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FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy
TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem,
poznacie wszystkie jego funkcje i budowę, dowiecie się
ważnych szczegółów odnośnie uruchomienia, obsługi oraz
uzyskacie porady odnośnie postępowania w wypadku awarii.

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń

urządzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczeń z tytułu

wad.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone

poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Nie

ponosimy również odpowiedzialności za niepoprawne

pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w

odpowiednim miejscu!

2. Zakres dostawy

• Termometr bezprzewodowy (stacja bazowa)
• Nadajnik zewnętrzny (Kat.-Nr. 30.3243.02)
• Instrukcja obsługi 

3. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego 

urządzenia w skrócie 

• Bezprzewodowe przesyłanie temperatury zewnętrznej przez
maks. 3 nadajniki (maks. 100 m)

• Wskazanie temperatury wewnętrznej
• Strzałka tendencji
• Najwyższe i najniższe wartości
• Do postawienia lub powieszenia na ścianie

D 5
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FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
4. Wskazówki bezpieczeństwa 

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym
zakresie.

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

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie
urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie !� Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń: 

• Urządzenia i baterie przechowywać poza zasięgiem 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 zawie-
rają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu sta-
nowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta,
może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich
wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, 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, demontować
ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

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

• Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, ani
baterii różnych typów. 

• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą,
oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast
przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury,
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. Elementy składowe 

5.1 Stacja bazowa (odbiornik)

A: Wyświetlacz (Rys. 1):

A 1: Strzałka trendu dla temperatury na zewnątrz
A 2: Symbol baterii nadajnika
A 3: Temperatura zewnętrzna
A 4: Symbol baterii stacji bazowej
A 5: Temperatura wewnątrz 
A 6: Wartości min. 
A 7: Wartości maks. 
A 8: Numer kanału
A 9: Symbol odbiorul

B: Przyciski (Rys. 2):

B 1: Przycisk CH B 2: Przycisk MAX 

B 3: Przycisk MIN 

C: Obudowa (Rys. 2):

C 1: Nóżka (rozkładana) C 2: Ucho do zawieszania
C 3: Kasetka na baterię
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FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
5.2 Nadajnik (Rys. 3):

D 1: Lampka kontrolna LED
D 2: Przycisk TX 

D 3: 1 2 3 Przełącznik suwakowy do wyboru kanału
D 4: Kasetka na baterię
D 5: Ucho do zawieszania

6. Uruchamianie

6.1 Wkładanie baterii 

• Położyć urządzenia na stole w odległości ok. 1,5 m od siebie.
Unikać bliskości źródeł zakłóceń (urządzeń elektronicznych i
nadajników bezprzewodowych). 

• Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza stacji bazowej.
• Otwórz komorę baterii w stacji bazowej i włóż dwie nowe bate-

rie 1,5 V AAA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
• Na krótko wyświetlą się wszystkie segmenty. 
Z•amknąć kasetkę na baterie. 
• Otworzyć komorę baterii nadajnika zewnętrznego.
• Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AA z zachowaniem prawidłowej

polaryzacji.
• Przełącznik suwakowy do wyboru kanału znajduje się w

pozycji 1 (ustawienie domyślne).
• Lampka kontrolna LED miga.
• Zamknąć kasetkę na baterie.

6.2 Odbiór nadajnika zewnętrznego 

• Po włożeniu baterii nadajnik zewnętrzny automatycznie zaczyna
przesyłać temperaturę na zewnątrz. Na wyświetlaczu miga
symbol bezprzewodowy.

• Jeśli temperatura zewnętrzna nie jest odbierana, na wyświetlaczu
pojawia się "- -". Należy wtedy sprawdzić baterie i ponowić
próbę. Usunąć ewentualne źródła zakłóceń. 

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
• Można również rozpocząć uruchamianie ręcznie. Naciśnij i

przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk CH na stacji bazowej.
Zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany.

• Na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawi się "- -" i
będzie migał symbol sygnału bezprzewodowego. Stacja
bazowa próbuje teraz ponownie odebrać dane o temperaturze
zewnętrznej.

• Teraz naciśnij przycisk TX w komorze baterii nadajnika. Lamp-
ka kontrolna LED miga i od razu następuje przesyłanie
danych.

7. Obsługa

7.1 Funkcja maksimum/minimum

• Naciśnij przycisk MIN.
• pojawia się na wyświetlaczu.
• Pojawiają się najniższe zmierzone wartości od ostatniego

resetowania.
• Naciśnij przycisk MAX.
• pojawia się na wyświetlaczu.
• Pojawiają się najwyższe zmierzone wartości od ostatniego

resetowania.
• Jeszcze raz nacisnąć odpowiedni przycisk, aby powrócić do

trybu normalnego. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX lub MIN, gdy wyświetlane

są wartości maksymalne lub minimalne, aby wyzerować 
odpowiednie wartości.

• Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu MAX/MIN, jeśli
przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

7.2 Przełączanie °C/°F

• Naciśnij jednocześnie przyciski MAX i MIN, aby zmienić 
jednostkę temperatury z Celsjusza (°C) na Fahrenheita (°F).

TFA_No. 30.3068_Anl_polnisch  20.05.2022  11:00 Uhr  Seite 5



1110

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
7.3 Strzałka trendu

• Strzałka trendu wskazuje, czy wartości temperatury na
zewnątrz aktualnie rosną, spadają, czy też pozostają na tym
samym poziomie.

8. Stawianie i mocowanie stacji bazowej i nadajnika

• Stacja bazowa może być ustawiona na równej powierzchni
przy użyciu składanego stojaka na tylnej ściance urządzenia.
Należy naciskać mocno dwoma kciukami, aż będzie słychać
głośne kliknięcie gdy stojak zablokuje się w danej pozycji. 

• Za pomocą ucha do zawieszania umieszczonego z tyłu można
przymocować stację bazową do ściany w salonie.

• Unikać bliskości innych urządzeń elektrycznych (telewizorów,
komputerów, telefonów bezprzewodowych) i przedmiotów z
litego metalu.

• Na zewnątrz znaleźć zacienione miejsce dla nadajnika, które
jest zabezpieczone przed opadami. Bezpośrednie
nasłonecznienie może zafałszować wartości pomiaru, a stała
wilgoć obciąża niepotrzebnie części elektroniczne. 

• Sprawdzić, czy wartości pomiarowe są przekazywane z
nadajnika do stacji bazowej w żądanym miejscu instalacji
(zasięg w polu swobodnym do 100 metrów), w przypadku
litych ścian, zwłaszcza z elementami metalowymi, zasięg
nadajnika może być znacznie zmniejszony. 

• W takim przypadku należy wyszukać nowych miejsc lokalizacji
dla nadajnika zewnętrznego i/lub stacji bazowej.

• Uchu do zawieszania z tyłu nadajnika umożliwia przymocowanie
go do ściany.

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
9. Dodatkowe nadajniki (Kat.-Nr. 30.3243.02), dostępne

opcjonalnie

• Jeśli chcesz podłączyć kilka nadajników, użyj przełącznika
suwakowego 1 2 3, aby wybrać inny kanał dla każdego
nadajnika.. W każdy dodatkowy nadajnik należy włożyć dwie
nowe baterie 1,5 V AA zgodnie z biegunowością +/-. 

• Następnie włączyć stację bazową lub rozpocząć ręczne 
wyszukiwanie nadajnika: 

• Wybrać żądaną stację za pomocą przycisku CH.
• Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk CH na stacji

bazowej. Zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie wykasowany
i poszukiwanie sygnału nadajnika rozpocznie się od nowa.

• Wartości zewnętrzne i numer kanału wyświetlają się na 
wyświetlaczu stacji bazowej. Jeśli podłączonych jest więcej
niż jeden nadajnik, można przełączać między kanałami od 1
do 3 za pomocą przycisku CH na stacji bazowej.

• Po ostatnim zarejestrowanym kanale, po ponownym
naciśnięciu przycisku CH pojawia się symbol kółka oznaczający
automatyczną zmianę kanału.

10. Pielęgnacja i konserwacja 

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

• Wyjąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas.

• Przechowywać urządzenia w suchym miejscu.

10.1 Wymiana baterii 

• Gdy tylko w wierszu wyświetlacza temperatury zewnętrznej
pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterię w nadajniku
zewnętrznym. 
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FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
• Gdy tylko w wierszu wyświetlacza temperatury wewnętrznej

pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterię w stacji
bazowej.

• Uwaga: W przypadku wymiany baterii należy ponownie nawią-
zać połączenie między nadajnikiem zewnętrznym a stacją
bazową – dlatego zawsze wkładać nowe baterie do obu
urządzeń lub rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajnika. 

11. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania ➜ Włożyć baterie z zachowaniem 
na stacji bazowej prawidłowej biegunowości

➜ Wymienić baterie 

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

➜ Sprawdzić baterie w nadajniku 
zewnętrznym 
(nie używać akumulatorów!)

➜ Ponowne uruchomienie nadajnika 
zewnętrznego i stacji bazowej 
zgodnie z instrukcją obsługi 

➜ Ręczne wyszukiwanie nadajnika 
według 
Uruchomić instrukcję obsługi

➜ Inne miejsce postawienia 
nadajników zewnętrznych i/lub 
wybrać stację bazową

➜ Zmniejszyć odległość między 
nadajnikiem zewnętrznym a stacją 
bazową

➜ Usunąć źródła zakłóceń

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
Nieprawidłowe 
wskazanie ➜ Wymienić baterie 

12. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane
przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstruk-
cyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być
ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i
chroni środowisko. 
Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla 
środowiska 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 oddziel-
nie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrekty-
wą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych ( WEEE ). 
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 elektrycznych i elektro-
nicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie
przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumu-
latorów do pojemnika na odpady gospodarstwa
domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkod-
liwe substancje, które w przypadku niewłaściwej
utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu.
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FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani
do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w
celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom deta-
licznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi.
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach
szkodliwych substancji to: 
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

13. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy
Temperatura wewnętrzna 0...50°C (32...122°F)
Temperatura zewnętrzna -40...60°C (-40...+140°F)
Dokładność ±1°C przy 0…50°C

Zasięg ca. 100 m (wolna przestrzeń)

Częstotliwość sygnału 433 MHz 

Maksymalna moc nadajnika < 10mW

Zasilanie elektryczne
Stacja bazowa: 2 x 1,5 V AAA 

(baterie niezawarte w zestawie)
Nadajnik zewnętrzny: 2 x 1,5 V AA 

(baterie niezawarte w zestawie)
Używajcie baterii alkalicznych.

Stacja bazowa 

Wymiary 88 x 19 (44) x 88 mm

Waga 65 g (tylko urządzenie) 

FUN – Termometr z odczytem zdalnym �
Nadajnik zewnętrzny

Wymiary 40 x 21 x 130 mm

Waga 47 g (tylko urządzenie) 

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 30.3068
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 04/22
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