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• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri 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 fastnat 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 orsakade av läckage. 
• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av

olika slag. 
• Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas

under en längre tid.
• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kon-

takt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Observera: Solpanelen är ömtålig. Tappa inte instrumentet och undvik stötar, vibrationer eller

extrema temperaturer. 

4. Delar
LCD display (Fig. 1):
A: Batterisymbol B: Indikering tid/temperatur
C: Symbol Sommartid (DST) D: Automatisk återställning)
E: Visningsläge A, B eller C F: AM/ AM / PM vid 12-timmars system
G: Symbol högsta temperatur H: Symbol minimitemperatur
I: Symbol för DCF-mottagning

Knappar (Fig. 2):
J: MODE knapp (i batterifacket)
K: +1 knapp (i batterifacket)
L: Brytare A-B-C (i batterifacket)
M: knapp
N: ECO omkopplare

Hölje (Fig. 1+2):
O: Batterifack (skruvat)
P: Temperatursond
Q: Solpanel
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Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du använder den här produkten
• Se till att läsa bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt

instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått
vid felaktig användning.

• Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.
På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekven-
ser som härrör från dem.

• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!
• Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• Tydlig funktionell design
• Stor digital display med 3 olika lägen: 

1. Aktuell Temperatur
2. Aktuell Temperatur och klocka i följd
3. Aktuell Temperatur, högsta och lägsta temperatur och tid i följd

• Radiokontrollerad klocka med hög precision
• Automatisk återställning av maximi- och minimivärden
• Solcellsbelysning med ljussensor och automatisk timer
• Stång (avtagbar) i aluminium, för att sätta i marken
• Solpanel - 180 ° roterbar
• Väderbeständig

3. För din säkerhet
• Denna produkt är endast avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den ska

endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

Varning! � Risk för skada:

• Förvara den här enheten och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
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DCF- radiokontrollerad tid
Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en cesiumatomklocka som drivs av Physikalisch
Technische Bundesanstalt baserad i Braunschweig (Braunschweig), Tyskland. Den har en tidsav-
vikelse på mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och sänds från Mainflingen nära
Frankfurt via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz) och har en sändningsräckvidd på cirka 1 500
km. Justeringen till sommartid (sommar/vintertid) sker automatiskt. Vid sommartid visas
sommartidssymbolen på LCD-skärmen. Mottagningskvaliteten beror främst på geografiskt läge.
Normalt ska det inte vara några mottagningsproblem inom en radie på 1 500 km runt Frankfurt.

Observera följande när du startar enheten:
• Det rekommenderade avståndet till störande källor som datorskärmar eller TV-apparater är

minst 1,5–2 meter. 
• Inom betongväggar (förstärkta med stål) såsom källare försvagas den mottagna signalen.

Utomhus tas radiosignalen vanligtvis emot bättre.
• Under natten är atmosfäriska störningar vanligtvis mindre allvarliga och mottagning är möj-

lig i de flesta fall. En enda daglig mottagning är tillräcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen
under 1 sekund.

5.2 Manuell klockinställning
• Manuell tidsinställning är endast möjlig om klockan inte kan detektera DCF-signalen.
• Omedelbart efter att batterierna har satts i - när du håller MODE knappen intryckt i 3 sekun-

der så länge DCF-mottagningssymbolen blinkar - går enheten automatiskt in i inställningslä-
get och DST-symbolen börjar blinka.

DST Inställning av symbol för sommartid 
• Vid sommartid, tryck på +1 knappen när DST-symbolen blinkar för att bekräfta inställningen.

Symbolen finns kvar på displayen.
• Under standardtid trycker du återigen på +1 knappen och sommartidssymbolen försvinner.

Klockinställning och DCF-mottagningsaktivering / avaktivering 
a. Tryck på MODE knappen.
b. Timsiffran blinkar.
c. Tryck på +1 knappen för att ställa in timmarna. Håll ned och tryck på knappen för att

snabbspola siffrorna framåt. 
d. Tryck på MODE knappen igen och ställ in minuter på samma sätt.
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5. Komma igång
• Öppna batterifacket med en skruvmejsel.
• Sätt i batterierna (övre: uppladdningsbart batteri 1 x 1,2 V AA för belysningen; nedre: batteri

1 x 1,5 V AA för alla funktioner) i batterifacket och observera rätt polaritet. 
• OBS: Det 1,2 V uppladdningsbara batteriet för bakgrundsbelysningen är inte fulladdat när

det skickas. För maximal effektivitet är det lämpligt att låta det uppladdningsbara batte-
riet bli fulladdat av solpanelen en solig dag före första användningen. Alternativt kan det
uppladdningsbara batteriet laddas med en vanlig batteriladdare.

• Dra bort skyddsfolien från displayen. 
• Enheten är nu klar att användas. 
• Alla LCD-segment tänds i några sekunder 
• 0:00 och “DCF enable” visas på displayen och DCF-symbolen blinkar.
• Som standard aktiveras DCF-mottagningen och efter en lyckad mottagning av DCF-signalen

behövs ingen manuell justering.
• Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (t.ex. på grund av störningar, sändningsavstånd

osv.) kan tiden ställas in manuellt. 
• Klockan fungerar då som en vanlig kvartsklocka (se: manuell klockinställning).

5.1 Radiokontrollerad tidsmottagning
• Klockan skannar nu DCF-frekvenssignalen. När tidskoden har tagits emot efter 2-10 minuter

visas den radiokontrollerade tiden och DCF-symbolen fast på displayen.
• DCF-mottagningen äger alltid rum dagligen klockan 1:00, 2:00 och 3:00 på morgonen. Om

mottagningen inte lyckas tas emot klockan 3:00 kommer nästa DCF-mottagningsförsök att
ske klockan 4:00 och 5:00. Notera: Under en DCF-signalmottagning är bakgrundsbelysningen
tillfälligt inaktiverad.

• Du kan också starta initieringen manuellt.
• Tryck och håll ned knappen i 6 sekunder. Om DCF-mottagningssymbolen redan visades

försvinner den och börjar blinka efter 20 sekunder. DCF-mottagningen är aktiverad. 

• Det finns fyra olika mottagningstillstånd:

blinkar – mottagningen är aktiv
fast – mottagningen är mycket bra

ingen symbol, “DCF aktivera” visas - ställ in klockan manuellt, mottagningen är fortfarande
aktiverad
ingen symbol - ställ in klockan manuellt, mottagningen är inaktiverad
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• Tänk på när du väljer en plats att solpanelen behöver minst 8-10 timmars ljus per dag för att
garantera en långsiktigt tillräcklig strömförsörjning. Observera: Direkt solsken förfalskar mät-
ningen. Termometern är försedd med en ljussensor för att tända ljuset automatiskt vid mör-
krets inbrott mellan klockan 5 och 9 och 18 och 23. Undvik närheten av artificiellt ljus (som:
gatubelysning).

• Med ECO bilden är det möjligt att slå på den tidsstyrda belysningen (vänster) eller av (höger).
• Om ECO-läget inte är aktivt tänds belysningen automatiskt så snart ljussensorn indikerar mör-

ker.
• När batterisymbolen visas på displayen är spänningen på det uppladdningsbara batteriet låg

och bakgrundsbelysningen kan tillfälligt inaktiveras tills strömförsörjningen från solpanelen är
tillräcklig igen. 

• Tryck fast plattan ordentligt i marken. 
• Montera stången och för ner den i marken så att den passerar genom hålet i mitten av plat-

tan. Fäst termometern på stången och vrid solpanelen (roterbar 180 °) i den riktning där den
får den högsta ljustillförseln.

6. Skötsel och underhåll
• För bästa funktion håll solpanelen alltid ren. Rengör den med en mjuk trasa och kanske lite

glas- eller displayrengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. 
• Ta bort batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.

6.1 Byte av batteri
• Byt 1,5 V AA-batteri när skärmen blir svag.
• Använd endast alkaliska batterier. Observera korrekt polaritet. 

7. Felsökning
Problem Lösningar

Ingen indikation ➜ Se till att det är rätt polaritet när du sätter i batteriet

Felaktig indikation ➜ Byt batteri

Ingen belysning ➜ Se till att inga föremål täcker solpanelen (se punkt 5.7)

Ingen DCF-mottagning ➜ Tryck på knappen i 6 sekunder och starta initiering 
manuellt

➜ Aktivera DCF-mottagning (se punkt 5.2e)
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e. Tryck på MODE knappen igen. Om du vill inaktivera DCF-mottagningen trycker du på +1

knappen. “DCF enable” försvinner.
f. Tryck på MODE knappen igen för att återgå till normalt läge. 

• Om ingen DCF-mottagningssymbol visas är manuell klockinställning möjlig när som helst.
Följ stegen a. till f. när displayen visar tiden (växla till B- eller C-läge).

• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in på 15 sekunder.
• När DCF-tidssignalen har tagits emot och DCF-mottagningen har aktiverats (DCF-aktivering

visas) skrivs den manuellt inställda tiden över.

5.3 Skifta mellan °C/°F
• När displayen visar den aktuella temperaturen, tryck på +1 knappen för att växla mellan °C

eller °F som temperaturenhet. Tiden kommer att ändras från 24 till 12-timmars system sam-
tidigt.

• I 12-timmarssystemet visas AM (före middagstid) eller PM (efter middagstid) på displayen.

5.4 Val av visningsläge
• Omkopplarläge A: Aktuell temperatur (display: >)
• Omkopplarläge B: Aktuell temperatur och tid växelvis (display: >>)
• Omkopplarläge C: Aktuell temperatur, högsta / lägsta temperatur och tid växelvis (display:

>>>)

5.5 Maximala och lägsta temperaturer
• Maximi- och minimivärdena återställs automatiskt: Den maximala temperaturen klockan 8:00

och minimitemperaturen klockan 20:00. För att använda den här funktionen måste den faktis-
ka tiden tas emot via DCF eller ställas in manuellt.

• Automatisk återställning blinkar på displayen.

5.6 Temperatursond
• Silverstiftet är temperatursonden. Ta hand om det och bryt det inte. Temperatursonden har

ingen justeringsfunktion. Den mäter bara temperaturen.

5.7 Bakgrundsbelysning och montering
• Det medföljande batteriet laddas på ett miljövänligt sätt av solpanelen.
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9. Specifikationer

Mätområde temperatur: -25 °C…+70 °C (+13 °F…+158 °F) 

Noggrannhet: ±1°C
0°C...+45°C (+32°F...+113°F)
±1.5°C
-25°C...0°C (-13°F…+32°F) och 
+45°C...+70°C (+113°F...+158°F)

Upplösning: 0,1 °C

Strömförbrukning: 1 x 1,2 V AA uppladdningsbart batteri och
1x 1,5 V AA Batteri 

Höljets mått: 175 x 38 x 1145 mm

Vikt: 592 g (endast instrument)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De teknis-
ka uppgifterna är korrekta när de går till utskrift 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
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.2030 överensstämmer med direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-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, D-97877 Wertheim, Tyskland 
11/22
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➜ Vänta på försök till mottagning under natten
➜ Välj en annan plats för din produkt 
➜ Ställ in klockan manuellt
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla
➜ Starta om enheten enligt manualen

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta leverantören från vilken du köpte den.

8. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och kompo-
nenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har
upprättats.

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från
enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du
skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande
av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bort-
skaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

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