för att välja visningsavsnitt 4. Pilen visas i motsvarande vis-

ningsavsnitt. 
• Tryck på CHANNEL / + för att växla mellan de installerade sändarna.
• Tryck på knappen igen efter att ha visat den senast installerade sändaren, på dis-

playen visas cirkelsymbolen. På displayavsnitt 4 visas i följd värdena för den interna
sensorn och den fjärde till åttonde sändaren. Tryck på knappen igen för att inakti-
vera funktionen.

• På displayen visas de uppmätta interna värdena igen.

6.4 Temperaturdisplay
• Tryck och håll ned MIN/MAX / – knappen i normalt läge för att växla mellan °C

(Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

6.5 Visning av temperaturtrend
• Trendpekaren på displayen anger om temperaturvärdena ökar, stabiliseras eller

minskar

6.6 Komfortnivå
• På displayen visas ett vänligt ansikte (RH 45 ...65%), ett neutralt ansikte (RH 

< 45%) eller sorgset ansikte (RH > 65%) för att indikera klimatets komfortnivå.

6.7 Högsta och lägsta värden
• Tryck på MIN/MAX / – knappen.
• MAX visas på displayen.

• Upprepa steg 1 till 5 för att ansluta fler sändare. Rätt omkopplarläge för sändarna
1-8 finns i tabellen. 3 sändare ingår, basstationen kan utökas till totalt 8 sändare
(tillval).

6.2 Installera basstationen
• Öppna batterifacket på basstationen och sätt i fyra nya batterier 1,5 V AAA, pola-

ritet enligt bilden.
• Alla LCD-segment visas i några sekunder. 
• Stäng batterifacket igen. 
• Mätningarna från de installerade sändarna överförs till basstationen. Den radiokon-

trollerade mottagningssymbolen visas.
• Om mottagningen lyckas visas temperatur- och luftfuktigheten från respektive sän-

dare på displayen, temperaturtrendsymbolen och symbolen för komfortnivån.
• Den radiokontrollerade mottagningssymbolen försvinner.
• På displayens avsnitt 4 visas automatiskt de uppmätta värdena för den interna sen-

sorn.
• Om värdena inte tas emot från en kanal eller om ingen sändare är installerad visas

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

• Du kan starta initieringen manuellt.. 
• Tryck på knappen CHANNEL / + tills pilen visas på önskad kanal. Om du vill söka

efter alla installerade sändare väljer du den interna sensorn (IN). 

Omställare (D 6)
Funktion1 2 3 4

ner ner ner — kanal 1
ner ner upp — kanal 2
ner upp ner — kanal 3
ner upp upp — kanal 4
upp ner ner — kanal 5
upp ner upp — kanal 6
upp upp ner — kanal 7
upp upp upp — kanal 8
— — — ner °F
— — — upp °C

RH < 45% RH 45...65% RH > 65%

torr bekväm våt
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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer � KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
7.1.2 Larm om luftfuktighet
• HI AL och 90 % (standard-IN: 80 %) eller den senast justerade övre luftfuktighets-

gränsen visas på displayen (kanal 1-3 och intern sensor).
• Tryck på CHANNEL / + eller MIN/MAX / – knappen för att justera önskad övre luft-

fuktighetsgräns. 
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen efter att ha satt värdet när det fortfarande

blinkar för att aktivera larmfunktionen.
• Larmsymbolen visas på displayen. 
• Bekräfta inställningen med ALARM / SET knappen. 
• LO AL och 30 % (standard-IN: 40 %) eller den senast justerade nedre luftfuktig-

hetsgränsen visas på displayen.
• Tryck på CHANNEL / + eller MIN/MAX / – knappen för att justera önskad lägre luft-

fuktighetsgräns. 
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen efter att ha satt värdet när det fortfarande

blinkar för att aktivera larmfunktionen.
• Larmsymbolen visas på displayen. 
• Ställ in larmet för de extra sändarna och för den interna sensorn på samma sätt.
• Upprepa stegen ovan tills du har ställt in och aktiverat önskade larm. 

7.2 Visning av de justerade larmvärdena
• Tryck på ALARM / SET knappen i normalt läge för att visa de justerade övre larm-

gränserna (kanal 1-3 och intern sensor).
• Tryck igen på ALARM / SET knappen i normalt läge för att visa de justerade nedre

larmgränserna (kanal 1-3 och intern sensor)..
• Tryck igen på ALARM / SET knappen för att återgå till normal visning.

7.3 Vid larm
• Vid larm blinkar motsvarande symbol och ett larmljud aktiveras. Stoppa larmsigna-

len med valfri knapp

7.4 Ta bort larmet
• Tryck på CHANNEL / + knappen tills pilen visas på önskad kanal.
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen i 3 sekunder.
• HI AL och den senast justerade övre temperaturgränsen anges.
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen för att inaktivera larmfunktionen. 
• Larmsymbolen försvinner på displayen

• På displayen visas de maximala värdena sedan den senaste återställningen.
• Tryck och håll ned MIN/MAX / – -knappen för att ta bort maxvärdena för den valda

kanalen.
• Tryck på MIN/MAX / – knappen igen.
• MIN visas på displayen.
• På displayen visas minimivärdena sedan den senaste återställningen.
• Tryck och håll ned MIN/MAX / – knappen för att ta bort minimivärdena för den valda

kanalen.
• Tryck på MIN/MAX / – knappen igen för att gå tillbaka till visning av de aktuella vär-

dena.

7. Inställningar
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under en

längre tid.
• Tryck och håll ned MIN/MAX / – eller CHANNEL / + för en snabb körning.

7.1 Inställning av larmet för temperatur och luftfuktighet
7.1.1 Temperaturlarm
• Tryck på CHANNEL / + knappen tills pilen visas på önskad kanal (kanal 1-3 och

intern sensor).
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen i 3 sekunder.
• HI AL och 60 °C (default IN: 35°C) eller den senast justerade övre temperaturgrän-

sen visas på displayen.
• Tryck på CHANNEL / + or MIN/MAX / – knappen för att justera önskad övre tempe-

raturgräns. 
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen efter att ha satt värdet när det fortfarande

blinkar för att aktivera larmfunktionen. 
• Larmsymbolen visas på displayen. 
• Bekräfta inställningen med ALARM / SET knappen.
• LO AL och -20°C (standard IN: 10°C) eller den senast justerade nedre temperatur-

gränsen visas på displayen. 
• Tryck på CHANNEL / + or MIN/MAX / – knappen för att justera önskad nedre

tempe¬ra¬turgräns. 
• Tryck och håll ned ALARM / SET knappen efter att ha satt värdet när det fortfarande

blinkar för att aktivera larmfunktionen. Larmsymbolen visas på displayen
• Bekräfta inställningen med ALARM / SET knappen.
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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer � KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
Ingen sändarmottagning ➜ Ingen sändare installerad
Display “—-” ➜ Kontrollera sändarens batterier

(använd inte uppladdningsbara batterier!)
➜ Starta om sändaren och basstationen enligt 

manualen
➜ Manuell sökning efter sändaren enligt handboken
➜ Välj en annan plats för sändaren och/eller bas-

stationen
➜ Minska avståndet mellan sändaren och bas-

stationen
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla

Felaktig indikation ➜ Byt batterier
➜ Använd kalibreringsfunktionen

11. Kalibreringsfunktion
• Den trådlösa termohygrometern gör det möjligt för användaren att kalibrera vis-

ningen av temperatur- och fuktighetsmätningar på basstationen med en extern,
bättre referenskälla. Användaren kan justera temperatur- och fuktighetsdisplayerna
inom mätområdet. 

11.1 Kalibrering av luftfuktighetens display
• Tryck på CHANNEL / + knappen tills pilen visas på önskad kanal.
• Tryck på ALARM / SET och MIN/MAX / – knappen samtidigt i 5 sekunder.
• Visningen av luftfuktigheten blinkar.
• Tryck på CHANNEL / + eller the MIN/MAX / – knappen för att korrigera fuktighets-

värdet.
• Tryck på ALARM / SET knappen kort, på displayen visas den normala mätningen, eller

håll ned ALARM / SET knappen i 3 sekunder för att bekräfta det inställda värdet.

11.2 Kalibrering av temperaturdisplayen
• Tryck på CHANNEL / + knappen tills pilen visas på önskad kanal. Tryck på ALARM

/ SET och CHANNEL / + knappen samtidigt i 5 sekunder..
• Temperaturdisplayen blinkar.
• Tryck på CHANNEL / + eller MIN/MAX / – knappen för att korrigera temperaturvärdet.
• Tryck på ALARM / SET knappen kort, på displayen visas den normala mätningen eller

håller ned ALARM / SET knappen i 3 sekunder för att bekräfta det inställda värdet.

• Bekräfta inställningen med ALARM / SET knappen. 
• Upprepa stegen ovan tills alla larm har inaktiverats.

8. Placering och fastsättning av basstationen och sändaren
• Med det vikbara benet på baksidan av basstationen kan den placeras på en plan yta

eller monteras på en vägg med hjälp av upphängningshålet på baksidan av enhe-
ten. Undvik närheten till störande fält som datorskärmar eller TV-apparater och
fasta metallföremål.

• Med upphängningshålet på baksidan kan sändarna väggmonteras på respektive
plats. Välj en skuggig och torr position för sändaren när den används utomhus.
(Direkt solsken förfalskar mätningen och kontinuerlig fuktighet belastar de elektro-
niska komponenterna i onödan). 

• Kontrollera signalöverföringen från sändaren till basstationen (överföringsområde
på upp till 100 m fritt fält). Inom järn-betongrum (källare, överbyggnader) försva-
gas den mottagna signalen.. 

• Välj vid behov en annan position för sändaren och/eller basstationen

9. Skötsel och underhåll
• Rengör apparaten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skur-

medel! 
• Ta ur batterierna om du inte använder apparaten under en längre tid.
• Förvara apparaten på en torr plats

9.1 Batteribyte
• När batterisymbolen visas i en kanals displaylinje, byt då batterier i respektive sän-

dare.
• När batterisymbolen visas i displaylinjen för inomhusvärdena, byt batterier i bass-

stationen.
• Observera: När batterierna byts måste kontakten mellan sändare och basstation

återställas – så sätt alltid in nya batterier i båda enheterna eller starta en manuell
sändarsökning.

10. Felsökning
Problem Lösing

Ingen indikation på ➜ Se till att batteriernas polaritet är korrekt 
basstation/sändare ➜ Byt batterier
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KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer � KLIMA-MONITOR – Trådlös Termohygrometer �
Noggrannhet luftfuktighet ±5 % @ 20…90%

Upplösning fuktighet 1 %

Indikation LL.L / HH.H Temperaturen ligger utanför mätområdet

Mätområde ca. 100 m (öppet fält)

Överföringsfrekvens 433 MHz

Maximal radiofrekvenseffekt < 10mW

Sändningstid Sändning var 60:e sekund

Effektförbrukning
Basstation 4 x 1,5 V AAA (batterier ingår ej)
sändare 2 x 1,5 V AAA (batterier ingår ej)

Använd alkaliska batterier

Basstation:

Dimension 116 x 24 (64) x 116 mm

Vikt 143 g (endast instrument)

Sändare:

Dimension 45 x 20 x 110 mm

Vikt 52 g (endast instrument)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De
tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående
meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår
hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

EU-försäkran om överensstämmelse 
TFA Dostmann förklarar härmed att radioutrustningstypen 30.3067 överensstämmer 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

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 12/21

12. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och
komponenter som kan återvinnas och återanvändas.  Detta minskar avfallet och
skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingssystem
som har satts upp.

Kassering av den elektriska apparaten
Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsba-
ra batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elek-
triska och elektroniska produkter (WEEE). 
Kasta inte denna produkt i vanligt hushållsavfall.  Som konsument är du
skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bort-
skaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa mil-
jövänligt bortskaffande. Följ gällande föreskrifter!

Kassering av batterierna 
Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med van-
ligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på
ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsu-
ment är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig
uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för
att skydda miljön.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.

13. Specifikationer

Mätområde 
Inomhustemperatur 0 °C…+60 °C (+32 °F…+140 °F)
Utomhustemperatur -40 °C…+60 °C  (-40 °F…+140 °F)
Luftfuktighet inomhus 20…99%
Luftfuktighet utomhus 10…99%

Noggrannhet temperatur ±1°C

Upplösning temperatur 0,1°C
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