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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOMETRU WIRELESS DE PISCINĂ VENICE, TFA 30.3056.10 
Cod produs: 1368964 

 

 
 
Vă mulţumim pentru decizia dvs. de a achiziţiona un aparat marca TFA.  
 

1. Înainte de a începe să folosiţi aparatul. 
 Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare. În acest mod vă veţi familiariza cu noul dvs. aparat, funcţiile şi părţile sale 

componente şi veţi descoperi informaţii importante privind punerea în funcţiune şi manevrarea aparatului, precum şi 
recomandări în caz de distorsiuni în funcţionare.  

 Prin respectarea instrucţiunilor de utilizare din acest manual evitaţi să aduceţi daune aparatului, precum şi pierderea dreptului 
la garanţie din cauza manevrării necorespunzătoare.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta ca urmare a nerespectării instrucţiunilor din manualul de 
utilizare. Totodată nu ne asumăm responsabilitatea pentru valorile măsurate incorecte, ori pentru urmările acestora.  

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 

 Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare!  
 

2. Conţinut colet  
 Termometru wireless de piscină (staţia de bază) 

 Emiţător piscină (30.3216.20) 

 Manual de utilizare  
 

3. Domeniile de utilizare şi avantajele aparatului 
 Pentru piscine şi iazuri 

 Informaţia cu temperatura apei este trimisă wireless de emiţătorul piscină (433 MHz), raza de acţiune cca. 50 m (câmp liber) 
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 Senzor cu adâncime de măsurare 180 mm şi panou solar 

 Temperatura interioară şi umiditatea 

 Alarmă de temperatură setabilă 

 Valorile maxime şi minime 

 Ceas radiocomandat cu alarmă şi data 

 Sistemul poate fi extins cu încă maxim 7 emiţătoare date temperatură/umiditate (nr. art. 30.3208.02) pentru controlul climei 
ambientale în alte spaţii îndepărtate (de ex. camera copiilor, pivniţă) sau în exterior.  

 

4. Pentru siguranţa dvs. 
 Produsul poate fi folosit numai în domeniul de utilizare descris în acest manual. Nu folosiţi acest produs decât în modul 

prezentat în acest manual.  

 Nu sunt permise repararea, modificarea sau reconfigurarea aparatului. 
 

Atenţie! Pericol de accidentare: 
 

 Păstraţi aparatul şi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor! 

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, desfaceţi sau încărcaţi. Pericol de explozie! 

 Bateriile conţin acizi dăunători sănătăţii. Pentru a evita scurgerea bateriilor înlocuiţi cât mai repede bateriile descărcate. 
Scoateţi bateria din aparat dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă de timp. Nu folosiţi simultan baterii vechi cu baterii 
noi sau baterii de tipuri diferite. Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie atunci când manevraţi bateriile din care se scurg acizi.  

 Instrucţiuni importante privind siguranţa produsului! 

 Atenţie: Panoul solar este sensibil. De aceea evitaţi căderea pe jos a emiţătorului.  

 Feriţi aparatele de şocuri puternice, lovituri sau temperaturi extreme.  

 Feriţi staţia de bază de umiditate.  
 

5. Părţile componente 
5.1 Staţia de bază (receptor) 
A: Display (fig.1) 
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Display superior  
Afişarea valorilor interioare  
A1: simbol pentru interior 
A2: temperatura interioară şi umiditatea 
A3: simbol pentru DST şi DCF, ora, ziua săptămânii sau secunde, data şi dacă este nevoie ora alarmei şi simbolul alarmă.  

 
Display inferior 
Afişare emiţător  
A4: simbol emiţător piscină 
A5: temperatura min. a apei cu simbol, dacă este nevoie simbolul alarmă 
A6: temperatura actuală a apei 
A7: temperatura max. a apei cu simbol, dacă este nevoie simbolul alarmă 
A8: simbol CL24 pentru resetarea automată a valorilor max. şi min. 

 
B Taste (fig.1): 
B1: tasta MIN/MAX/- 
B2: tasta ALARMSET 
B3: tasta CHANNEL/+ 

 
C: Carcasa (fig.2) 
C1: dispozitiv atârnare pe perete 
C2: compartiment baterii 
C3: suport (rabatabil) 

 
5.2 Emiţător piscină (fig.3) 

 
D: afişare pe display  
D1: temperatura apei 
D2: număr canal  
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E: Carcasa (fig.3-4) 
Capac sus  
E1: zăvor blocare 
E2: antena 
E3: panou solar  
E4: lampa de control led  

 
Capac interior 
E5: compartiment baterii 
E6: cablu de conexiune 
E7: buton RESET

  

6. Punerea în funcţiune  
6.1 Instalarea bateriilor  

 Instalaţi aparatele pe o masă, la o distanţă de cca. 1,5 m între ele. Evitaţi apropierea de posibile surse de interferenţă (aparate 
electronice şi echipamente wireless).  

 
6.1.1 Instalarea emiţătorului piscină (fig.5) 

 Rotiţi zăvorul de blocare la 90° şi demontaţi-l.  

 Rotiţi cu putere capacul în sensul indicat de săgeată (sus).  

 Atunci când deschideţi capacul aveţi grijă să nu dăunaţi cablului de conexiune.  

 Deschideţi compartimentul baterii al emiţătorului prin ridicarea şi demontarea capacului compartimentului (folosiţi adâncitura 
din capac).  

 Instalaţi în compartiment 4 baterii noi tip AAA 1,5 V respectând polaritatea corectă.  

 Lampa de control led clipeşte.  

 Pe displayul emiţătorului apare numărul de canal 1 şi temperatura în °C.  

 Închideţi compartimentul baterii şi reînchideţi cu grijă capacul.  

 Aveţi grijă să nu prindeţi garnitura de etanşare.  

 Introduceţi de jos zăvorul de blocare în adâncitura de pe capac şi blocaţi capacul.  
 

6.1.2 Instalarea staţiei de bază 

 Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi aici 4 baterii noi tip AAA 1,5 V respectând polaritatea corectă.  

 Se aude un scurt bip.  

 Toate segmentele displayului se aprind pentru scurt timp.  

 Pe displayul superior al staţiei de bază apare temperatura interioară şi umiditatea.  

 Emiţătorul setează automat numărul de canal 1 şi el este afişat pe displayul inferior. Dacă recepţia are loc, atunci pe ecran 
apare temperatura apei, împreună cu valorile maxime şi minime.  

 Reînchideţi compartimentul baterii.  
 

6.2 Recepţia valorilor exterioare 

 După instalarea bateriilor toate datele măsurate sunt transmise de către emiţător spre staţia de bază. Clipeşte lampa de control 
led. Dacă valorile exterioare nu sunt recepţionate, atunci pe displayul staţiei de bază apare “- - “. Verificaţi bateriile şi reîncercaţi 
să recepţionaţi datele exterioare. Eliminaţi eventualele surse de interferenţă. Apăsaţi tasta RESET de pe emiţătorul piscină.  

 Dacă staţia de bază a recepţionat semnalul orar wireless, atunci puteţi activa manual iniţializarea. Apăsaţi tasta CHANNEL/+ 
timp de 3 sec. Se aude un scurt bip, iar staţia de bază încearcă să recepţioneze datele exterioare.  

 
6.3 Recepţia semnalului orar  

 Ceasul încearcă să recepţioneze semnalul orar; clipeşte simbolul recepţie DCF. După recepţia semnalului orar pe display apar 
permanent ora, simbolul recepţie DCF (inclusiv simbolul ora de vară, dacă este nevoie) şi data. 

 Recepţia DCF are loc la fiecare 6 ore.  

 Există 3 simboluri pentru recepţie:  
Simbol care clipeşte – recepţia este activată 
Simbol afişat permanent – recepţia a avut loc  
Fără simbol – fără recepţie /setaţi ora manual  

 Dacă ceasul radiocomandat nu poate recepţiona semnalul orar DCF (de ex. din cauza interferenţelor, distanţei de transmisie a 
semnalului etc.), atunci aveţi opţiunea de setare manuală a orei. Simbolul recepţie DCF dispare, iar ceasul funcţionează după 
aceea ca un ceas normal cu cuarţ (vezi “Setările manuale”).  
 

7. Informaţii privind recepţia semnalului orar  
Semnalul orar este transmis de un ceas atomic cu cesiu, aflat în administrarea Institutului Federal German de Tehnică din 
Braunschweig. Abaterea este mai mică de o secundă la un milion de ani. Semnalul orar este codificat şi este transmis din 
Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am Main) folosind un semnal DCF-77 (77,5 kHz). Raza sa de acţiune măsoară cca. 1500 km. 
Ceasul radiocomandat recepţionează semnalul, îl converteşte şi apoi afişează ora exactă. Setarea orei de vară/iarnă se face 
automat. În timpul orei de vară pe display apare “DST”. Recepţia semnalului orar depinde în principal de situaţia geografică. În 
mod normal nu ar trebui să apară probleme de recepţie pe o rază de acţiune de 1500 km pornind de la Frankfurt.  
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Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele instrucţiuni:  

 Recomandăm păstrarea unei distanţe de minim 1.5 – 2 m faţă de eventualele surse de distorsiune precum monitoare PC şi TV.  

 În construcţiile cu beton armat (pivniţe etc.) recepţia semnalului nu va fi la fel de bună. În cazuri extreme recomandăm să 
amplasaţi aparatul în apropierea ferestrei şi/sau să rotiţi aparatul pentru a obţine o recepţie mai bună a semnalului orar.  

 Noaptea distorsiunile atmosferice sunt de obicei mai reduse şi de aceea recepţia este posibilă în majoritatea cazurilor. Este 
suficientă o singură recepţie pe zi pentru a se putea garanta precizia şi menţinerea abaterii la mai puţin de o secundă.  

 

8. Manevrarea 
 Important: În timpul recepţiei valorilor exterioare şi a semnalului orar nicio tastă nu este activă.  

 Menţineţi apăsată tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+ pentru schimbarea mai rapidă a valorilor atunci când realizaţi o setare.  

 Aparatul iese automat din modul setări dacă timp de câteva secunde nu apăsaţi nicio tastă.  
 

8.1 Setările manuale 

 În modul normal de funcţionare menţineţi apăsată tasta ALARM/SET. 

 Pe display apare RCC.  

 Clipeşte ON (presetare); cu tasta MIN/MAX/- sau tasta CHANNEL/+ puteţi dezactiva recepţia DCF (OFF).  

 Apăsaţi din nou tasta ALARM/SET; acum puteţi seta unul după altul următorii parametri: fus orar (ZON – presetare 0H), afişarea 
12h şi 24h (presetare 24H), ora, minutele, data (presetare D-M), luna, ziua, anul şi opţiunea de resetare automată a valorilor 
min. şi max. (CLR – presetare ON); folosiţi tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+ pentru setarea valorilor.  

 Confirmaţi setările cu tasta ALARM/SET. 

 Dacă staţia recepţionează semnalul orar DCF şi dacă recepţia wireless este activată, atunci ora radiocomandată se suprapune 
peste ora setată manual.  

 
8.1.1 Setarea fusului orar  

 Modul Setări permite setarea fusului orar (-12/+12).  

 Setarea fusului orar este necesară atunci când se doreşte recepţionarea semnalului orar DCF, dar fusul orar în care are loc 
recepţia diferă de fusul orar al orei DCF (de ex. +1 = o oră mai târziu).  

 Pe display apare ZON.  

 Apăsaţi tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+.  

 Confirmaţi valorile setate cu tasta ALARM/SET.  
 

8.1.2 Setarea afişării 12h şi 24h 

 În modul Setări puteţi selecta afişarea pentru oră 12H sau 24H folosind tasta MIN/MAX/- sau tasta CHANNEL/+.  

 Dacă selectaţi opţiunea 12H, atunci pe display apare AM sau PM (după ora 12).  
 

8.1.3 Setarea datei 

 În modul Setări puteţi selecta afişarea europeană a datei (D-M: prima dată ziua, apoi luna) sau afişarea americană a datei (M-
D. prima dată luna, apoi ziua) folosind tasta MIN/MAX/- sau tasta CHANNEL/+.  

 
8.1.4 Resetarea automată a valorilor minime şi maxime 

 În modul Setări puteţi activa sau dezactiva funcţia resetare automată a valorilor minime şi maxime.  

 Pe display apare CLR şi clipeşte ON.  

 Apăsaţi tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+ pentru a activa (ON) sau dezactiva (OFF) resetarea automată.  

 Dacă resetarea automată este activă, atunci pe display apare simbolul CL24.  

 Valorile maxime şi minime sunt resetate automat zilnic la ora 0:00.  
 

8.2 Funcţia MAX/MIN 

 Apăsaţi tasta MIN/MAX. 

 Pe display apare MAX. 

 Acum puteţi citi valorile maxime de temperatură şi umiditate pentru interior. Valoarea maximă pentru temperatura apei 
rămâne pe ecran.  

 Apăsaţi din nou tasta MIN/MAX. 

 Pe display apare MIN. 

 Acum puteţi citi valorile minime de temperatură şi umiditate pentru interior. Valoarea minimă pentru temperatura apei 
rămâne pe ecran.  

 Apăsaţi din nou tasta MIN/MAX pentru a reveni la modul normal de afişare.  
 

8.2.1 Resetarea valorilor minime şi maxime  
8.2.1.1 Resetarea manuală 

 În timpul afişării valorilor maxime sau minime apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MIN/MAX. Se şterg valorile MAX/MIN, ele 
fiind resetate la valoarea actuală.  
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8.2.1.2 Resetarea automată 

 În modul Setări puteţi activa sau dezactiva resetarea automată a valorilor maxime şi minime (vezi 8.1.4).  
 

8.3 Afişarea secundelor/zilei săptămânii sau a datei/anului 

 În modul normal de afişare pe ecran apar ora, secundele şi data.  

 Apăsaţi timp de 3 sec. tasta MIN/MAX/- pentru a comuta între afişarea secundelor şi zilei săptămânii.  

 Afişarea anului apare timp de 30 sec. După aceea apare din nou data actuală.  
 

8.4 Modul setare alarmă 

 În modul setare alarmă puteţi seta pentru emiţător piscină următorii parametri: ceasul deşteptător, alarmă LOW şi alarmă HI.  

 Apăsaţi tasta ALARM/SET. 

 Pe display apar ALM şi 0:00 (presetare) sau ultima valoare setată pentru ceasul deşteptător. Pentru alarma HI/LOW apar 
37,8/15,6 (presetare) sau ultima valoare setată pentru alarmă.  

 
8.4.1 Setarea ceasului deşteptător  

 Menţineţi apăsată tasta ALARM/SET. 

 Clipeşte afişarea pentru oră.  

 Setaţi ora cu tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+. 

 Apăsaţi din nou tasta ALARM/SET şi apoi setaţi în acelaşi mod minutele.  

 Confirmaţi setările realizate cu tasta ALARM/SET. 
 

8.4.2 Setarea alarmei temperatură apă piscină 

 Clipeşte valoarea inferioară pentru alarma de temperatură.  

 Setaţi valoarea inferioară pentru alarma de temperatură cu tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+. 

 Apăsaţi din nou tasta ALARM/SET şi setaţi în acelaşi mod valoarea superioară pentru alarma de temperatură.  

 Confirmaţi setările cu tasta ALARM/SET. Apăsaţi din nou tasta ALARM/SET pentru a reveni la modul normal de afişare.  
 

8.4.3 Activarea alarmei 

 Pentru a activa o alarmă (ceas deşteptător, alarmă LOW, alarmă HI) apăsaţi timp de 3 sec. tasta ALARM/SET în timp ce valoarea 
corespunzătoare alarmei clipeşte. După ce alarma este activată, pe ecran apare simbolul alarmă lângă valoarea 
corespunzătoare.  

 În acelaşi mod dezactivaţi o alarmă.  
 

8.4.4 Declanşarea alarmei  

 După declanşarea alarmei se aude un semnal acustic.  

 Clipeşte simbolul corespunzător.  

 Pentru a opri alarma apăsaţi o tastă la alegere. Setarea pentru alarmă rămâne în continuare activă.  
 

9. Amplasarea şi fixarea staţiei de bază şi a emiţătorului  
 Folosind piciorul de suport rabatabil staţia de bază poate fi amplasată pe o masă sau folosind dispozitivul de atârnare fixată pe 

un cui din perete. Evitaţi apropierea de alte aparate electrice (TV, PC, telefoane fără fir) şi de obiectele masive din metal.  

 Emiţătorul plutește la suprafaţa apei din piscină şi măsoară temperatura la o adâncime de cca. 180 mm. Emiţătorul poate fi 
fixat cu ajutorul unui colier. Treceţi colierul prin orificiul din zăvorul de blocare (fig.4).  

 Panoul solar permite prelungirea duratei de viaţă a bateriilor din emiţător. Bateriile nu sunt însă încărcate.  

 Verificaţi dacă datele măsurate trimise de emiţător spre staţia de bază pot fi recepţionate în locul în care staţia de bază este 
instalată (raza de acţiune în câmp liber maxim 50 m). Raza de acţiune se poate diminua considerabil în prezenţa pereţilor 
masivi, în special dacă aceştia includ şi elemente metalice.  

 Dacă este nevoie instalaţi staţia de bază într-un alt loc.  
 

10. Emiţător suplimentar (cod produs TFA: 30.3208.02), disponibil opţional.  
 Pe lângă emiţătorul din colet (emiţător piscină) staţia de bază poate recepţiona încă alţi 7 emiţători suplimentari în scopul de 

a controla clima în alte încăperi mai îndepărtate (de ex. camera copiilor, pivniţă) sau în exterior.  
 
10.1  Părţi componente emiţător (fig. 6) 
Carcasă partea frontală: 
F1: Lampă semnal transmisie  
Afişare pe display: 
F2: Nr. canal 
F3: Temperatura şi umiditatea 
Carcasă partea posterioară: 
F4: Dispozitiv atârnare pe perete 
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F5: Compartiment baterii 
În compartimentul baterii:  
F6: Comutator glisant 1, 2, 3, şi 4 

 
10.2 Instalarea emiţătorilor opţionali 
1. Deschideţi compartimentul baterii al emiţătorului (este înşurubat).  
2. Pentru primul emiţător (nr. canal 2) împingeţi primul şi al doilea comutator glisant în jos, iar cel de-al treilea comutator glisant 
în sus.  
3. Vă recomandăm să lăsaţi cel de-al patrulea comutator glisant permanent în poziţia sus, deoarece staţia de bază poate afişa 
temperatura numai în grade Celsius (°C).  
4. Instalaţi 2 baterii noi tip AAA 1,5 V la polaritatea corectă. Pe display apare temperatura şi umiditatea măsurate, precum şi 
numărul de canal 2.  
5. Nr. de canal 1 este alocat automat emiţătorului piscină.  
6. Reînchideţi compartimentul baterii.  
Dacă doriţi să integraţi şi alţi emiţători repetaţi paşii descrişi mai sus pentru numerele de canal de la 3 la 8. Poziţia corectă a 
comutatorilor pentru emiţătorii 3-8 este prezentată în tabelul de mai jos:  
 

Comutator glisant (F6) 
1 2 3 4 Funcţie 
jos  jos sus sus canal 2 
jos  sus jos sus canal 3 
jos  sus sus sus canal 4 
sus  jos jos sus canal 5 
sus  jos sus sus  canal 6 
sus  sus jos sus canal 7 
sus  sus sus sus canal 8 

  . . . sus °C  
 
10.3 Recepţia datelor emiţătorului de către staţia de bază 

 Pe numerele de canal 2 la 8 staţia de bază încearcă să recepţioneze temperatura exterioară şi umiditatea, valori măsurate ce 
sunt trimise de către emiţători.  

 Căutarea emiţătorului poate fi activată şi manual. Selectaţi canalul corespunzător cu tasta CHANNEL/+ şi apăsaţi tasta 
CHANNEL/+ timp de 3 sec. Se aude un bip scurt, iar staţia de bază încearcă să recepţioneze valorile exterioare.  

 Pentru afişarea valorilor exterioare folosiţi tasta CHANNEL/+ de pe staţia de bază pentru a selecta emiţătorii doriţi unul după 
altul. Pe display apar valorile interioare sau emiţătorul selectat.  

 După ultimul emiţător instalat apăsaţi din nou tasta CHANNEL/+; pe display apare simbolul cerc. În partea de sus a displayului 
apar alternativ valorile senzorului intern şi ale emiţătorilor instalaţi. Apăsaţi din nou tasta CHANNEL/+ pentru a dezactiva 
funcţia.  

 Cu tasta MIN/MAX puteţi afişa valorile maxime şi minime de temperatură şi umiditate pentru toţi emiţătorii instalaţi.  
 

10.4 Instalarea şi fixarea emiţătorilor opţionali 

 Folosind dispozitivul de atârnare aflat în partea posterioară a emiţătorului puteţi fixa aparatul pe un perete. Alegeţi în exterior 
un loc umbrit şi ferit de precipitaţii pentru instalarea emiţătorului (acţiunea directă a razelor de soare falsifică valorile 
măsurate, iar umiditatea constantă reprezintă un factor de risc pentru componentele electronice).  

 

11. Întreţinerea şi curăţarea  
 Curăţaţi aparatele cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu folosiţi agenţi abrazivi sau solvenţi! 

 Pentru a menţine funcţionarea corectă a emiţătorului păstraţi panoul solar permanent curat. Curăţaţi panoul solar şi displayul 
cu o cârpă moale şi dacă este nevoie puţină soluţie pentru curăţarea monitoarelor şi sticlei.  

 După fiecare înlocuire a bateriilor în emiţător aplicaţi pe garnitură o mică cantitate de lubrifiant pe bază de silicon.  

 Scoateţi bateriile din compartiment dacă nu folosiţi aparatele o perioadă mai lungă de timp.  

 Păstraţi aparatele într-un loc uscat.  
 

11.1 Înlocuirea bateriilor  

 Dacă în partea superioară a displayului, lângă temperatura interioară, apare simbolul baterii înseamnă că trebuie să înlocuiţi 
bateriile din staţia de bază.  

 Dacă în partea inferioară a displayului, lângă temperatura apei din piscină, apare simbolul baterii înseamnă că trebuie să 
înlocuiţi bateriile din emiţătorul piscină.  

 Dacă în partea superioară a displayului, lângă numărul de canal 2-8, apare simbolul baterii înseamnă că trebuie să înlocuiţi 
bateriile din emiţătorul respectiv.  

 Atenţie: După înlocuirea bateriilor trebuie să restabiliți legătura dintre emiţător şi staţia de bază – adică să reinstalaţi bateriile 
în toate aparatele sau să activaţi manual căutarea emiţătorului.  
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12. Remedierea defecţiunilor  
Problemă Soluţie 

Nu apare nimic pe staţia de 
bază/emiţător piscină 

Instalaţi bateriile la polaritatea corectă.  
Înlocuiţi bateriile. 

Fără recepţie DCF Activaţi recepţia DCF în modul Setări.  
Apăsaţi tasta ALARM/SET timp de 3 sec. şi activaţi iniţializarea.  
Aşteptaţi venirea nopţii pentru recepţia semnalului.  
Alegeţi un alt loc pentru instalarea staţiei de bază. 
Setaţi ora manual 
Eliminaţi sursele de interferenţă.  
Repuneţi în funcţiune staţia de bază conform instrucţiunilor din manual. 

Fără recepţia emiţătorului 
piscină 
Afişare “- - “ 

Nu este instalat emiţătorul piscină 
Verificaţi bateriile din emiţător (nu folosiţi acumulatori!) 
Repuneţi în funcţiune emiţătorul piscină şi staţia de bază conform instrucţiunilor din manual.  
Activaţi manual căutarea emiţătorului:  
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta CHANNEL/+ de pe staţia de bază.  
Apăsaţi tasta RESET de pe emiţătorul piscină.  
Alegeţi un alt loc pentru instalarea staţiei de bază 
Diminuaţi distanţa dintre emiţătorul piscină şi staţia de bază 
Eliminaţi sursele de interferenţă. 

Fără recepţia emiţătorului  
Afişare “- - “ 

Nu este instalat niciun emiţător  
Verificaţi bateriile din emiţător (nu folosiţi acumulatori!) 
Repuneţi în funcţiune emiţătorul şi staţia de bază conform instrucţiunilor din manual.  
Activaţi manual căutarea emiţătorului conform instrucţiunilor din manual.  
Alegeţi un alt loc pentru instalarea emiţătorului şi/sau staţiei de bază 
Diminuaţi distanţa dintre emiţător şi staţia de bază 
Eliminaţi sursele de interferenţă. 

Afişare incorectă Înlocuiţi bateriile 
Folosiţi funcţia calibrare 

 

13. Funcţia calibrare  
 Termometrul wireless de piscină dispune de funcţia calibrare pentru valorile de temperatură şi umiditate afişate de staţia de 

bază. În acest sens se foloseşte o sursă de referinţă externă. Astfel utilizatorul poate realiza corecții ale datelor afişate de 
temperatură şi umiditate, în cadrul domeniului de măsurare.  

 
13.1 Calibrarea valorilor de temperatură afişate 

 Apăsaţi timp de 5 sec. simultan tasta ALARM/SET şi tasta CHANNEL/+.  

 Clipeşte temperatura interioară.  

 Setaţi temperatura interioară cu tasta CHANNEL/+ sau MIN/MAX/-.  

 Apăsaţi tasta ALARM/SET; acum puteţi seta temperatura apei din piscină şi temperatura exterioară pentru emiţătorii opţionali 
instalaţi folosind tasta MIN/MAX/- sau CHANNEL/+.  

 În timp ce clipeşte temperatura interioară sau temperatura exterioară menţineţi apăsată tasta ALARM/SET; se setează valoarea 
actuală de temperatură.  

 Confirmaţi setarea cu tasta ALARM/SET.  
 

13.2 Calibrarea valorilor de umiditate afişate  

 Apăsaţi timp de 5 sec. simultan tasta ALARM/SET şi tasta MIN/MAX/-.  

 Clipeşte umiditatea interioară.  

 Setaţi umiditatea interioară cu tasta CHANNEL/+ sau MIN/MAX/-.  

 Apăsaţi tasta ALARM/SET; acum puteţi seta umiditatea exterioară pentru emiţătorii opţionali instalaţi folosind tasta 
MIN/MAX/- sau CHANNEL/+.  

 În timp ce clipeşte umiditatea interioară sau exterioară menţineţi apăsată tasta ALARM/SET; se setează valoarea actuală de 
umiditate.  

 Confirmaţi setarea cu tasta ALARM/SET.  
 

14. Eliminarea deşeurilor  
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile 
chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
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Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

15. Date tehnice  
Staţia de bază:  
Domeniul de măsurare interior 
Temperatura  
Rezoluţia 
Precizia 
Umiditatea 
Rezoluţia 
Precizia 
Alimentarea: baterii 4 x AAA 1,5 V (nu sunt incluse) 
Dimensiuni 
Greutatea (numai aparatul) 

 
Emiţător piscină 
Temperatura apei 
Rezoluţia 
Precizia 
Adâncimea de măsurare 
Raza de acţiune: cca. 50 m (în câmp liber) 
Frecvenţa de emisie 
Alimentarea: baterii 4x 1,5 V AAA (nu sunt incluse) 
Dimensiuni 
Greutatea (numai aparatul) 
 
Emiţător suplimentar (nu este inclus):  
Domeniul de măsurare  
Temperatura exterioară 
Precizia 
Rezoluţia 
Umiditatea 
Rezoluţia 
Raza de acţiune: cca. 50 m (în câmp liber) 
Frecvenţa de emisie:  
Alimentarea: 2x baterii 1,5 AAA (nu sunt incluse) 
Dimensiuni carcasă:  
Greutatea: 52 g (numai aparatul) 
 
 
Reproducerea prin orice mijloace necesită în prealabil aprobarea scrisă a TFA Dostmann. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă 
specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică fără o înştiinţare prealabilă. 
 
Pentru cele mai noi date tehnice şi informaţii despre acest produs introduceţi codul articolului pe pagina noastră web.  
 
 
Declaraţia de conformitate UE  
Prin prezenta declarăm că acest produs îndeplineşte cerinţele de bază ale directivei R&TTE 1999/5/EC.  
O copie a declaraţiei de conformitate cu semnătură şi dată se poate obţine vizitând pagina web:  
www.tfa-dostmann.de 

http://www.tfa-dostmann.de/

