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Symboler för väderprognoser
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SUN – Trådlös väderstation �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du börjar använda den
• 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 upp-
stått 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 konsek-
venser som härrör från dem.

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

2. För din säkerhet
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

Varning! � Risk för elstötar!

• Anslut enheten endast till ett nätuttag som är installerat inom ditt lands elsäkerhetsbestäm-
melser och med rätt nätspänning (se typskylt). 

• Eluttaget måste vara installerat nära utrustningen och det måste vara lättillgängligt.
• Basenheten och nätadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Den ska använ-

das i torra interiörer.
• Använd inte enheten om höljet eller nätadaptern är skadade.
• Förvara enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut kan uppfatta

de potentiella riskerna med att hantera elektrisk utrustning.
• Dra ut kontakten ur uttaget omedelbart om något fel uppstår eller om enheten inte används

under en längre tid.
• Använd endast den medföljande nätadaptern. 
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SUN – Trådlös väderstation � SUN – Trådlös väderstation �
A3: Högsta och lägsta värde för utomhustemperatur
A4: Batterisymbol för utomhussändare
A5: Inomhustemperatur och luftfuktighet
A6: Radiokontrollerad klocka med sekunder, veckodag och kalender
A7: Snooze och larmsymbol
A8: DCF-mottagningssymbol, DST- och PM-symbol

Knappar fram (Fig. 1)
B1: Ljus och snooze-knappen

Knappar baksida (Fig. 2)
B2: MODE knapp 
B3: ALARM knapp
B4: ▲ knapp
B5: ▼ knapp
B6: WAVE knapp
B7: LIGHT/SNZ knapp

Hölje (Fig. 2)
C1: Batterifack
C2: Anslutning strömförsörjning
C3: Stativ (utfällbart)

4. Komma igång
• Placera basstationen och utomhussändaren på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5

meter. Undvik att komma nära eventuella störningskällor (elektroniska enheter och radioin-
stallationer).

• Öppna batterifacket på utomhussändaren.
• Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA i batterifacket på utomhussändaren. Se till att polariteter-

na är korrekta.
• Ta bort skyddsfolien från basstationens display.

Varning! � Risk för skada:

• Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• 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 miss-
tänker 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 läcka-

ge. 
• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier

av olika slag. 
• 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!
• Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Utomhussändaren är skyddad mot stänkvatten, men är inte vattentät. Välj en skuggig och

torr position för utomhussändaren. 
• Skydda den mot fukt.

3. Delar och knappar
3.1 Basstation

Display (Fig. 1)
A1: Väderprognos med vädersymboler
A2: Utomhustemperatur och mottagningssymbol
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SUN – Trådlös väderstation � SUN – Trådlös väderstation �
4.1.1 Anmärkning för radiokontrollerad tid DCF
Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en cesiumatomklocka som drivs av Physikalisch
Technische Bundesanstalt Braunschweig. Den har en tidsavvikelse 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. Övergång från sommartid
eller vintertid sker automatiskt. Vid sommartid visas “DST” på LCD-skärmen. Kvaliteten på
mottagningen beror främst på den geografiska platsen. Normalt ska det inte vara några mot-
tagningsproblem inom en radie på 1 500 km runt Frankfurt.

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

minst 1,5–2 meter. 
• Inuti järnförsedda betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna signalen. I

extrema fall, vänligen placera enheten nära ett fönster för att förbättra mottagningen.
• Under natten är atmosfärsstörningarna vanligtvis mindre allvarliga och mottagning är möj-

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

4.2 Sätta i batterierna i basstationen
• Öppna batterifacket på basstationen.
• Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. Se till att polariteterna är korrekta.
• Stäng batterifacket igen.
• För permanent bakgrundsbelysning och för att spara batteriström, använd den medföljan-

de nätadaptern.
• Batterierna fungerar som en reservkraftkälla vid strömavbrott

4.3 Bakgrundsbelysning
• Observera: Kontinuerligt upplyst bakgrundsbelysning fungerar bara när du använder nät-

adaptern.
• Tryck på LIGHT / SNZ-knappen och du kan välja mellan fyra nivåer av ljusstyrka.

• Anslut basstationen till den anslutna nätadaptern. Sätt i adaptern i uttaget vid basstationen
och anslut nätadaptern till ett vägguttag. Viktig! Se till att din hushållsspänning inte är
högre än 240V! Annars kan din enhet skadas.

• Enheten varnar dig med ett pip och alla LCD-segment visas ett kort ögonblick.
• Bakgrundsbelysningen aktiveras permanent.
• Inomhustemperaturen visas på basstationen och basstationen skannar utomhustempera-

turen och mottagningssymbolen blinkar.
• Om mottagningen av utomhustemperaturen misslyckas visas “- -” på displayen.

Kontrollera om det finns någon störningskälla. Efter mottagningen av den radiostyrda tiden
kan du starta initialiseringen för utomhussändaren manuellt. Håll ▼ knappen intryckt i 3
sekunder. Basstationen skannar utomhustemperaturen.

4.1. Radiokontrollerad tidsmottagning

• Klockan skannar nu DCF-frekvenssignalen och DCF-symbolen blinkar. Efter lyckad mottag-
ning av tidskoden, efter 3 – 7 minuter, visas den radiokontrollerade tiden och DCF-symbo-
len fast på displayen. 

• Varning: Under DCF-mottagningsperioden stängs bakgrundsbelysningen av och ingen
utomhustemperatur överförs.

• Om det inte finns någon mottagning möjlig kan manuell initiering vara till hjälp.
• Tryck på WAVE-knappen.
• DCF-symbolen blinkar.
• Avbryt mottagningen genom att trycka på WAVE-knappen igen. DCF-symbolen försvinner. 
• DCF-mottagningen äger alltid rum klockan 01.00 på morgonen fram till klockan 05.00. Om

fortfarande ingen mottagningen har lyckats klockan 5:00 kommer ytterligare försök att
göras igen klockan 1:00 på morgonen.

• Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (till exempel på grund av störningar, sänd-
ningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. DCF-symbolen försvinner och klockan fun-
gerar då som en vanlig kvartsklocka. (se: Manuell inställning av klocka och kalender).
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5.1.2 Veckodagsspråk
• Veckodag: Tyska (GE - standard), Franska (FR), Italienska (IT), Spanska (SP), Nederländska

(DU), Danska (DA) och Engelska (EN).

5.2 Inställning av larmet
• Håll ALARM-knappen intryckt.
• AL och 6:00 (standard) visas på displayen.
• Timsiffrorna blinkar. Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att justera timmarna.
• Tryck på ALARM-knappen igen så kan du justera minuterna med s- eller t-knappen. 
• Bekräfta inställningen med ALARM-knappen.
• På displayen blinkar symbolen för snooze och 10 (standard).
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att justera minuterna (1–60) för snoozeintervallet på

samma sätt.
• Bekräfta inställningen med ALARM-knappen.
• Den aktuella tiden visas på displayen. 
• Tryck på ALARM-knappen igen för att aktivera larmet.
• Larmsymbolen visas på displayen.
• När larmtiden har uppnåtts ljuder larmsignalen. 
• Larmsymbolen blinkar.
• Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.
• Om larmet inte stoppas manuellt stängs larmet automatiskt av efter en minut och återakti-

veras samtidigt.
• När larmsignalen ljuder, tryck på ljusknappen på framsidan eller LIGHT/SNZ-knappen på

baksidan så aktiveras snooze-funktionen.
• Zz och larmsymbolen blinkar på displayen.
• Larmet avbryts under de inställda minuterna för snoozeintervallet.
• Tryck på ALARM-knappen och snooze-funktionen är inaktiverad. 
• Tryck på larmknappen igen så avaktiveras larmfunktionen. 
• Snooze-symbolen och larmsymbolen försvinner.

• För att tillfälligt aktivera bakgrundsbelysningen, tryck på LIGHT / SNZ-knappen (endast i
batteridrift).

5. Drift
• Viktigt: Under mottagningen av signalen för utomhustemperaturen och tiden så fungerar

inte knapparna.
• Under drift bekräftas alla lyckade inställningar med en kort pipton. 
• Instrumentet avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under en län-

gre tid. 
• Tryck och håll ned ▲ eller ▼ knappen i inställningsläget för snabbt läge.

5.1 Manuell inställning av klocka och kalender
• Håll mode-knappen intryckt för att komma in i inställningsläget. 
• Årtalet (standardvärdet för 2014) blinkar. 
• Tryck på ▲ eller ▼knappen för att justera året.
• Tryck på MODE-knappen så visas inställningssekvensen enligt följande: Månad, dag,

datum, månad/dag-sekvens (amerikansk version) eller dag/månad (europeisk version),
språket för veckodag (GE - standard), tidszon (00 - standard), 12 (PM visas på displayen
efter 12 timmar) eller 24 timmars visning (24 timmar - standard), timmar och minuter.
Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att justera dem.

• Den manuellt inställda tiden skrivs över av DCF-tiden när signalen tas emot.

5.1.1 Inställning av tidszonen
• I inställningsläget kan du göra tidszonskorrigeringen (-12/+12).
• Tidszonskorrigeringen behövs för länder där DCF-signalen kan tas emot men tidszonen

skiljer sig från den tyska tiden (t.ex. +1=en timme senare). 
• Tryck på ▲ eller ▼ knappen. 
• Bekräfta inställningen med knappen MODE.
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SUN – Trådlös väderstation � SUN – Trådlös väderstation �
• Utomhussändaren kan hängas med upphängningen på baksidan av enheten på en vägg,

eller så kan du placera enheten på en plan yta.

8. Skötsel och underhåll
• Rengör enheterna med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. 
• Ta ut batterierna och dra ut kontakten ur uttaget om du inte använder produkten under en

längre tid. 
• Förvara enheterna på en torr plats.

8.1 Byte av batteri
• Så snart batterisymbolen visas på basstationens display bredvid utomhustemperaturen,

byt batterier på utomhussändaren.
• Öppna batterifacket på utomhussändaren och dra ner locket. 
• Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. Se till att polariteterna är korrekta.
• Om du endast använder basstationen med batterier ska du byta batterier när basstationens

funktioner blir svaga. Öppna batterifacket på basstationen
• Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. Se till att polariteterna är korrekta.
• Observera: När batterierna byts ut måste kontakten mellan utomhussändaren och bassta-

tionen återställas – så sätt alltid in nya batterier i båda enheterna eller starta en manuell
sändarsökning.

9. Felsökning
Problem Lösning

Ingen indikation på basstationen ➜ Vid nätdrift: 
Anslut enheten till nätadaptern

➜ Genom batteridrift: 
Se till att batteripolariteterna är korrekta

➜ Byt batterier

5.3 Display
• Tryck på MODE-knappen för att visa alarmtiden.

5.4 Inställning av temperaturenheten
• Tryck på ▼ knappen för att växla mellan ° C (Celsius) eller ° F (Fahrenheit) som tempera-

turenhet. 

5.5 Återställning av max-min-värdena
• Maximi- och minimivärdena återställs automatiskt vid midnatt.
• Håll ▲knappen intryckt i tre sekunder för att återställa max- och minimivärdena till den

aktuella utomhustemperaturen manuellt.

6. Symboler för väderprognoser (Fig. 3)
• Det finns 4 olika vädersymboler (soligt, delvis molnigt, molnigt, regnigt). 
• Väderprognosen avser ett intervall på 12 till 24 timmar och indikerar endast en allmän

vädertrend. Till exempel, om det aktuella vädret är molnigt och regnikonen visas, betyder
det inte att produkten är felaktig eftersom det inte regnar. Det betyder helt enkelt att luft-
trycket har sjunkit och vädret förväntas bli sämre men inte nödvändigtvis regnigt. 

• Solsymbolen visas också på natten om det är en stjärnklar natt. 

7. Placering och fixering av basstationen och utomhussändaren
• Välj en skuggig och torr position för utomhussändaren. (Direkt solsken förfalskar mätnin-

gen och kontinuerlig luftfuktighet belastar de elektroniska komponenterna i onödan). 
• Placera basstationen inomhus med bordsstativet (utfällbart). Undvik närheten av störande

fält som datorskärmar eller TV-apparater och fasta metallföremål.
• Kontrollera signalöverföringen från utomhussändaren till basstationen (överföringsområde

på upp till 60 m fritt fält). Inom järnförsedda betongrum (källare, överbyggnader) försva-
gas den mottagna signalen. 

• Välj vid behov en annan position för utomhussändaren och/eller basstationen.
• Är överföringen lyckad kan du väggmontera sändaren. 
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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 borts-
kaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hus-
hållsavfall. 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 nationel-
la eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

11. Specifikationer
Basstation

Mätområde inomhus
Temperatur 0 °C… +50 °C (+32 °F …+122 °F) 
Upplösning 1,0 °C

Luftfuktighet 20 %…95%
Upplösning 1 %

Strömförbrukning Strömförsörjning (ingår)

Ingen mottagning av utomhus ➜ Ingen utomhussändare är installerad
sändare Display „—-” ➜ Kontrollera batterier på extern sändare

(Använd inte uppladdningsbara batterier!)
➜ Starta om utomhussändaren och basstationen

enligt manualen
➜ Starta den manuella sökningen efter utomhus-

sändaren: Tryck och håll ned ▼ knappen
➜ Välj en annan plats för utomhussändaren

och/eller basstationen
➜ Minska avståndet mellan utomhussändare -

och basstation
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla

Ingen DCF-mottagning ➜ Tryck på WAVE-knappen och starta Initiering 
manuellt

➜ Vänta på mottagningsförsök under natten
➜ Välj en annan plats för din produkt
➜ Manuell inställning av klockan
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla
➜ Starta om enheten enligt manualen

Felaktig indikation ➜ Byt batterier

10. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och kom-
ponenter 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.
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Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska upp-
gifterna 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 35.1133 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
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 12/22

Ingång: 230-240V AC 50Hz 0.5A
Utgång: 5.0 V AC 0,15A, 0,75W
Ø Genomsnittlig aktiv effektivitet: ≥53,50%
Strömförbrukning utan belastning: ≤0,21W

Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej)

Höljets mått 120 x 25 (70) x 120 mm

Vikt 168 g (endast enheten)

Utomhussändare

Mätområde utomhus
Temperatur -20 °C… +60 °C (-4 °F …+140°F)
Upplösning 1,0 °C

Indikation LLL /HHH Utanför mätområdet

Räckvidd ca. 60 m (fritt fält)

Sändningsfrekvens 433 MHz 

Maximale radiofrekvenseffekt < 10mW

Strömförbrukning Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Höljets mått 40 x 24 x 92 mm

Vikt 29 g (endast enheten)
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