
Instrukcję obsługi
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KLIMA@HOME – Termometr-higrometr z odczytem radiowym �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA. 

1.Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni.
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 unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty
swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej
instrukcji.

• Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa!
• Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !

2. Zakres dostawy 

• Termometr-higrometr z odczytem radiowym
• 3 Nadajnik (Cat.-Nr. 30.3180.IT)
• Instrukcję obsługi
• Dwa paski do indywidualnego oznaczania miejsc nadajników

3.Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie

• Do kontroli klimatu wewnętrznego i zewnętrznego
• Z czujnikiem wewnętrznym i 3 bezprzewodowymi nadajnikami sterowanymi radiowo do monitorowania

temperatury i wilgotności w maks. 4 pomieszczeniach
• Wartości maksymalne i minimalne
• Poziom komfortu 
• Zegar sterowany radiowo z datą
• Indywidualne oznakowanie miejsc montażu nadajników
• Możliwość połączenia z WEATHERHUB gateway

4.Wskazówki bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie Nie należy używać tego pro-
duktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji. Samodzielne naprawianie, przebu-
dowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie! � Ryzyko urazu:

• Urządzenie i baterie należy 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 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!
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E: Obudowa: 

E 1: Komora baterii (przykręcana)
E 2: Urządzenie montowane na ścianie lub do ustawiane na stole
E 3: Numer seryjny (umieszczony na odwrocie)

6.Rozpoczęcie pracy

6.1 Umieszczanie baterii

• Należy położyć przyrządy na biurku w odstępie około 1,5 metra. Unikać bliskiej odległości możliwych
źródeł zakłóceń (urządzeń elektronicznych i instalacji radiowych).

1. Otworzyć przykręconą komorę baterii pierwszego nadajnika.
2. Włożyć dwie nowe baterie 1,5 V AA; zachować ustawienie biegunów zgodnie z rysunkiem.
3. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno zmierzone wartości temperatury i wilgotności.
4. Ostrożnie zamknąć komorę baterii.

• W celu zamontowania dwóch pozostałych nadajników należy powtórzyć kroki 1–4.
• Otworzyć komorę baterii w stacji podstawowej i umieścić w niej trzy nowe baterie 1,5 V AA; zachować

ustawienie biegunów zgodnie z rysunkiem.
• Przez chwilę zostaną wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD.
• Ponownie zamknąć komorę baterii.

6.1.1 Odbiór nadajników

• Po włożeniu baterii, z nadajników zostaną niezwłocznie przesłane zmierzone wartości. Symbol stero-
wania radiowego będzie migał na dolnym wyświetlaczu.

• Każdy nadajnik posiada własny numer seryjny (cztery cyfry, znaki alfanumeryczne), który jest
umieszczony z tyłu. Numer seryjny jest przez krótki czas widoczny na wyświetlaczu po włożeniu bate-
rii. Po odbiorze sygnału nadajnika przez stację podstawową, również na jej wyświetlaczu przez chwilę
widoczny będzie ten numer seryjny.

• W przypadku odbioru mierzonych wartości zakończonego niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawia
się symbol „- -”. Sprawdzić baterie i spróbować ponownie. Sprawdzić, czy nie ma źródła zakłóceń.

• Gdy tylko stacja podstawowa odbierze informację o czasie sterowanym radiowo, można ręcznie uru-
chomić urządzenie. Wybrać odpowiedni nadajnik, naciskając na stacji podstawowej przycisk CH.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk CH przez trzy sekundy. Stacja podstawowa próbuje odebrać zmier-
zone wartości.

6.2 Odbiór sygnału częstotliwości DCF

• Gdy urządzenie główne wyszuka nadajniki, rozpoczyna wyszukiwanie sygnału DCF (sygnał zegara
sterowanego radiowo). Wówczas symbol odbioru DCF będzie migał.

• Jeżeli kod czasu zostanie odebrany pomyślnie w ciągu 5–8 minut, w trybie ciągłym na wyświetlaczu
będą wyświetlane czas sterowany radiowo, data i symbol DCF.

• Odbiór DCF odbywa się zawsze co godzinę między godziną 1:00 a 5:00 rano. Jeśli odbiór nie zostanie
ukończony pomyślnie do godziny 5:00, następna operacja odbioru będzie miała miejsce od 1:00 w
nocy. 

• Dostępne są trzy różne symbole odbioru:

migający – odbiór jest aktywny
ciągły – odbiór jest bardzo dobry
brak symbolu – brak odbioru/ręczne ustawianie czasu 

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. Zwracać
uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii. Nie należy używać jednocześnie sta-
rych i nowych baterii, ani baterii różnych typów. 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 skonsultować się z lekarzem.

• Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
• Chronić przed wilgocią !
• Nadajniki są zabezpieczone przed bryzgami wody, ale nie są wodoszczelne. Jeśli chcesz używać

nadajników na zewnątrz, wybierz dla nich zacienione i suche miejsce.

5.Elementy

5.1 Stacja podstawowa (odbiorcza)

A: Wyświetlacz (Rys. 1):

Wyświetlacz górny

A 1: Symbol dla wnętrza
A 2: Temperatura wewnętrzna
A 3: Wilgotność
A 4: Symbol systemu WeatherHub
A 5: Symbol poziomu komfortu
A 6: Czas z sekundami
A 7: Symbol DCF, data

Wyświetlacz dolny nadajników 1–3

A 8: Symbol odbioru nadajnika
A 9: Temperatura i wilgotność

B: Przyciski (Rys. 1): 

B 1: Przycisk SET 
B 2: Przycisk + 
B 3: Przycisk - 
B 4: Przycisk CH 

C: Obudowa (Rys. 1+2):

C 1: Pasek do oznaczania lokalizacji nadajnika
C 2: Otwór do zawieszenia na ścianie
C 3: Komora baterii
C 4: Stojak (zdejmowany)

5.2 Nadajnik (Fig. 3):

D: Wyświetlacz:

D 1: Kolejno temperatura i wilgotność
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• Strefę czasową należy skorygować w krajach, których możliwe jest odbieranie sygnału DCF, ale strefa

czasowa jest inna niż w Niemczech (np. +1 = jedna godzina później).

8.1.2 Ustawianie odbioru sygnału radiowego

• Aby wyłączyć lub włączyć odbiór sygnału DCF, w trybie ustawień należy nacisnąć przycisk + lub -.
Jeśli odbiór jest wyłączony, czas należy ustawić ręcznie.

8.1.3 Ustawianie wyświetlacza 12- i 24-godzinnego 

• Aby wybrać system 12- lub 24-godzinny, w trybie ustawień należy nacisnąć przycisk + lub -.
• W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się symbol AM lub PM (po godzinie 12).

8.1.4 Ustawianie wyświetlacza temperatury

• Aby wybrać wyświetlanie temperatury jednostce °C (stopnie Celsjusza) lub °F (stopnie Fahrenheita),
w trybie ustawień należy nacisnąć przycisk + lub -. 

8.2 Ustawianie połączenia WeatherHub (możliwe tylko w systemie WeatherHub) 

• W trybie ustawień, przyciskiem + lub - można dezaktywować lub aktywować sygnał połączenia z
bramą sieciową.

• Po aktywowaniu odbioru, na wyświetlaczu pojawi się symbol WeatherHub.
• Teraz można połączyć stację podstawową bramą sieciową systemu WeatherHub. 
• Dane będą przesyłane bezprzewodowo przez bramkę i Internet bezpośrednio do serwera. Z serwera

można monitorować wszystkie wartości mierzone w swoim domu za pomocą smartfona.
• Po otwarciu aplikacji WeatrerHub zostanie wyświetlone zestawienie. Należy nacisnąć „Add New Sen-

sor (Dodaj nowy czujnik)” i zeskanować kod QR znajdujący się w tylnej części stacji podstawowej.
• Więcej informacji oraz szczegółowy opis można znaleźć na stronie internetowej 

www.tfa-dostmann.de/weatherhub

8.3 Funkcja min./maks.

• W standardowym trybie pracy nacisnąć przycisk +. 
• pojawi się na wyświetlaczu.
• Na wyświetlaczu pojawiają się maksymalne wartości zmierzone od ostatniego resetu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku + przez trzy sekundy wartości zostaną skasowane i przywró-

cone do wartości rzeczywistych. 
• W trybie standardowym nacisnąć przycisk -.
• pojawi się na wyświetlaczu.
• Na wyświetlaczu pojawią się minimalne wartości zmierzone od ostatniego resetu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez trzy sekundy przycisku - wartości zostaną skasowane i przywró-

cone wartości rzeczywistych. 
• Aby powrócić do trybu standardowego należy ponownie nacisnąć przycisk + lub -.

8.4 Poziom komfortu

• Uśmiechnięta buźka Temperatura Wilgotność

☺ +19°C ... +25°C 40%...60%

• Jeżeli temperatura mieści się w zakresie od 19°C do 25°C, a wilgotność od 40% do 60%, na 
wyświetlaczu pojawi się symbol uśmiechniętej buźki. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się
ikona smutnej buźki. 

• Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości nadawania itp.), czas
można ustawić ręcznie. Symbol DCF zniknie, a zegar będzie działał jak standardowy zegar 
kwarcowy. (patrz: Ustawienia ręczne).

7. Uwagi dotyczące czasu sterowanego radiowo DCF

W przypadku czasu sterowanego radiowo, podstawą pomiaru czasu jest cezowy zegar atomowy
obsługiwany przez Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Odchyłka czasowa tego
zegara wynosi mniej niż jedną sekundę na milion lat. Czas jest zakodowany i nadawany z miejscowości
Mainflingen koło Frankfurtu za pośrednictwem sygnału częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz). Zasięg nada-
wania wynosi około 1500 km. Zegar sterowany radiowo odbiera ten sygnał i przetwarza go, aby wyś-
wietlić dokładny czas. Zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się automatycznie. Jakość odbioru
zależy głównie od położenia geograficznego. Jakość odbioru zależy głównie od położenia geogra-
ficznego. Zwykle nie powinno być problemów z odbiorem w promieniu 1500 km dookoła miasta Frank-
furt.

Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

• Zalecana odległość od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerów lub odbiorniki
telewizyjne, wynosi co najmniej 1,5 – 2 metry. 

• W pomieszczeniach wykonanych z żelbetu (piwnice, nadbudówki) odbierany sygnał jest naturalnie
osłabiony. W skrajnych przypadkach, w celu zapewnienia lepszego odbioru, należy umieścić urząd-
zenie w pobliżu okna.

• W nocy zakłócenia spowodowane warunkami atmosferycznymi są zwykle mniejsze i w większości
przypadków odbiór jest możliwy. Pojedynczy odbiór w ciągu dnia wystarczy, aby utrzymać odchylenie
dokładności w zakresie poniżej 1 sekundy.

8. Obsługa

• Ważne: Podczas odbioru sygnału z nadajników lub czasu sterowanego radiowo nie ma możliwości
obsługi przyciskami. 

• W celu szybkiego uruchomienia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk + lub - w odpowiednim trybie
ustawień.

• Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie opuści tryb
ustawień.

8.1 Ustawienia ręczne 

• W standardowym trybie pracy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET (KONFIGURACJA).
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol LCD i będzie migać cyfra 4 (wartość domyślna). 
• Aby wyregulować kontrast wyświetlacza (w zakresie 0-7), nacisnąć przycisk + lub -.
• Aby wprowadzić ustawienia w przedstawionej poniżej kolejności, nacisnąć przycisk SET (KONFIGU-

RACJA): Strefa czasowa (0 – ustawienie domyślne), odbiór sygnału radiowego rCC (On (Wł.) – usta-
wienie domyślne), system 12- lub 24-godzinny (24 godz. – ustawienie domyślne), wyświetlanie tem-
peratury (°C – ustawienie domyślne), możliwość połączenia z WEATHERHUB tr (On (Wł.) –
ustawienie domyślne), godziny, minuty, rok, miesiąc i dzień. W celu wyregulowania nacisnąć przycisk
- lub +. 

• Potwierdzić przyciskiem SET (KONFIGURACJA).
• Ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany w przypadku pomyślnego odbioru sygnału DCF oraz

aktywacji odbioru DCF.

8.1.1 Ustawianie strefy czasowej

• W trybie ustawień można skorygować strefę czasową (-9/+9).
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➜ Sprawdzić, czy nie ma źródła zakłóceń
➜ Ponownie uruchomić stację podstawową, postępując zgodnie z 

instrukcją obsługi 

Brak odbioru nadajnika ➜ Nie zainstalowano nadajnika
Komunikat „---” ➜ Sprawdzić baterie w nadajniku (nie używać baterii wielokrotnego 
W przypadku kanału ładowania!)
1/2/3 ➜ Ponownie uruchomić nadajnik i stację podstawową, postępując zgodnie 

z instrukcją obsługi
➜ Ręcznie wyszukać nadajnik, postępując zgodnie z instrukcją obsługi
➜ Umieścić nadajnik i/lub stację podstawową w innym miejscu
➜ Zmniejszyć odległość pomiędzy nadajnikiem a stacją podstawową
➜ Sprawdzić, czy nie ma źródła zakłóceń

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Wymienić baterie

Jeśli urządzenie nie działa pomimo wdrożenia powyższych środków, należy skontaktować się z dostaw-
cą, od którego zostało kupione.

13. 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 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 urząd-
zeń elektrycznych i elektronicznych ( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowe-
go. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych
punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obo-
wiązujących 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
prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgod-
nie z przepisami krajowymi lub lokalnymi. 
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: 
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

9. Ustawianie i mocowanie stacji podstawowej oraz nadajników

• Dzięki składanej nóżce, która znajduje się z tyłu stacji podstawowej, stację można umieścić na
dowolnej płaskiej powierzchni lub zamontować na ścianie w odpowiednim miejscu, używając otworu
do zawieszania znajdującego się z tyłu urządzenia. Unikać pól zakłócających w pobliżu, takich jak
monitory komputerowe, telewizory i przedmioty z litego metalu.

• Składana nóżka pozwala umieścić nadajnik na dowolnej płaskiej powierzchni. Można jej też użyć do
zamocowania nadajnika na ścianie. W przypadku montażu nadajnika na zewnątrz należy wybrać
zacienione i suche miejsce. (Bezpośrednie nasłonecznienie fałszuje wyniki pomiarów, a ciągła wil-
goć niepotrzebnie obciąża elementy elektroniczne). 

• Sprawdzić transmisję sygnału z nadajnika do stacji podstawowej (zasięg transmisji do 100 m w polu
swobodnym). W pomieszczeniach wykonanych z żelbetu (piwnice, nadbudowy) odbierany sygnał
jest naturalnie osłabiony. 

• W razie potrzeby umieścić nadajnik i/lub stację podstawową w innym miejscu.

10. Oznaczanie lokalizacji nadajników 

• Po zamontowaniu nadajników od 1 do 3 w wybranym miejscu na stałe, można nadać nazwy trzem
wyświetlaczom na stacji podstawowej. W zestawie znajdują się dwa paski do wyboru.

• Wyciągnąć z otworu pasek znajdujący się na środku wyświetlacza. Oznaczyć pasek odpowiednim
długopisem. Naturalnie można też wykonać własny pasek (np. z laminowanego papieru lub kartonu).
Umieścić pasek w otworze.

11. Czyszczenie i konserwacja 

• Urządzenia należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani środków
do szorowania. 

• Wyjąć baterie, jeżeli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas.
• Przechowywać urządzenia w suchym miejscu.

11.1 Wymiana baterii

• Jeżeli w wierszu wyświetlacza kanału pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie w odpowied-
nim nadajniku. 

• Jeżeli w wierszu wyświetlacza wartości w pomieszczeniu pojawi się symbol baterii, należy wymienić
baterie w stacji podstawowej. 

• Uwaga:
Po wymianie baterii należy przywrócić kontakt pomiędzy nadajnikiem a stacją podstawową, dlatego
nowe baterie należy zawsze wkładać do obu urządzeń. Ewentualnie można uruchomić ręczne wyszu-
kiwanie nadajnika.

12. Rozwiązywanie problemów

Problemy Rozwiązanie

Brak wskazania na ➜ Upewnić się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa
Stacja podstawowa / ➜ Wymienić baterie
nadajnik

Brak odbioru DCF ➜ W trybie ustawień uruchomić odbiór DCF
➜ Odczekać do momentu próby odbioru w nocy
➜ Zmienić miejsce instalacji swojego produktu 
➜ Ustawić zegar ręcznie 
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Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. The technical
data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.
Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia. 

Deklaracja Zgodności UE 

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 30.3060 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
06/22

14. Dane techniczne

Zakres pomiaru
Temperatura wewnętrzna -10 °C… +60°C (+14 °F …+140 °F)
Wilgotności powietrza wewnątrz 1% to 99%

Okres pomiarowy co 16 secund

Nadajnik pomiaru temperatury -40 °C… +60 °C (-40 °F …+140 °F)

Dokładność pomiaru temperatury ±1°C 

Podziałka temperatur 0.1°C 

Nadajnik wilgotności 1% to 99%

Dokładność wilgotności ±3% rH (@ 35 … 75% rH)

Podziałka wilgotności powietrza 1 %

Wyświetlacz OFL Temperatura znajduje się poza zakresem pomiarowym

Wyświetlacz OF Wilgotność znajduje się poza zakresem pomiarowym

Zakres transmisji maks. 100 m (pole swobodne)

Częstotliwość transmisji 868 MHz

Maksymalna moc 
częstotliwości radiowej < 25 mW

Czas transmisji co 10 sekund

Pobór mocy stacja podstawowa: 3 x 1,5 V AA 
(baterie nie znajdują się w zestawie)
3 nadajniki: 2 x 1,5 V AA każdy 
(baterie nie znajdują się w zestawie)
Używać baterii alkalicznych

Stacja bazowa

Wymiary obudowy 128 x 32 (58) x 128 mm

Waga 217 g (tylko urządzenie)

Nadajnik

Wymiary obudowy 44 (76) x 24 (56) x 160 (165) mm

Waga 74 g (tylko urządzenie)
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