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WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
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

• Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa)
• Nadajnik zewnętrzny (Kat.-Nr. 30.3246.02)
• Instrukcja obsługi 

3. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie 

• Temperatura zewnętrzna za pomocą bezprzewodowego nadajnika zewnętrznego (433 MHz), zasięg do 60 m (pole
swobodne)

• Możliwość rozbudowy do 3 nadajników, również do kontroli temperatury w oddalonych pomieszczeniach, np. w pokoju
dziecięcym, winiarni

• Wewnętrzna temperatura i wilgotność powietrza z poziomem komfortu klimatu w pomieszczeniu
• Najwyższe i najniższe wartości

Rys. 3
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WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
• Prognoza pogody z symbolami i „Weather Boy”
• Tendencja ciśnienia powietrza
• Zegar bezprzewodowy ze wskazaniem dni tygodnia i daty
• Alarm budzenia z funkcją drzemki, czas trwania drzemki ustawiany indywidualnie 
• Czas wschodu i zachodu słońca oraz długość dnia (dla 164 miast świata)
• Wskazanie aktualnej fazy księżyca
• Do postawienia 

4. Wskazówki bezpieczeństwa 

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż
zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji. 

• 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 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 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. 

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
• 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.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy. Chronić przed wilgocią !
• Nadajnik zewnętrzny jest odporny na zraszanie, ale nie jest wodoszczelny. Na zewnątrz znaleźć miejsce dla nadajnika,

które jest zabezpieczone przed opadami. 

5. Elementy składowe 

5.1 Stacja bazowa (odbiornik)

A: LCD-Display, wyświetlacz (Rys. 1):

A 1: Symbol odbioru DCF A 2: Czas (DCF) 
A 3: Prognoza pogody z symbolami i „Weather Boy” A 4: Trend ciśnienia powietrza
A 5: Symbol baterii dla stacji bazowej A 6: Poziom komfortu klimatu w pomieszczeniu
A 7: Temperatura wewnętrzna A 8: Wewnętrzna wilgotność powietrza
A 9: Wartości najwyższe i najniższe A 10: Symbol baterii nadajnika zewnętrznego
A 11: Temperatura zewnętrzna A 12: Symbol zmiany kanału
A 13: Numer kanału z symbolem odbioru A 14: Kod miasta 
A 15: Godzina wschodu/zachodu słońca / długość dnia A 16: Faza księżyca
A 17: Symbol wschodu/zachodu słońca / długość dnia A 18: Data / godzina alarmu / sekundy
A 19: Dzień tygodnia A 20: Symbol alarmu
A 21: Symbol drzemki
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WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
B: Przyciski (Rys. 2):

B 1: Przycisk SET B 2: Przycisk +/CH Taste
B 3: Przycisk – /WAVE B 4: Przycisk MEM 

B 5: Przycisk sensoryczny 

C: Obudowa (Rys. 2):

C 1: Kasetka na baterie C 2: Stojak

5.2 Nadajnik zewnętrzny (Rys. 3):

D 1: Wskaźnik przesyłania LED D 2: Kasetka na baterię
D 3: 1/2/3 Przełącznik wyboru kanałów D 4: Haczyk do zawieszenia na ścianie 
D 5: Przycisk RESET

6. Obsługa

6.1 Wkładanie baterii 

• Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza stacji bazowej.
• Otwórz kasetka na baterię w nadajniku i odbiorniku i umieść urządzenia na stole w odległości ok. 1,5 metra od siebie. 

Unikać bliskości źródeł zakłóceń (urządzeń elektronicznych i nadajników radiowych).
• Umieść dwie nowe baterie 1,5V AA w kasetka na baterię stacji bazowej, a zaraz potem dwie nowe baterie 1,5V AA w

kasetka na baterię nadajnika. Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii. 
• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wszystkie segmenty LCD zostaną na krótko wyświetlone. Wskaźnik transmisji LED na

nadajniku miga na czerwono.
• Po pomyślnym uruchomieniu należy ponownie dokładnie zamknąć pokrywy baterii.

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
6.2 Odbiór temperatury zewnętrznej

• Po włożeniu baterii dane pomiarów zewnętrznych będą transmitowane z nadajnika do stacji bazowej Symbol odbioru
sygnału z nadajnika migocze.

• Gdy tylko stacja bazowa odbierze temperaturę zewnętrzną, wartość ta będzie wyświetlać się przez cały czas.
• Jeśli wartości zewnętrzne nie zostaną odebrane w ciągu trzech minut, na wyświetlaczu pozostanie "- -". Należy wtedy

sprawdzić baterie i ponowić próbę. Usunąć ewentualne źródła zakłóceń. 
• Można również rozpocząć poszukiwanie sygnału nadajnika w innym momencie ręcznie (np. po utracie nadajnika

zewnętrznego lub po wymianie baterii). 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk +/CH przez trzy sekundy. Zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany. 
• Wcisnąć przycisk RESET na nadajniku. Transmisja danych nastąpi natychmiast.

6.3 Odbieranie czasu radiowego

• Po 3 minutach stacja bazowa zaczyna odbierać sygnał radiowy dla godziny. Symbol odbioru DCF migocze. Gdy kod
czasowy zostanie odebrany po maks. 7 minutach, na wyświetlaczu pojawi się na stałe czas sterowany radiowo, data,
dzień tygodnia i znak odbioru DCF. 

• Czas aktualizuje się codziennie o godzinie 1:00, 2:00 i 3:00 (najmniejsza ingerencja). 
• Jeśli odbiór nie powiedzie się, następna próba odbioru nastąpi automatycznie o następnej godzinie (do 5 razy).
• Można również rozpocząć uruchamianie ręcznie. Naciśnij przycisk – /WAVE przez 2 sekundy. Symbol odbioru DCF

migocze.
• Jeśli podczas aktywnego odbioru sygnału DCF77 ponownie naciśniesz przycisk – /WAVE, odbiór sygnału radiowego

zostanie zakończony. 
• Istnieją trzy różne stany odbioru:

miga – odbiór aktywny
wyświetla się przez cały czas – odbiór zakończony pomyślnie
brak symbolu – brak odbioru 

TFA_No. 35.1159_Anl_polnisch  20.05.2022  11:01 Uhr  Seite 5



1110

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
• Domyślnie odbiór DCF jest włączony i po udanym odbiorze sygnału radiowego DCF nie jest wymagane ręczne usta-

wianie czasu.
• W przypadku gdy zegar nie może odebrać sygnału sterującego DCF (np. z powodu zakłóceń, dystansu od nadajnika itp.),

czas może zostać nastawiony ręcznie. Zegar działa wtedy jak normalny zegar kwarcowy (patrz ustawienia godziny, 
kalendarza i lokalizacji).

Odbiór radiowego sygnału sterowania czasu DCF

Podstawą odmierzania czasu dla nadawanego radiowego sygnału sterującego jest cezowy zegar atomowy obsługiwany
przez Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Odchylenie czasu wynosi mniej niż jedna sekunda na milion
lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem za pomocą sygnału o częstotliwości 
DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1 500 km. Bezprzewodowa stacja pogodowa odbiera sygnał, konwertuje i zawsze
wyświetla dokładną godzinę. Również przestawienie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie, następuje automatycznie.
Odbiór zależy głównie od położenia geograficznego.

Prosimy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

• Zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 1,5 – 2 metrów od ewentualnych urządzeń zakłócających jak komputery i
telewizory. 

• Wewnątrz pomieszczeń żelbetowych (piwnice, nadbudówki ) odbierany sygnał jest w naturalny sposób osłabiony. W
ekstremalnych przypadkach zaleca się umieszczenie urządzenia w pobliżu okien, ażeby lepiej odbierać sygnał sterujący.

• Zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniejsze nocą i odbiór sygnału jest w większości przypadków możliwy. Jeden
jedyny odbiór sygnału dziennie wystarcza, żeby zapewnić dokładność i utrzymać odchylenia poniżej 1 sekundy.

7. Obsługa

• Ważne: Podczas odbioru czasu radiowego nie można naciskać żadnego przycisku.

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
• Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu ustawień, jeśli przez ponad 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden 

przycisk.
• Jeśli w trybie ustawień naciśniesz i przytrzymasz przyciski +/CH i – /WAVE, przejdziesz do trybu szybkiego 

uruchamiania.

7.1 Ustawienia godziny, kalendarza i lokalizacji

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy w trybie normalnym, aby przejść do trybu ustawień.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis RC i DCF oraz będzie migać napis ON.
• Domyślnie odbiór DCF jest aktywny (RC ON) i nie jest wymagane ręczne ustawianie po udanym odbiorze sygnału

radiowego DCF.
• W trybie ustawień, naciśnij przycisk +/CH lub – /WAVE, jeśli chcesz wyłączyć odbiór radiowy DCF (RC OFF).
• W przypadku dezaktywowanego odbioru godzinę i datę należy ustawić ręcznie. 
• Ustawienie potwierdzić przyciskiem SET.
• Można teraz kolejno wybrać 12- lub 24-godzinny system czasu (24Hr - domyślnie), strefę czasową (Hr 00 - domyślnie),

godziny, minuty, wyświetlanie daty dzień/miesiąc (D/M, data europejska - domyślnie) lub miesiąc/dzień (M/D, data
amerykańska), rok, miesiąc, dzień, język dla dnia tygodnia (GE - domyślnie), jednostkę temperatury °C lub °F 
(°C - domyślnie), kod miasta (BER - domyślnie) oraz symbol pogody i ustawić je za pomocą przycisków +/CH i 
– /WAVE.

• Wprowadzone dane potwierdzić klawiszem SET.
• Jeśli radiowy sygnał zegarowy jest aktywny (RC ON), ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany, jeśli odbiór się

powiedzie.

7.1.1 System 12- lub 24-godzinny

• W trybie ustawień można wybrać 12- lub 24-godzinny system czasu. W 12-godzinnym systemie czasowym na wyświet-
laczu pojawia się AM lub PM (po godzinie 12).
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WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
7.1.2 Nastawianie strefy czasowej

• W trybie nastawiania można przeprowadzić korekturę strefy czasowej (+12/-12).
• Korekta strefy czasowej jest wymagana, jeżeli sygnał radiowy DCF może być odebrany, ale strefa czasowa różni się od

czasu DCF (np. +1=jedna godzina później).

7.1.3 Ustawianie języka dla dnia tygodnia 

• W trybie nastawczym można wybrać język dla dnia tygodnia: Niemiecki (GE), francuski (FR), hiszpański (ES), włoski
(IT), holenderski (NE), duński (DA) i angielski (EN).

7.1.4 Wybór miasta 

• Do wyboru są 164 miasta. Skróty wszystkich miast można znaleźć na liście na końcu instrukcji. Kod miasta zaczyna
migać. Za pomocą przycisków +/CH i – /WAVE wprowadź pierwszą literę dla swojej lokalizacji. Potwierdzić 
przyciskiem SET. W ten sam sposób wprowadzić drugą i trzecią literę. Wyświetlacz ERR: Błąd – powtórzyć procedurę.

7.1.5 Ustawianie symbolu pogody

• Dla prawidłowej prognozy pogody muszą najpierw zostać nastawione aktualne warunki pogodowe. Pierwsza prognoza
jest wykonywana 8 godzin po wprowadzeniu aktualnego stanu pogody. W przypadku nieprawidłowego ustawienia 
prognoza może być błędna.

7.2 Tryb wyświetlania

• W trybie normalnym klawiszem SET można przełączać się między następującymi wskazaniami: data, godzina alarmu i
sekundy.

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
7.3 Funkcja alarmowa

• Za pomocą przyciskiem SET wybrać czas alarmu AL.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET.
• Na wyświetlaczu pojawi się AL i 6:30 (ustawienie domyślne) lub ostatnio ustawiony czas alarmu.
• Ustawić godziny za pomocą przycisków +/CH i – /WAVE. 
• Wprowadzoną wartość potwierdzić klawiszem SET i w ten sam sposób ustawić minuty
• Ponownie nacisnąć przycisk SET, symbol drzemki będzie migał. Za pomocą przycisków +/CH lub – /WAVE można

teraz ustawić minuty (1 do 30) dla interwału drzemki lub wyłączyć tę funkcję (OFF). Domyślnym ustawieniem jest 8
minut.

• Wprowadzoną pozycję potwierdzić klawiszem SET.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.
• Aby aktywować lub dezaktywować funkcję alarmu, w trybie normalnym naciśnij przycisk – /WAVE.
• Symbol alarmu pojawia się na wyświetlaczu lub z niego znika. 
• Przy aktywowanym alarmie, gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia, budzik zacznie dzwonić Odpowiedni symbol 

alarmu migocze.
• Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, to narastający dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po dwóch minutach, a

alarm aktywuje się ponownie o tej samej porze
• Nacisnąć dowolny przycisk (oprócz ), aby wyłączyć alarm.
• Naciśnij przycisk czujnika , aby aktywować funkcję drzemki.
• Jeżeli funkcja drzemki jest aktywowana, na wyświetlaczu miga symbol drzemki. 
• Alarm zostaje przerwany na ustawiony czas.
• Nacisnąć dowolny przycisk (oprócz ), aby wyłączyć funkcję drzemki.

8. Podświetlenie

• Nacisnąć przycisk drzemki . Podświetlenie tła włączy się na 10 sekund.
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WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
9. Termometr i higrometr

9.1 Poziom komfortu

• W celu wskazania poziomu komfortu na klimatu w pomieszczeniu na wyświetlaczu pojawia się:

Wyświetlacz Znaczenie Zakres pomiarowy Zakres pomiarowy 

Temperatura wewnętrzna Wewnętrzna wilgotność powietrza

DRY Suchy < 40%RH

COM Komfort 20°C… 28°C 40% RH…70% RH 

WET Wilgoć >70% RH

Wartości nie są wyświetlane <20°C, >28°C 40%RH…70%RH

9.2 Funkcja maksimum/minimum 

• Naciskając przycisk MEM, można wywołać dzienne wartości maksymalne (MAX) dla temperatury i wilgotności z czujni-
ka wewnętrznego oraz dla temperatury zewnętrznej. Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku MEM można wywołać
najniższe wartości (MIN). 

• Wartości najwyższe i najniższe są automatycznie resetowane o północy.
• Resetowanie ręczne: Jeśli przytrzymasz przycisk MEM przez 3 sekundy, wartości zostaną usunięte i zresetowane do

wartości bieżącej. 

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
10. Prognoza pogody 

10.1 Symbole pogodowe (Rys. 4)

• Bezprzewodowa stacja pogodowa rozróżnia 5 różnych symboli pogodowych (słonecznie, częściowo pochmurno,
pochmurno, deszcz, ulewny deszcz). Kryształek śniegu jest wyświetlany, gdy zgłaszany jest deszcz, a temperatura
zewnętrzna na kanale 1 jest poniżej 0 °C.

• Prognoza na wyświetlaczu symbolicznym odnosi się do okresu 8 godzin i przedstawia tylko trend pogodowy. Na przykład:
w danym momencie jest pochmurno i jest wskazywany symbol deszczu, nie oznacza to błędu w funkcjonowaniu 
urządzenia, tylko oznacza, że nastąpił spadek ciśnienia atmosferycznego i można oczekiwać pogorszenia pogody, ale
niekoniecznie musi tu chodzić o opady deszczu. Prawdopodobieństwo wynosi około 70%.

• Symbol słońca oznacza dobrą pogodę i będzie wyświetlany również w nocy, co należy odczytać jako wskazanie na
bezchmurne gwiaździste niebo. 

10.2 Weather Boy (Rys. 4)

• Prognoza pogody z "Pogodynką": Szorty kąpielowe, szalik, rękawiczki czy parasol? Pogodynka" zawsze pokazuje
odpowiednie ubranie dla aktualnego symbolu pogody w 22 wariantach.

• Należy pamiętać, że stan odzieży jest oparty na informacji o nadajniku, który jest zarejestrowany na kanale 1. Jeśli
nadajnik nie znajduje się na zewnątrz lub jeśli na kanale 1 nie jest podłączony żaden nadajnik, na wyświetlaczu pojawi
się nieprawidłowe wskazanie lub w ogóle go nie będzie.

10.3 Strzałki trendu

• Strzałki trendu pokazują, czy wartości ciśnienia powietrza aktualnie rosną, czy opadają.
• Jeżeli wartości pozostają bez zmian, nie ma wskazania.
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11. Słońce i księżyc

11.1 Wschód / zachód słońca i długość dnia 

• Po wprowadzeniu lokalizacji następuje automatyczne obliczenie godziny wschodu i zachodu słońca oraz długości
dnia. 

• W trybie normalnym za pomocą przycisku sensorycznego można przełączać między następującymi 
wskazaniami: 

11.2 Faza Księżyca

• Wyświetlacz wskazuje aktualne fazy Księżyca:

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �

A: Nów księżyca
B+C: Przybierający półksiężyc
D: Półksiężyc (pierwsza kwadra)
E+F: Przybierający półksiężyc 
G: Pełnia Księżyca
H+I: Ubywający Księżyc
J: Półksiężyc (ostatnia kwadra)
K+L: Ubywający półksiężyc

12. Dodatkowe nadajniki zewnętrzne

• W zakresie dostawy znajduje się nadajnik zewnętrzny, który standardowo ustawiony jest na kanał 1.
• Jeśli chcesz podłączyć kilka nadajników zewnętrznych, użyj przełącznika suwakowego 1/2/3 w kasetka na baterię

nadajnika zewnętrznego, aby wybrać inny kanał dla każdego nadajnika zewnętrznego. Następnie włóż dwie nowe
baterie AA 1,5 V z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Następnie włączyć stację bazową lub rozpocząć ręczne 
wyszukiwanie nadajnika:

• Wybrać żądaną stację za pomocą przycisku +/CH.
• Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk +/CH na stacji bazowej. Zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie

skasowany.
• Teraz naciśnij przycisk RESET w kasetka na baterię odpowiedniego nadajnika. Transmisja danych nastąpi natychmiast.

Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia
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• 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. 
• Można również ustawić automatyczną zmianę kanałów. Po ostatnim zarejestrowanym kanale (1 do 3), przy ponownym

naciśnięciu przycisku +/CH pojawia się symbol kółka do automatycznej zmiany kanałów. Ponowne naciśnięcie 
przycisku +/CH powoduje wyłączenie funkcji.

• Po pomyślnym uruchomieniu nadajników zewnętrznych ponownie starannie zamknąć kasetka na baterię.

13. Stawianie stacji bazowej i mocowanie nadajnika

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

• Ustawić stację bazową w pomieszczeniu. Należy unikać bliskości innych urządzeń (telewizorów, komputerów, telefo-
nów komórkowych) oraz masywnych przedmiotów metalowych.

• Sprawdzić, czy wartości pomiarowe są przekazywane z nadajnika do stacji bazowej w żądanym miejscu instalacji
(zasięg w polu swobodnym ok. 60 metrów, przy litych ścianach, zwłaszcza z elementami metalowymi, zasięg nadajnika
może być znacznie zmniejszony). 

• W razie potrzeby znaleźć nowe miejsce postawienia nadajnika i/lub odbiornika.
• Jeżeli transmisja przebiegnie pomyślnie, można zamocować nadajnik na uchu do zawieszenia.

14. Pielęgnacja i konserwacja 

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

• Wyjąć baterie ze wszystkich urządzeń, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 
• Urządzenia przechowywać w suchym miejscu.

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
14.1 Wymiana baterii 

• Gdy tylko na wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterię w nadajniku. 
• Gdy tylko w wierszu wyświetlacza wartości wewnętrznych pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterię w stacji

bazowej.
• Uwaga: W przypadku wymiany baterii należy ponownie nawiązać kontakt między nadajnikiem a odbiornikiem – dlatego

zawsze wkładać nowe baterie do obu urządzeń lub rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajnika.

15. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie

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

Brak odbioru z nadajnika ➜ Brak zainstalowanego nadajnika
Wskazanie „---” ➜ Sprawdzić baterie w nadajniku zewnętrznym (nie używać akumulatorów!)
dla kanału 1/2/3 ➜ Ponowne uruchomienie nadajnika zewnętrznego i jednostki bazowej zgodnie z instrukcją

➜ Rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego: 
Naciskać przycisk +/CH na stacji bazowej przez 3 sekundy, a następnie nacisnąć 
przycisk RESET w kasetka na baterię nadajnika

➜ Wybrać inne miejsce ustawienia nadajnika zewnętrznego i/lub urządzenia bazowego
➜ Zmniejszyć odległość między nadajnikiem zewnętrznym a urządzeniem bazowym
➜ Usunąć źródła zakłóceń

Brak odbioru sygnału DCF ➜ Aktywacja odbioru DCF w trybie ustawień (RC ON)
➜ Wcisnąć przycisk – /WAVE na 2 sekundy i rozpocząć inicjalizację
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➜ Zaczekać na próbę odbioru sygnału w nocy 
➜ Wybrać inne miejsce do ustawienia urządzenia
➜ Ręcznie ustawić godzinę
➜ Usunąć źródła zakłóceń
➜ Ponowne uruchomienie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi 

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Wymienić baterie 

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego
zakupili Państwo ten produkt.

16. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów kon-
strukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpa-
dów 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 oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych 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 elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

WEATHER BOY – Bezprzewodowa stacja pogodowa �
Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego.
Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić
środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i aku-
mulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym 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.

17. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy wewnątrz

Temperatura -9,9°C… +50 °C (+14,2…+122 °F)
Wilgotność 20 %rH...95 %rH 

Zakres pomiarów na zewnątrz

Temperatura -25°C…+60°C (-13…+140 °F)

Zasięg ca. 60 m (wolna przestrzeń)

Częstotliwość sygnału 433 MHz 

Maksymalna moc nadajnika < 10mW

Zasilanie elektryczne Stacja bazowa: Bateria 2 x 1,5 V AA (nie dołączony)
Nadajnik zewnętrzny: Bateria 2 x 1,5 V AA (nie dołączony)
Używajcie baterii alkalicznych 
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Stacja bazowa

Wymiary 145 x 39 x 97 mm

Waga 189 g (tylko urządzenie) 

Nadajnik zewnętrzny

Wymiary 40 x 25 (27) x 105 mm

Waga 42 g (tylko urządzenie) 

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi
w momencie 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 35.1159 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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Wykaz miast

22 Regensburg REG
23 Rostock ROS
24 Saarbrücken SAA
25 Stuttgart STU
26 Ulm ULM
27 Würzburg WUR
28 Australia (AU) Canberra CBR
29 Melbourne MEL
30 Sydney SYD
31 Austria (AT) Bregenz BGZ
32 Graz GRZ
33 Innsbruck INN
34 Linz LNZ
35 Salzburg SLZ
36 Vienna WIE
37 Villach VIL
38 Wels WEL
39 Belgium (BE) Antwerp ANT
40 Bruges BRG
41 Brussels BRU
42 Libramont LIB

1 Germany (DE) Berlin BER
2 Bremen BRE
3 Köln KOE
4 Dortmund DOR
5 Dresden DRE
6 Düsseldorf DUS
7 Erfurt ERF
8 Frankfurt FRA
9 Freiburg FRE
10 Hamburg HAM
11 Hannover HAN
12 Hof HOF
13 Kaiserslautern KAI
14 Kassel KAS
15 Kiel KIE
16 Leipzig LEI
17 Magdeburg MAG
18 München MUN
19 Nürnberg NUR
20 Osnabrück OSN
21 Passau PAS

Wykaz miast

No. Kraj Miasto Skrót No. Kraj Miasto Skrót

63 Metz MET
64 Nantes NAN
65 Nice NCE
66 Orleans ORL
67 Paris PAR
68 Perpignan PER
69 Rouen ROU
70 Strasbourg STR
71 Toulouse TOU
72 Greece (GR) Athens AHN
73 Hungary (HU) Budapest BUD
74 Ireland (IE) Dublin DUB
75 Italy (IT) Ancona ANC
76 Bari BAR
77 Bolzano BOZ
78 Cagliari CAG
79 Florence FIR
80 Foggia FOG
81 Genoa GEN
82 Lecce LEC
83 Messina MES

43 Liege LIE
44 Bosnia&

Herzegovina (BA) Sarajevo SAR
45 Croatia (HR) Split SPL
46 Zagreb ZAG
47 Czech (CZ) Brno BRN
48 Prague PRG
49 Denmark (DK) Aalborg ALB
50 Copenhagen KOB
51 Odense ODE
52 Finland (FI) Helsinki HEL
53 France(FR) Ajaccio AJA
54 Biarritz BIA
55 Bordeaux BOR
56 Brest BRT
57 Cherbourg-Octeville CHE
58 Clermont-Ferrand CMF
59 Dijon DIJ
60 Lille LIL
61 Lyon LYO
62 Marseille MRS

No. Kraj Miasto Skrót No. Kraj Miasto Skrót
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Wykaz miast Wykaz miast

146 Sion SIO
147 St. Gallen SGL
148 Zurich ZUR
149 United Kingdom (GB) Aberdeen
ABD
150 Belfast BEL
151 Birmingham BIR
152 Cardiff CAR
153 Glasgow GLW
154 London LON
155 Manchester MAN
156 Newcastle upon Tyne NEC
157 Plymouth PLY
158 United States (US) Los Angeles LAX
159 New York NYC
160 Washington WAS
161 Lithuania (LT) Vilnius VNO
162 Bulgaria (BG) Sofia SOF
163 Romania (RO) Bucharest BUH
164 Cyprus (CY) Nicosia NIC

125 Cordoba COR
126 Eivissa Ibiza IBZ
127 La CoruĖa LCO
128 Las Palmas LPA
129 Leon LEO
130 Madrid MAD
131 Malaga MAL
132 Palma de Mallorca PAM
133 Salamanca SAL
134 Sevilla SEV
135 Valencia VAL
136 Zaragoza ZAR
137 Sweden (SE) Gothenburg GOT
138 Karlstad KAR
139 Stockholm STO
140 Switzerland (CH) Basel BAS
141 Berne BEN
142 Chur CHU
143 Geneva GNV
144 Lucerne LUC
145 Lugano LUG

No. Kraj Miasto Skrót No. Kraj Miasto Skrót

105 Norway (NO) Bergen BGN
106 Lillehammer LHM
107 Oslo OSL
108 Poland (PL) Cracow KRA
109 Gdansk GDA
110 Poznan POZ
111 Warsaw WAR
112 Portugal (PT) Faro FAR
113 Lisbon LIS
114 Porto POR
115 Russian 

Federation (RU) St. Petersburg PET
116 Serbia (RS) Belgrade BEO
117 Slovakia (SK) Bratislava BRV
118 Kosice KOS
119 Slovenia (SI) Ljubliana LUB
120 Spain (ES) Alicante ALI
121 Andorra AND
122 Badajoz BAD
123 Barcelona BCL
124 Bilbao BIL

84 Milan MIL
85 Naples NAP
86 Palermo PAL
87 Parma PMA
88 Perugia PEG
89 Rome ROM
90 San Remo SRE
91 Triest TRI
92 Turin TOR
93 Venice VEN
94 Verona VER
95 Liechtenstein (LI) Vaduz VDZ
96 Luxemburg (LU) Luxembourg LUX
97 Monaco (MC) Monte Carlo MCM
98 Netherlands (NL) Amsterdam AMS
99 Arnhem ARN
100 Eindhoven EIN
101 Groningen GRO
102 Rotterdam ROT
103 The Hague DHA
104 New Zealand (NZ) Wellington WLG

No. Kraj Miasto Skrót No. Kraj Miasto Skrót
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