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Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du använder den här produkten
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att

förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadga-
de 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 felak-
tiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som härrör från
dem.

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

2. Verksamhetsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i
korthet

• Inomhustemperatur 
• Luftfuktighet inomhus 
• Komfortnivåindikator för inomhusklimat
• Maximi- och minimivärden
• Stapeldiagrammets temperaturindikering under de senaste 

12 timmarna 
• Vädersymbol (baserat på förändringar av fuktighetsvärden)
• Klocka med kalender 
• Bakgrundsbelysning
• Larm med snooze-funktion

3. För din säkerhet
• Produkten är endast avsedd för det användningsområde som

beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskrivningen i
denna instruktion. 

• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är
förbjudna.

Varning! � Risk för skada:

• Förvara enheten och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).

Fig. 1
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5. Användning

• Dra bort skyddsfolien från displayen. 
• Öppna batterifacket och sätt i två batterier 1,5 V AAA, polaritet enligt

bilden. Ett kort pip hörs och alla LCD-segment tänds i cirka 2 sekun-
der.

• Enheten är nu klar att användas.
• Genom att trycka på DOWN-knappen kan temperaturenheten ändras

från ° C till ° F.
• För att gå in i kalenderläge, tryck på MODE-knappen. Datumet visas. 
• För att gå in i larmläge, tryck på 2 x MODE-knappen. Alarmtiden

visas.

6. Inställningsläge 

• Tryck på MODE-knappen i 2 sekunder för att gå in i respektive inställ-
ningsläge och välj alla inställningar efter varandra. 

• När siffrorna blinkar ställer du in önskad tid genom att trycka på UP-
eller DOWN-knappen. Håll och tryck på knappen för snabb räkning.

• Instrumentet avslutar inställningsläget om ingen knapp används
inom 10 sekunder.

A. Inställning av tid

Tryck på MODE-knappen (2 sek.)
Välj Tid för Timmar genom att trycka på UP/DOWN-knappen

Tryck på MODE-knappen
Välj Tid för minuter genom att trycka på UP/DOWN-knappen

Tryck på MODE-knappen
Avsluta inställningsläge

• Tryck och håll ned UP-knappen (3-4 sekunder) i normalt läge för att
välja 12 (PM visas i displayen) HR- eller 24 HR-system. 

B. Inställning av kalender

Tryck på MODE-knappen
Gå in i kalenderläge

Tryck på MODE-knappen (2 sek.)
Välj Datum År genom att trycka på UP/DOWN-knappen 

Tryck på MODE-knappen
Välj Datum Månad genom att trycka på UP/DOWN-knappen 

Väderstation inomhus �
• 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 genast medicinsk
hjälp.

• Batterier får inte eldas, kortslutas, tas isär eller laddas. Risk för
explosion!

• Svaga batterier bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra
skador orsakade av läckage. 

• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsam-
mans, inte heller batterier av olika slag. 

• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läk-
kande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena
med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet! 
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Skydda mot fukt.

4. Delar Fig. 1
LCD
A1: Tid med veckodag
A2: Vädersymbol 
A3: Luftfuktighet inomhus med komfortnivåindikator
A4: Inomhustemperatur 
A5: Stapeldiagram för temperaturindikering under de senaste 

12 timmarna

Knappar
B1: “MODE“ knapp
B2: “MAX/MIN“ knapp
B3: “SNZ” knapp
B4: “UP” knapp
B5: “DOWN“ knapp
B6: “LIGHT” knapp

Hölje
C1: Väggmonteringshål 
C2: Batterifack 
C3: Stativ (avtagbart)
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11. Komfortnivå 

• På displayen visas en leende eller ledsen ansiktsikon för att indikera
komfortnivån för inomhusklimatet

12. Bakgrundsbelysning

• Tryck på LIGHT-knappen för att tända displayen i 8 sekunder.

13. Placering och fastsättning

• Med det avtagbara stativet kan instrumentet placeras på valfri plan
yta eller väggmonters på önskad plats med hjälp av upphängnings-
hålet på baksidan av enheten. 

14. Skötsel och underhåll

• Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lös-
ningsmedel eller skurmedel. 

• Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en längre tid.
• Förvara instrumentet på en torr plats.

14.1 Byte av batteri

• Byt ut batterierna när displayen blir svag.

15. Felsökning

Problem Lösning

Ingen indikation ➜ Se till att batteripolariteterna är
korrekt

➜ Byt batterier

Felaktig visning ➜ Byt batterier

16. Avfallshantering 

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitati-
va material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insam-
lingssystem som har inrättat.

Väderstation inomhus �
Tryck på MODE-knappen
Välj Datum Dag genom att trycka på UP/DOWN-knappen 

Tryck på MODE-knappen (två gånger)
Avsluta inställningsläge

C. Inställning av larm

Tryck på 2 x MODE-knappen
Gå in i larmläge

Tryck på MODE-knappen (2 sek.)
Välj Alarmtid Timmar genom att trycka på UP/DOWN-knappen

Tryck på MODE-knappen
Välj Alarmtid Minuter genom att trycka på UP/DOWN-knappen

Tryck på MODE-knappen (två gånger)
Avsluta inställningsläge

7. Aktivera/stäng av larmet

• För att aktivera/stänga av larmfunktionen, tryck på UP-knappen i
larmläge. Larmsymbolen visas eller försvinner på visningen av
aktuell tid.

• Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.

8. Snooze-funktion

• När larmet börjar ringa (bakgrundsbelysningen tänds kort) kan du
aktivera snooze-funktionen genom att trycka på SNZ-knappen.
Larmsymbolen blinkar och larmet avbryts.

9. MAX/MIN värden

• Tryck på MAX/MIN-knappen så visas de högsta ¬temperatur- och
fuktighetsvärdena (MAX).

• Tryck på MAX/MIN-knappen igen, displayen visar de lägsta värdena.
• En återställning av max./min.-värdena är endast möjlig genom en

ominstallation av enheten.

10. Vädersymbol 

• Instrumentet har ingen atmosfärstrycksgivare. Vädersymbolen är
baserad på förändringar av fuktighetsvärden. Det finns 5 olika färga-
de vädersymboler (soligt, något molnigt, molnigt, regnigt, kraftigt
regn). 
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TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA
Dostmann. De tekniska 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.

www.tfa-dostmann.de 02/23
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Avfallshantering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladd-
ningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektro-
niska produkter (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
utsedd insamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och
elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt borts-
kaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regel-
verk!

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

17. Specifikationer

Mätområde inomhus 
Temperatur: 0 °C… +50 °C (+32°...+122 °F)

Luftfuktighet: 20 % ... 95 % högre luftfuktighet 

Strömförbrukning: 2 x 1.5 V AAA (ingår e)

Mått: 75 x 20 (40) x 140 (144) mm

Vikt: 116 g (endast instrument) 
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