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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMO-HIGROMETRU WIRELESS 
CU AFIŞARE GRAD CONFORT TFA DIVA GO 

Cod produs: 672945 
 
 
 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui termo-higrometru wireless marca TFA. 
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi acest produs. 
În acest fel vă veţi familiariza cu noul dvs. aparat, cu funcţiile şi părţile sale componente şi veţi descoperi detalii importante 
legate de punerea în funcţiune şi manevrarea aparatului, precum şi de soluţionarea problemelor.  
Prin respectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare evitaţi defectarea aparatului, precum şi posibilitatea de pierdere a 
dreptului la garanţie din cauza utilizării necorespunzătoare a produsului. 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare! 
 

Conţinut colet 
Staţie temperatură (aparat de bază) 
Emiţător extern 
Manual de utilizare  
 

Domeniul de utilizare şi avantajele termo-higrometrului 
 Ceas DCF 77 controlat wireless cu posibilitatea de setare manuală 

 Recepţie semnal orar on/off 

 Afişare oră 12/24 h 

 Afişare oră şi minute 

 Setare fus orar ± 12 ore 

 Afişare dată cu lună 

 Afişare temperatură în grade Celsius sau Fahrenheit 

 Afişare temperatură interioară şi exterioară cu salvarea valorilor minime şi maxime 

 Afişare umiditate relativă (RH %) cu salvarea valorilor minime şi maxime 

 Toate valorile minime şi maxime sunt salvate cu data şi ora înregistrării 

 Toate valorile minime şi maxime pot fi resetate 

 Afişare grad de confort ambiental folosind simbolul unei feţe fericite sau supărate 

 Prelucrarea valorilor măsurate de la maxim doi emiţători externi 

 Setarea contrastului LCD 

 Afişare stare baterie 

 Intervale recepţie semnal 4 sec. 

 Transfer semnal wireless 868 MHz 

 Posibilitate de montare pe perete sau amplasare pe birou 
 

Pentru siguranţa utilizatorilor: 
 Produsul poate fi utilizat numai pentru domeniul de utilizare descris mai sus. Nu folosiţi acest produs în alte scopuri.  

 Nu este permisă repararea, modificarea sau reconfigurarea aparatului de către utilizatori. 

 Acest aparat nu este adecvat pentru scopuri medicinale sau pentru informarea publică, ci numai pentru aplicaţii 
private.  
 

Atenţie! Pericol de accidentare! 
 

 Amplasaţi aparatul şi bateriile în aşa fel încât să nu se afle în raza de acţiune a copiilor. 

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

 Bateriile conţin acizi care sunt dăunători sănătăţii umane. Pentru a evita scurgerea bateriilor înlocuiţi cât mai rapid 
posibil bateriile descărcate. Nu folosiţi simultan baterii noi şi baterii folosite sau baterii de tipuri diferite. Folosiţi mănuşi 
şi ochelari de protecţie atunci când manevraţi bateriile din care se scurge acid.  
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Instrucţiuni importante privind siguranţa produsului! 
 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, vibraţii şi şocuri. 

 Emiţătorul extern este protejat la apa stropită, dar nu este impermeabil. Amplasaţi emiţătorul extern într-un loc care 
este ferit de precipitaţii.  
 

Părţile componente 
Staţia de temperatură 
  
 
 
 
 

 
Ecran LCD 
 
 
 
 
 
 
Taste funcţii 
 
 

 
Orificiu atârnare 
 

 
Capac compartiment baterii 
 
 

 
Suport  
 
 
 

Emiţător extern 
 
 
 
 

 Transfer wireless al temperaturii externe spre staţia de temperatură prin semnale 868 MHz 

 Carcasă ce se poate monta pe perete 

 Amplasare într-un loc ferit de ploaie şi soare  
 
 
 
 
 

Instalarea şi înlocuirea bateriilor în emiţătorul extern 
Emiţătorul extern pentru temperatură funcţionează cu 2 baterii AAA 1,5 V, IECLR3. Pentru instalarea şi înlocuirea bateriilor 
procedaţi astfel: 
 

         Acest soclu serveşte numai pentru conectarea sondei externe. Nu conectaţi  
aici în niciun caz alimentarea!  

 

Sondă externă, opţional 
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1. Trageţi în jos capacul compartimentului baterii pentru a-l demonta. 
2. Instalaţi bateriile la polaritatea corectă. 
3. Reinstalaţi capacul compartimentului baterii.  

 

Instalarea şi înlocuirea bateriilor în staţia de temperatură 
Staţia de temperatură funcţionează cu 2 baterii AA 1,5 V, IECLR6. Pentru instalarea şi înlocuirea bateriilor procedaţi astfel: 

 
 
 

1. Introduceţi un deget sau un obiect în spaţiul din marginea inferioară a 
compartimentului baterii şi demontaţi capacul.  

2. Instalaţi bateriile la polaritatea corectă.  
3. Reinstalaţi capacul compartimentului baterii.  

 
 
 
 

Înlocuirea bateriilor 
 Înlocuiţi bateriile atunci când staţia de temperatură afişează simbolul baterie deasupra temperaturii interioare.  

 Dacă bateriile emiţătorului extern sunt consumate apare simbolul baterie deasupra afişării temperaturii exterioare.  
 
Observaţie: 
Dacă schimbaţi bateriile la unul dintre aceste două aparate trebuie să resetaţi aparatele conform capitolului „Setări de bază”. 
Acest lucru este necesar deoarece la punerea în funcţiune a emiţătorului extern acesta emite un cod de siguranţă aleatoriu spre 
staţia de temperatură, care trebuie recepţionat şi salvat de către staţie la 3 minute după emiterea acestuia.  
 

Setările de bază 
La folosirea unui emiţător extern 

1. Instalaţi bateriile în emiţătorul extern (v. cap. Instalarea şi înlocuirea bateriilor în emiţătorul extern). 
2. Instalaţi bateriile în staţia de temperatură într-un interval de 2 minute de la punerea în funcţiune a emiţătorului. După 

instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului LCD. După aceea urmează afişarea temperaturii şi 
umidităţii interioare şi ora de forma 0:00: simbolul recepţie semnal începe să clipească. Dacă nici după 60 de secunde 
nu sunt afişate aceste simboluri pe ecranul LCD atunci scoateţi bateriile timp de 60 de secunde din aparat, după care 
urmează să le reinstalaţi. După afişarea datelor ambientale puteţi trece la pasul următor.  

3. După instalarea bateriilor staţia de temperatură începe să recepţioneze date de la emiţătorul extern. Staţia afişează 
datele de temperatură de la primul emițător extern (canal 1 şi 2). Dacă nu se întâmplă acest lucru nici după 2 minute 
trebuie să scoateţi bateriile din ambele aparate şi să reluaţi procedura de la pasul 1.  

4. Pentru a obţine un transfer 868 MHz lipsit de distorsiuni distanţa dintre emiţătorul extern şi staţia de temperatură nu 
trebuie să fie mai mare de 100 m (v. cap. Amplasare şi Test recepţie 868 MHz).  

 
Observaţie: 
Dacă înlocuiţi bateriile aveţi grijă ca acestea să realizeze contacte bune. După scoaterea bateriilor aşteptaţi întotdeauna cel puţin 
1 minut înainte de a le reinstala, căci în caz contrar pot apărea probleme la start şi transfer semnal.  
 

Opţional: sonda de temperatură pentru canalul 2 
Dacă conectaţi sonda de temperatură cu emiţătorul de temperatură atunci staţia de temperatură va afişa permanent datele de 
temperatură exterioară pentru canalul 1, iar datele de temperatură exterioară pentru canalul 2 vor fi salvate.  
Dacă separaţi sonda de la emiţătorul de temperatură va fi afişat simbolul pentru canalul emiţătorului „---„ şi vor fi afişate datele 
de temperatură ale emiţătorului extern.  
Sonda de temperatură poate fi oricând conectată la emiţătorul de temperatură. Nu este nevoie de resetarea aparatelor. Staţia 
de temperatură va recunoaşte automat sonda de temperatură şi va afişa datele acesteia în canalul 2.  
 
Dacă folosiţi mai mulţi emiţători externi 

1. Scoateţi bateriile din staţia de temperatură şi emiţătorul extern şi aşteptaţi cel puţin 60 de secunde.  
2. Instalaţi bateriile în primul emiţător extern. 
3. La maxim 2 minute de la activarea primului emiţător extern instalaţi bateriile în staţia de temperatură. După instalarea 

bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului LCD. După aceea sunt afişate temperatura şi umiditatea 
interioară, precum şi ora în formatul 0:00. Dacă nici după 60 de secunde pe ecran nu apare nicio dată scoateţi bateriile 
din ambele aparate şi reinstalaţi-le după ce aşteptaţi cel puţin 60 de secunde.  

4. Acum staţia de temperatură ar trebui să afişeze datele de temperatură ale primului emiţător extern (canal 1 şi 2). Apoi 
urmează să fie afişat simbolul recepţie semnal. Dacă nu se întâmplă aşa nici după 2 minute scoateţi bateriile din ambele 
aparate şi reluaţi setarea de bază de la pasul 1.  



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

5. Dacă folosiţi sonda de temperatură va fi afişată temperatura exterioară de la canalul 2. În caz contrar pe ecran 
temperatura exterioară este afişată de forma „---„.  
Observaţie: Sonda de temperatură a primului emiţător ocupă întotdeauna canalul 2, căci canalul 2 poate fi folosit nu-
mai pentru sonda de temperatură. Dacă nu folosiţi sondă de temperatură atunci canalul 2 afişează numai simbolul „---„. 

6. Instalaţi bateriile în al doilea emiţător extern, dacă valorile de temperatură exterioară ale primului emiţător extern sunt 
afişate pe ecranul staţiei de temperatură.  
Observaţie: Bateriile trebuie instalate în al doilea emiţător extern imediat după recepţie, respectiv la maxim 45 de 
secunde după afişarea informaţiilor primului emiţător extern.  

7. Acum staţia de temperatură trebuie să afişeze temperatura exterioară a celui de al doilea emiţător extern şi simbolul 
canal 3. Dacă toate aceste date nu apar pe ecran nici după 2 minute trebuie să scoateţi toate bateriile şi să reluaţi 
setarea de bază de la pasul 1.  

8. Pentru a asigura un transfer wireless 868 MHz lipsit de distorsiuni nu depăşiţi valoarea de 100 m pentru distanţa dintre 
locul de montare al staţiei de temperatură şi locul de montare al emiţătorului extern (emiţătoarelor externe).  

 

IMPORTANT: 
Dacă nu realizaţi setările pentru emiţătorii suplimentari aşa cum este descris mai sus vă veţi confrunta cu probleme de 
transmisie semnal. Dacă se întâmplă aşa ceva extrageţi bateriile din toate aparatele şi reluaţi setarea de bază de la pasul 1.  
 

Recepţia semnalului orar DCF-77 
Transmiterea semnalului orar wireless cade în sarcina unui ceas atomic cu cesiu controlat de „Physikalisch Technischen 
Bundesanstalt” din Braunschweig, Germania şi care are o deviaţie sub o secundă într-un milion de ani. Ceasul codifică semnalul 
DCF-77 (77,5 kHz), iar un emiţător din Mainflingen bei Frankfurt emite acest semnal pe o rază de acţiune de cca. 1500 km. Staţia 
de temperatură recepţionează acest semnal, în converteşte şi îl afişează sub forma orei exacte, în orice anotimp. Calitatea 
recepţiei depinde în mare măsură de condiţiile geografice şi ambientale. În mod normal nu ar trebui să apară probleme de 
recepţie pe o rază de acţiune de 1500 km. După afişarea temperaturii exterioare pe staţia de temperatură începe să clipească 
simbolul turn de comunicaţie DCF din colţul din stânga al ecranului. Acest lucru indică faptul că staţia a identificat semnalul orar 
şi că încearcă să-l recepţioneze. După recepţionarea semnalului orar simbolul DCF este afişat permanent, împreună cu ora 
exactă.  
Recepţia DCF are loc zilnic dimineaţa, în jurul orei 02:00 şi 03:00. Dacă recepţia nu se realizează la ora 02:00, atunci până la ora 
06:00 va fi reluată încercarea de recepţie la fiecare oră. Dacă recepţia nu se realizează nici până la ora 06:00 atunci noua 
încercare de recepţie va avea loc în ziua următoare la ora 02:00. Dacă simbolul DCF clipeşte dar nu sunt recepţionate date sau 
simbolul DCF nu este afişat ţineţi cont de următoarele: 

 Păstraţi o distanţă minimă de 1,5 – 2 m faţă de posibilele surse de distorsiune, precum monitoare, televizoare etc.  

 În clădirile cu beton armat (pivniţe, clădiri foarte înalte etc.) semnalul recepţionat este mai slab. În cazurile extreme 
recomandăm amplasarea staţiei în apropierea ferestrei şi/sau orientarea părţii sale frontale ori posterioare în direcţia 
emiţătorului DCF 77. 

 Noapte distorsiunile sunt mai reduse şi de aceea recepţia are mai multe şanse de succes. O singură recepţie pe zi este 
suficientă pentru a menţine deviaţia orei la mai puţin de o secundă.  

 

Tastele funcţii 
Staţia de temperatură 
Staţia de temperatură are patru taste funcţii. 
 
Setare 
 
 

     Interior     Exterior      Canal 
 

Tasta SET (setări) 
 Folosită pentru a intra în modul SET pentru următoarele funcţii: setarea manuală a orei, setarea fusului orar, afişarea 

orei 12/24 h, anul, luna, data şi afişarea temperaturii °C/°F 

 Anul poate fi afişat numai în modul SET (nu se afişează în modul normal).  
 

Tasta IN (interior) 
 Pentru comutare între temperatura interioară actuală/maximă/minimă şi umiditate. 

 Dacă apăsaţi tasta mai mult de 3 sec. se şterg toate valorile minime şi maxime salvate pentru temperatura şi umiditatea 
interioară (toate datele sunt resetate la starea actuală).  
Observaţie: ora şi data sunt disponibile numai pentru datele de temperatură minimă şi maximă; dacă datele sunt şterse 
aceste informaţii sunt resetate la datele actuale.  

 Pentru modificarea contrastului LCD, fusului orar, activării/dezactivării semnalului orar, afişării orei 12/24 h, orei, 
anului, lunii, datei şi afişării °C/°F în modul setări.  
Observaţie: Cu ajutorul tastei IN se setează data în modul 24h şi luna în modul 12 h.  
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Tasta OUT (exterior) 
 Pentru comutare între temperatura exterioară actuală/maximă/minimă şi umiditate. 

 Dacă apăsaţi tasta mai mult de 3 sec. se şterg toate valorile minime şi maxime salvate pentru temperatura şi umiditatea 
exterioară (toate datele sunt resetate la starea actuală a emiţătorului afişat; datele trebuie şterse separat pentru 
fiecare emiţător extern).  
Observaţie: ora şi data disponibile pentru datele de temperatură minimă şi maximă sunt resetate la datele actuale.  

 Pentru modificarea minutelor, lunii şi datei în modul setări.  
Observaţie: Cu ajutorul tastei OUT se setează luna în modul 24h şi data în modul 12 h.  

 

Tasta CH (canal) 
 Serveşte pentru comutarea între emiţătorii pentru temperatura exterioară 1 şi 2.  

 Pentru a ieşi din modul setări.  
 

 
Ecranul LCD 
 
 

                        Ora 
Simbol turn de comunicaţie 
DCF (pentru recepţia semnalului orar) Calendar 
 

                          Simbol grad de confort 
                                                   Umiditate relativă 
 

              Afişare stare baterie 
                         (staţia de temperatură) 
                                                     Temperatura ambientală în °C sau °F 
 
 
 

            Afişare stare baterie (emiţător) 
                                                               Cod emiţător extern 
                                                    Temperatura exterioară în °C sau °F 
 

                       Semnal emiţător extern 
 
 
După recepţionarea semnalului trimis de emiţătorul extern de către staţia de temperatură se activează acest simbol (simbolul nu 
este afişat dacă recepţia nu are loc). Utilizatorii pot afla astfel dacă ultima recepţie a avut loc (simbol EIN) sau nu (simbol AUS). 
Dacă simbolul clipeşte indică faptul că se recepţionează un semnal. 
 

Setări manuale 
Cu tasta SET puteţi modifica următoarele setări manuale: 

 Setarea contrastului LCD 

 Setarea fusului orar 

 Recepţia semnalului orar ON/OFF 

 Setarea afişării orei 12/24 h 

 Setarea manuală a orei 

 Setarea calendarului 

 Setarea funcţiei snooze 

 Setarea afişării temperaturii °C/°F 

 Setarea sensibilităţii simbolurilor prognoză meteo  
 

Setarea contrastului LCD 

 
LCD (clipeşte) 
 
 
 

Contrastul LCD poate fi setat în 8 trepte (presetare LCD 5).  
1. Apăsaţi tasta IN pentru a selecta nivelul de contrast. 
2. Pentru confirmare şi accesarea modului „Setare fus orar” apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări apăsând tasta CH.  
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Setare fus orar 
 
 
 

Fus orar (clipeşte) 
 

Presetarea pentru fusul orar este 0. Pentru setarea altui fus orar: 
1. După încheierea setării nivelului de contrast apăsaţi tasta SET pentru a ajunge la setarea fusului orar (clipeşte). 
2. Setaţi fusul orar cu tasta IN. Domeniul de setare se desfăşoară în intervale de 1 oră de la 0 la +12, trece apoi la -12 şi 

revine la 0.  
3. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Recepţie semnal orar on/off apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări 

apăsând tasta CH.  
 

Recepţie semnal orar on/off 
  
clipeşte 
 
 
 

În regiunile în care nu poate fi recepţionat semnalul DCF-77 puteţi dezactiva funcţia recepţie semnal orar. Ceasul va funcţiona ca 
un ceas normal cu cuarţ (presetare on).  

1. Simbolul ON de pe LCD începe să clipească.  
2. Folosiţi tasta IN pentru a dezactiva funcţia recepţie semnal orar.  
3. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Setarea afişării orei 12/24 h apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări 

apăsând tasta CH.  
Observaţie: 
Dacă funcţia recepţie semnal orar este dezactivată manual (OFF) atunci staţia nu va mai încerca să recepţioneze semnalul orar 
până la reactivarea acestei funcţii (ON).  
În modul OFF pe ecranul LCD nu mai apare simbolul recepţie semnal orar.  

 

Setarea afişării orei 12/24 h 
 
 clipeşte 
 
 
 

1. Apăsaţi tasta SET. Pe LCD clipeşte fie simbolul 12h, fie 24 h.  
2. Pentru a selecta 12h sau 24h apăsaţi tasta IN.  
3. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Setarea manuală a orei apăsaţi din nou tasta SET sau ieşiţi din modul setări 

apăsând tasta CH.  
 
Observaţie: 
Dacă aţi selectat modul 24h data este afişată în formatul ziuă şi lună, iar pentru modul 12h în formatul lună şi dată.  

 

Setarea manuală a orei 
 
 
Ora (clipeşte) Minutele  (clipesc) 
 
 
 

Dacă staţia de temperatură nu identifică semnalul DCF (de ex. distorsiuni, emiţător amplasat prea departe etc.) este posibilă 
setarea manuală a orei. Ceasul funcţionează ca un ceas normal cu cuarţ.  
Setarea orei: 

1. Poziţiile pentru oră şi minute în secţiunea rezervată orei pe ecranul LCD încep să clipească.  
2. Pentru setarea orei folosiţi tasta IN, iar pentru setarea minutelor tasta OUT. Dacă menţineţi tasta respectivă apăsată 

atunci ora de modifică în paşi de 1 oră, iar minutele în paşi de 5 minute.  
3. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Setare calendar apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări apăsând tasta 

CH.  
Observaţie: 
În ciuda setării manuale a orei aparatul va încerca să recepţioneze semnalul orar. În caz de succes ora recepţionată se va 
suprapune peste ora setată manual. În timpul încercării de recepţie clipeşte simbolul turn de recepţie DCF 77. Dacă recepţia nu 
are loc simbolul DCF dispare. În ziua următoare se încearcă din nou recepţionarea semnalului orar.  
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Setarea calendarului 

 
               An (clipeşte)       Data (clipeşte)   Luna (clipeşte) 
 
Presetarea pentru calendar este 1.1.2006. La recepţionarea semnalului orar DCF se actualizează automat şi data. Dacă semnalul 
DCF nu poate fi recepţionat puteţi seta data manual: 

1. Setaţi anul cu tasta IN. Selecţia se întinde de la 2006 la 2039 (presetare 2006). 
2. Apăsaţi tasta SET pentru a intra în modul setare lună şi dată.  
3. Apăsaţi tasta IN (sau OUT) pentru setarea datei, tasta OUT (sau IN) pentru setarea lunii.  
4. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Setare funcţia snooze apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări apăsând 

tasta CH.  
 

Setarea funcţiei snooze 
Observaţie importantă: 
Setarea funcţiei snooze nu are influenţă asupra funcţiei staţiei de temperatură. Această caracteristică este disponibilă numa i 
pentru modelele extinse ce posedă funcţia ceas deşteptător. Pentru a sări peste această setare şi pentru a intra în modul 
Setarea afişării temperaturii °C/°F apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din modul setări apăsând tasta CH.  
 

Setarea afişării temperaturii °C/°F  
 
Clipeşte 
 
 
 

Presetarea pentru afişarea temperaturii este °C. Selecţia afişării: 
1. După ce simbolul °C clipeşte folosiţi tasta IN pentru a selecta °F sau °C. 
2. Pentru confirmare şi pentru a intra în modul Setare sensibilitate simbol prognoză meteo apăsaţi tasta SET sau ieşiţi din 

modul setări apăsând tasta CH.  
 

Sensibilitate simbol prognoză meteo 
Important: 
Setarea sensibilităţii nu are influenţă asupra funcţiei staţiei de temperatură. Această caracteristică este disponibilă numai  
pentru modelele extinse ce posedă funcţia prognoză meteo. Pentru a sări peste această setare şi pentru a ieşi din modul 
setări apăsând tasta SET. 
 

Umiditate interioară relativă şi grad de confort 
 
 
Afişare grad de confort Umiditate interioară relativă în % 
 
 

Afişare grad de confort 
Confort:  Simbolul faţă fericită indică intervalul de temperatură 20 – 25,9 °C şi o umiditate relativă de 45 – 65% 
Disconfort: Simbolul faţă supărată indică toate valorile ce nu se află în intervalul pentru gradul de confort.  
 

Temperatura interioară 
           Afişare maxim 

 
Temperatura interioară în °C sau °F 
 
 
Temperatura interioară este actualizată automat şi afişată în a treia secţiune a ecranului LCD.  
 

Vizualizare şi resetare date măsurate pentru spaţii interioare 
1. Apăsaţi tasta IN pentru a comuta între afişarea valorilor de temperatură şi umiditate interioare maxime şi minime 

actuale şi salvate, precum şi între momentele în care aceste date au fost salvate. O dată pentru afişarea temperaturii 
interioare minime salvate şi a umidităţii interioare cu ora şi data salvării. De două ori pentru afişarea temperaturii 
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interioare maxime salvate şi a umidităţii interioare cu ora şi data salvării. De trei ori pentru a reveni la afişarea valorilor 
actuale pentru temperatura interioară, umiditatea interioară, ora şi data.  
Observaţie: ora/data sunt disponibile numai pentru temperatura maximă şi minimă.  

2. Pentru resetarea valorilor de temperatură şi umiditate maxime şi minime şi a momentului salvării datelor ţineţi apăsată 
tasta IN timp de 3 sec. Toate valorile maxime şi minime salvate sunt resetate la valorile actuale pentru temperatura 
interioară, umiditatea interioară, ora şi data. Valorile de temperatură şi umiditate maxime şi minime salvate corespund 
momentului actual şi nu sunt influenţate de setarea pentru fusul orar.  

 

Temperatura exterioară 
Codul emiţătorului extern afişat actualmente  

        Afişare minim 
 
 

Simbol recepţie externă 
 
 
 

Temperatura exterioară în °C sau °F 
 
A patra secţiune a ecranului LCD afişează temperatura exterioară şi semnalul recepţie. Dacă se folosesc mai mulţi emiţători 
externi se afişează şi un cod pentru emiţătorul afişat actual; codul apare lângă afişarea pentru temperatură.  
 

Afişarea şi resetarea datelor măsurate pentru exterior. 
1. Apăsaţi tasta OUT pentru a comuta între afişarea valorilor de temperatură exterioară minime şi maxime salvate şi 

momentul salvării datelor. O dată pentru afişarea temperaturii exterioare minime salvate cu ora şi data. De două ori 
pentru afişarea temperaturii exterioare maxime salvate cu ora şi data. De trei ori pentru revenirea la afişarea valorilor 
actuale pentru temperatura exterioară, ora şi data.  

2. Pentru a comuta între canalele individuale apăsaţi o dată tasta CH pentru afişarea canalului 2 (de la sonda de 
temperatură opţională), de două ori pentru afişarea canalului 3 (de la emiţătorul extern 2) sau de trei ori pentru 
revenirea la canalul 1 (emiţător extern 1).  

3. Pentru a reseta valorile de temperatură exterioară minimă şi maximă şi a momentului salvării acestor date apăsaţi timp 
de 3 sec. tasta OUT. Toate datele minime şi maxime salvate sunt resetate la valorile actuale pentru temperatura 
exterioară, ora şi data. Valorile de temperatură minime şi maxime salvate corespund momentului actual şi nu sunt 
influenţate de setarea fusului orar.  
Observaţie: Valorile minime şi maxime trebuie resetate individual pentru fiecare emiţător extern.  
 

Dacă folosiţi mai mulţi emiţători externi: 
1. Pentru a comuta între emiţătorii externi individuali apăsaţi tasta CH. O dată pentru afişarea canalului emiţător 1 (de la 

sonda de temperatură opţională). De două ori pentru afişarea canalului emiţător 2. De trei ori pentru afişarea canalului 
emiţător 1.  

2. Pentru afişarea temperaturii şi umidităţii minime şi maxime a emiţătorului extern selectat folosiţi tasta OUT.  
3. Pentru resetarea datelor de temperatură şi umiditate minime şi maxime, precum şi a momentului stocării datelor 

apăsaţi tasta OUT timp de 3 sec. Datele minime şi maxime salvate sunt resetate la valorile actuale pentru oră, dată, 
temperatură şi umiditate. 

4. Observaţie: datele minime şi maxime trebuie resetate individual pentru fiecare emiţător extern.  
 

Observaţie privind emiţătorul extern de temperatură: 
Temperatura exterioară este măsurată la fiecare 4 secunde şi transmisă spre staţia de temperatură.  
Domeniul de emisie pentru emiţătorul de temperatură poate fi influenţat de temperatura exterioară. Dacă temperatura este 
foarte mică puteţi diminua distanţa de emisie. Ţineţi cont de acest lucru atunci când instalaţi emiţătorul extern.  

 

Recepţia semnalului 868 MHz 
Dacă datele de temperatură şi umiditate exterioară nu sunt recepţionate şi afişate la 3 minute după setarea de bază sau dacă în 
zona de afişare pentru spaţiile exterioare a staţiei de temperatură apare numai „---„ vă rugăm să verificaţi următoarele: 

1. Distanţa dintre staţia de temperatură şi emiţătorul extern spre sursele de distorsiune, ca de ex. monitoare sau 
televizoare trebuie să fie de 1,5 -2 m.  

2. Evitaţi să amplasaţi staţia de temperatură direct sau în apropierea ramelor metalice ale ferestrelor. 
3. Folosirea altor aparate care lucrează pe aceeaşi frecvenţă, ca de ex. căşti sau difuzoare, poate distorsiona transferul 

semnalului.  
4. Distorsiunile recepţiei pot fi cauzate şi de vecinii care folosesc aparate pe aceeaşi frecvenţă 868 MHz.  

Observaţie: Dacă semnalul 868 MHz este transmis corect nu mai deschideţi compartimentul baterii al staţiei de 
temperatură şi emiţătorului extern. Bateriile se pot desprinde din contacte şi declanşa o resetare nedorită. Dacă totuşi 
se întâmplă acest lucru atunci pentru a evita problemele la transferul semnalelor trebuie să resetaţi toate aparatele.  
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Distanţa maximă de emisie de la emiţătorul extern spre staţia de temperatură este de cca. 100 m în spaţiu liber. Această valoare 
depinde de condiţiile ambientale. Dacă recepţia nu este posibilă resetaţi toate aparatele.  

 

Montarea staţiei de temperatură 
Staţia de temperatură poate fi montată pe perete sau amplasată pe birou.  

 
Amplasarea 
Rabataţi suportul din partea posterioară a aparatului şi amplasaţi-l pe o suprafaţă plată. 
 
 
 
Montarea pe perete 
Alegeţi un loc ferit de ploaie şi soare. Înainte de monta staţia pe un perete verificaţi dacă valorile de temperatură 
exterioară pot fi recepţionate din locurile de montare ale emiţătorilor.  

1. Fixaţi şurubul (nu este inclus în colet) în perete lăsând capul şurubului în afară 5 mm.  
2. Rabataţi dacă este nevoie suportul staţiei de temperatură. Atârnaţi aparatul de orificiul din partea 

posterioară.  
 

Instalarea emiţătorului extern 
 
Emiţătorul extern este echipat cu un suport, ce poate fi montat pe perete cu cele două şuruburi din colet.  
După extragerea piciorului de suport din partea inferioară a emiţătorului acesta poate fi plasat şi pe o 
suprafaţă plană.  
 
 
 
 
Montarea pe perete 

1. Cu şuruburile şi diblurile din colet fixaţi suportul de perete în locul dorit. 
2. Introduceţi emiţătorul extern în suportul de perete.  

 
Observaţie: 
Înainte de a monta definitiv suportul de perete amplasaţi toate aparatele în locurile dorite pentru a verifica 
dacă datele emiţătorului extern sunt recepţionate corect. Dacă nu se întâmplă acest lucru deplasaţi un pic 
aparatele până ce obţineţi o recepţie bună. 

Coletul suportului de perete include şi bandă dublu adezivă. Ea poate fi folosită pe pereţii netezi. Suprafaţa de montare poate 
influenţa domeniul de transfer al semnalului. Astfel acest domeniu poate creşte sau scădea dacă emiţătorul este montat pe o 
suprafaţă metalică. De aceea recomandăm ca montarea să nu fie realizată pe suprafeţe metalice sau în apropierea suprafeţelor 
metalice sau şlefuite mari (uşi de garaj, sticlă dublă etc.). Înainte de montarea definitivă verificaţi dacă transferul semnalului este 
posibil în locul de montare al staţiei şi emiţătorului. Emiţătorul de temperatură se introduce în suportul de perete. Atunci când 
scoateţi emiţătorul din suport ţineţi cu mâna de ambele dispozitive.  
 

Întreţinere şi curăţare 
 Curăţaţi staţia şi emiţătorul cu o cârpă moale, uşor umedă. Nu folosiţi soluţii abrazive sau solvenţi! Feriţi de umiditate. 

 Scoateţi bateriile din aparat dacă nu-l folosiţi perioade mai lungi de timp.  
 

Soluţionarea problemelor 
Problemă Soluţii 

Staţia nu afişează nimic Instalaţi bateriile la polaritatea corectă 
Înlocuiţi bateriile 

Nu apare afişarea pentru recepţia 
emiţătorului 

Verificaţi bateriile emiţătorului extern (nu folosiţi acumulatoare) 
Resetaţi staţia şi emiţătorul 
Alegeţi un alt loc de montare pentru emiţător şi/sau staţie 
Diminuaţi distanţa dintre emiţător şi staţia de temperatură  
Eliminaţi sursele de distorsiune 

Fără recepţie DCF Setaţi recepţia DCF pe ON 
Selectaţi un alt loc de montare pentru staţia de temperatură 
Setaţi ora manual 
Aşteptaţi până la încercarea de recepţie din timpul nopţii 

Afişare incorectă Înlocuiţi bateriile 
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Eliminarea deşeurilor  
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.  
 
Baterii/baterii reîncărcabile 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) 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. 
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! 
 

Date tehnice 
Interval temperatură măsurată 
Spaţii interioare:   -9,9ºC - +59,9ºC rezoluţie 0,1ºC  
   14,2°F - 139,8°F rezoluţie 0,2°F (afişare OF.L. în afara intervalului) 
Spaţii exterioare:  -39,9°C - +59,9°C rezoluţie 0,1°C  
   -39,8°F - +139,8°F rezoluţie 0,2°F (afişare OF.L. în afara intervalului) 
Interval măsurare umiditate interioară relativă 

1% - 99% rezoluţie 1% (afişare “- -“ la temperatură internă = OL.F., afişare “- -“ când < 1% şi “99%” 
când > 99%) Intervale măsurători temperatură interioară: la fiecare 15 sec. 

Interval măsurare umiditate interioară:  la fiecare 20 sec. 
Recepţie valori temperatură exterioară:  la fiecare 4 sec.  
 
Alimentare 
Staţia de temperatură:   2 x baterii AA 1,5 V IEC LR6 
Emiţător de temperatură  2 x baterii AAA 1,5 V IEC LR 3 
Durată de funcţionare baterii:  cca. 24 luni (recomandăm baterii alcaline)  
 
Dimensiuni (L x l x Î)  
Staţia de temperatură:   81 x 32 x 143.5 mm  
Emiţător extern:    41 x 19 x 128 mm  
 
 
 
 
 
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
Acest manual sau fragmente din acest manual pot fi publicate numai cu acordul TFA Dostmann. Datele tehnice corespund celor 
de la momentul tipăririi şi pot fi modificate fără aviz în prealabil.  
 
 

Declaraţia de conformitate EU 
Prin prezenta declarăm că acest produs îndeplineşte cerinţele directivei R&TTE 1999/5/EC. Copia declaraţiei de conformitate cu 
data şi semnăturile o puteţi obţine la cerere prin email la info@tfa-dostmann.de.  
www.tfa-dostmann.de 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/217, Oradea, România) şi TFA Dostmann GmbH & Co.KG  (Zum 
Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 TFA Dostmann GmbH & Co.KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


