
Instrukcja obsługi

Kat. Nr. 30.3065
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Termometr bezprzewodowy �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie
firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, unikną

Państwo uszkodzenia urządzenia i utraty praw do

roszczeń z tytułu wad spowodowanych niewłaściwym

użytkowaniem. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe

w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji

obsługi. Nie ponosimy również odpowiedzialności za

niepoprawne pomiary i skutki, które mogą z nich

wynikać.

• Zwrócić szczególną uwagę na wskazówki bezpiec-

zeństwa!

• Niniejszą instrukcję obsługi przechowywać w 

bezpiecznym miejscu!

2. Zakres dostawy

• Termometr bezprzewodowy (stacja bazowa)

Termometr bezprzewodowy �
• Nadajnik zewnętrzny (nr kat. 30.3234.02)
• Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety Państwa

nowego urządzenia na pierwszy rzut oka

• Temperatura zewnętrzna przez bezprzewodowy nadajnik
zewnętrzny (maks. 80m)

• Wskazanie temperatury wewnętrznej i wilgotności
powietrza

• Wartości najwyższe i najniższe z ręcznym lub auto-
matycznym zerowaniem

• Do ustawienia lub powieszenia na ścianie

4. Wskazówki bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opi-
sanym zakresie.

• Nie używać produktu w sposób inny niż przedstawiony w
niniejszej instrukcji obsługi. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przera-
bianie urządzenia jest niedozwolone.
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Termometr bezprzewodowy �
Ostrożnie !� Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń: 

• Urządzenia i baterie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. 

• Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 
3 roku życia.

• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i
mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie
zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy
połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria
została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin
do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przy-
puszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny
sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast
skorzystać z pomocy medycznej.

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demon-
tować ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie
możliwie jak najszybciej wymienić. 

Termometr bezprzewodowy �
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,

należy usunąć z niego bateria/baterie. 
• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze

skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby
natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsulto-
wać się z lekarzem.

Ważne wskazówki � dotyczące bezpieczeństwa produktu!

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne tempera-
tury, wibracje oraz wstrząsy. 

• Chronić stację bazową przed wilgocią.
• Nadajnik zewnętrzny jest odporny na zraszanie, ale nie

jest wodoszczelny. Należy wyszukać miejsce osłonięte od
opadów dla ustawienia nadajnika zewnętrznego. 

5. Komponenty

5.1 Stacja bazowa (odbiornik)

A: Wyświetlacz (Rys. 1):

A 1: Symbol odbioru
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Termometr bezprzewodowy �
A 2: Temperatura zewnętrzna
A 3: Wartości Maks.–Min. 
A 4: Temperatura wewnętrzna 
A 5: Wilgotność powietrza wewnątrz
A 6: Automatyczne zerowanie wartości Maks.–Min.

B: Przyciski (Rys. 2):

B 1: Przycisk °C / °F 

B 2: Przycisk HI / LOW 

C: Obudowa(Rys. 2):

C 1: Ucho do zawieszenia
C 2: Komora baterii
C 3: Stojak

5.2 Nadajnik (Rys. 3+4):

D 1: Lampka kontrolna LED
D 2: Komora baterii 
D 3: Ucho do zawieszenia

Termometr bezprzewodowy �
6. Uruchamianie

6.1 Wkładanie baterii 

• Ustawić urządzenia na stole w odległości ok. 1,5 metra od
siebie. Unikać bliskości źródeł zakłóceń (urządzeń elek-
tronicznych i nadajników radiowych). 

• Otworzyć komorę baterii nadajnika zewnętrznego i włożyć
jedną nową baterię 1,5 V AA z zachowaniem prawidłowej
polaryzacji. Lampka kontrolna LED migocze.

• Zamknąć kasetkę na baterie.
• Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza stacji bazowej.
• Otworzyć komorę baterii w stacji bazowej.
• Włożyć nową baterię 1,5 V AA z zachowaniem

prawidłowej polaryzacji. Wszystkie funkcje zostaną krótko
wyświetlone. Na wyświetlaczu pojawia się temperatura
wewnętrzna i wilgotność.

• Zamknąć kasetkę na baterie.

6.2 Odbiór nadajnika zewnętrznego

• Po włożeniu baterii nadajnik zewnętrzny automatycznie
zaczyna przekazywać temperaturę zewnętrzną. Na 
wyświetlaczu miga symbol komunikacji bezprzewodowej.
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Termometr bezprzewodowy �
• Jeżeli temperatura zewnętrzna nie jest odbierana, na 

wyświetlaczu pojawia się symbol „- -”. Sprawdzić baterię i
podjąć kolejną próbę. Usunąć ewentualne źródła
zakłóceń. 

• Inicjalizację można również rozpocząć ręcznie. Przytrzy-
mać przycisk °C / °F i HI / LOW na stacji bazowej jednocz-
eśnie przez pięć sekund. 

• Na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawia się „- -” i
miga symbol sygnału bezprzewodowego. Stacja bazowa
ponownie próbuje odbierać temperaturę zewnętrzną.

7. Obsługa

7.1 Wskazanie temperatury

• Za pomocą przycisku °C / °F można wybierać między
stopniami Celsjusza lub Fahrenheita jako jednostką tem-
peratury.

7.2 Najwyższe i najniższe wartości

• Istnieją dwie pamięci dla wartości maksymalnych i mini-
malnych.

Termometr bezprzewodowy �
7.2.1 Pamięć z zerowaniem ręcznym

• Gdy tylko stacja bazowa i nadajnik zewnętrzny są
aktywne, maksymalne i minimalne wartości pomiarowe
dla pomiarów wewnątrz i na zewnątrz są zapisywane i
wyświetlane w prawym segmencie. 

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk HI / LOW przez trzy
sekundy, wartości zostaną skasowane (wskazanie „-”) i
zresetowane do aktualnej wartości.

7.2.2 Pamięć z zerowaniem automatycznym

• Krótko nacisnąć przycisk HI / LOW, aby przejść do trybu z
automatycznym zerowaniem wartości najwyższej i
najniższej.

• Wskazanie HI / LOW 24HR pojawia się w prawym górnym
rogu wyświetlacza.

• W tym trybie wyświetlają się wartości maksymalne i mini-
malne zmierzone w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli war-
tość pomiarowa jest starsza niż 24 godziny, jest wymienia-
na na kolejną wyższą lub niższą wartość mierzoną, która
mieści się jeszcze w oknie czasowym 24 godzin. 
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Termometr bezprzewodowy �
• Wskazówka: Wartości najwyższa i najniższa nie są 

jednocześnie resetowane do aktualnej wartości mierzonej
w określonym czasie.

• Możliwy jest również ręczny reset.

8. Ustawienie i mocowanie stacji bazowej i nadajnika

• Dzięki rozkładanemu stojakowi z tyłu stację bazową
można ustawić lub przymocować do ściany za pomocą
ucha do zawieszenia. Należy unikać bliskości innych
urządzeń (telewizorów, komputerów, telefonów komór-
kowych) oraz masywnych przedmiotów metalowych.

• Za pomocą oczka do zawieszenia z tyłu nadajnika można
go przymocować do ściany. Na zewnątrz znaleźć zacie-
nione miejsce dla nadajnika, które jest chronione przed
deszczem. (Bezpośrednie nasłonecznienie może
zafałszować wartości pomiaru, a stała wilgoć obciąża
niepotrzebnie części elektroniczne). 

• Sprawdzić, czy transmisja wartości pomiarowych z
nadajnika do stacji bazowej odbywa się w pożądanym
miejscu instalacji (zasięg w wolnym polu do 80 metrów), w
przypadku litych ścian, szczególnie z elementami metalo-
wymi, zasięg nadajnika może być znacznie zmniejszony. 

Termometr bezprzewodowy �
• W takim przypadku należy wyszukać nowych miejsc lokali-

zacji dla nadajnika zewnętrznego i/lub stacji bazowej.

9. Pielęgnacja i konserwacja

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie
używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników! 

• Wyjąć baterie, jeżeli nie zamierzają Państwo korzystać z
urządzenia przez dłuższy czas.

• Przechowywać urządzenia w suchym miejscu.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania na ➜ Włożyć baterię z zachowaniem 
na stacji bazowej prawidłowej polaryzacji

➜ Wymienić baterię 

Brak odbioru stacji ➜ Brak zainstalowanego nadajnika 
Wskazanie „---” zewnętrznego

➜ Rozpocząć ręczne wyszukiwanie 
nadajnika
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Termometr bezprzewodowy �
➜ Sprawdzić baterię nadajnika 

zewnętrznego 
(nie używać akumulatorków!)

➜ Ponownie uruchomić nadajnik
zewnętrzny i stację bazową 
zgodnie z instrukcją obsługi 

➜ Wybrać inne miejsce montażu 
nadajnika zewnętrznego i/lub 
stacji bazowej

➜ Zmniejszyć odległość między 
nadajnikiem zewnętrznym a
stacją bazową

➜ Usunąć ewentualne źródła 
zakłóceń

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Wymienić baterię 

Uwaga: Przy wymianie baterii należy ponownie nawiązać
połączenie między nadajnikiem a stacją bazową – dlatego
zawsze należy ponownie włożyć baterie we wszystkich
urządzeniach lub rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajnika.

Termometr bezprzewodowy �
11. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane
przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów 
konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i
być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie
odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla śro-
dowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które
nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je
oddzielnie. 
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z
dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE). 
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Termometr bezprzewodowy �
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z
innymi odpadami gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji 
przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych
punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. Przestrzegać 
obowiązujących obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani
akumulatorów do pojemnika na odpady gospo-
darstwa domowego. Baterie i akumulatory
zawierają szkodliwe substancje, które w przy-
padku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić
środowisku i zdrowiu. Jako konsument są
Państwo prawnie zobowiązani do przekazania
zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich pra-
widłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym
lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Termometr bezprzewodowy �
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumula-
torach szkodliwych substancji to: 
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

12. Dane techniczne

Zakres pomiarowy
Temperatura wewnętrzna -10°C... +60°C 

Wilgotność 10...99 %RH

Temperatura zewnętrzna -40°C... +60°C 

Dokładność temperatury ±1°C

Dokładność wilgotności ± 3% (35 ... 75%)

Zasięg ca. 80 m (wolna przestrzeń)

Częstotliwość sygnału 433 MHz 

Maksymalna moc nadajnika < 10mW

Zasilanie Stacja bazowa: 1 x 1,5 V AA 
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Termometr bezprzewodowy �
Nadajnik zewnętrzny 1 x 1,5 V AA 

(baterie nie wchodzą w skład 
zestawu)

Stacja bazowa

Wymiary 77 x 22 x 86 mm

Waga 70 g (tylko urządzenie)

Nadajnik zewnętrzny

Wymiary 64 x 20 x 41 mm

Waga 34 g (tylko urządzenie)

Termometr bezprzewodowy �

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za
zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momen-
cie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć
na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.  

Deklaracja Zgodności UE 

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 30.3065
odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce 
www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy 12/21
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