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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS WD 1070 
Cod produs: 646479 

 
 
Stimate client, 
 

Din păcate în manualul de utilizare s-a strecurat o greșeală. Acest model are o rezoluție a temperaturii de 0,5 °C și nu de 0,1 °C, 
după cum este specificat în mod eronat pe ambalaj și în manual.  
Ne cerem scuze pentru această eroare.  
 
 

 
Stația recepționează datele meteo via satelit 

Prognoze meteo profesioniste 
Datele meteo pentru regiunea dvs. sunt transmise gratuit către stația meteo 

Sincronizare directă 24 h cu datele de pe www.wetteronline.de 
 
 
 

1. Introducere 
Acest produs este o stație meteo care folosește inovativa tehnologie WETTERdirekt.  
Aparatul unic în lume a fost proiectat de specialiști în domeniul meteo, astfel încât să primească de la sateliți printr-o rețea 
specială prognoze meteo regionale realizate de meteorologi profesioniști.  
În plus, temperatura exterioară locală este transferată spre stația de bază de către un emițător wireless ce funcționează pe 
frecvența 868 MHz și are o rază de acțiune de maxim 100 m.  
În acest fel veți avea la dispoziție cele mai importante date meteo. 
Aparatul este compus dintr-un receptor (stația de bază) și un emițător, ambele cu funcționare cu baterii, ceea ce înseamnă că 
pot fi amplasate independent de rețeaua de curent electric.  
 

Informație importantă: 
Datele meteo sunt transferate de către sateliți prin rețeaua wireless folosind e*.Message (medii de transfer date). Utilizarea 
corectă timp îndelungat a stației meteo depinde de funcționalitatea mediilor de transfer, asupra căreia noi nu avem nicio 
putere. Nu putem exclude situațiile de disfuncționalitate a mediilor de transfer date. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune a 
produsului.  
Totodată nu ne asumăm responsabilitatea asupra datelor și prognozelor meteo transferate.  
 

Deoarece produsul folosește o tehnică modernă el poate fi manevrat simplu, cu foarte puține taste.  
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru consultări ulterioare.  
 

2. Părțile componente 
2.1 Stația de bază (receptor) 

 
Partea frontală            Partea posterioară  
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Afișarea pe display 

 
 

Butoane 

 
 

2.2 Emițător (senzor extern) 
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3. Punerea în funcțiune 
3.1 Instalarea bateriilor  
 Deschideți compartimentul baterii al receptorului și emițătorului și așezați aparatele pe o masă la o distanță de cca. 1,5 m 

între ele. Evitați apropierea de sursele de interferență (aparate electronice și echipamente wireless).  

 Instalați bateriile în compartimentul baterii al emițătorului (2x 1,5 V AAA), iar apoi în cel al stației de bază (3x 1,5 V AA). 
Respectați polaritatea corectă. În mod normal nu mai este nevoie de realizarea altor setări.  

 

3.2 Recepția temperaturii exterioare 
 După ce ați instalat bateriile în emițătorul extern acesta începe automat să transfere valorile exterioare spre stația de bază. 

Transferul datelor se încheie după cca. 1 minut. Pe displayul stației meteo apare temperatura exterioară.  

 Dacă valorile exterioare nu sunt recepționate, atunci pe display apare „- - ”. Verificați bateriile și încercați din nou. Atenție: în 
cazul unui restart trebuie să instalați bateriile în emițător și receptor într-un minut. Evitați apropierea de alte aparate 
electrice (televizoare, computere, telefoane wireless) sau obiecte metalice masive.  

 Vă rugăm să țineți cont de faptul că emițătorul extern nu va putea fi recepționat temporar în timpul primei recepții a 
datelor meteo și a semnalului orar. 

 După ce ați recepționat datele exterioare căutați un loc ferit de umbre și de acțiunea precipitațiilor pentru a instala 
emițătorul. Acțiunea directă a razelor de soare falsifică rezultatele măsurătorilor, iar umezeala permanentă poate duce la 
defectarea componentelor electronice.  

 Verificați dacă din locul ales pentru montarea emițătorului se pot transfera valorile măsurate spre stația de bază (raza de 
acțiune max. 100 m, dar valoarea poate fi mult mai mică în prezența pereților masivi, în special dacă au componente 
metalice). Dacă este nevoie alegeți un alt loc de amplasare a emițătorului și/sau receptorului. Transferul optim se obține 
dacă există contact vizual între emițător și receptor.  

 Dacă transferul datelor s-a realizat cu succes puteți fixa emițătorul pe perete folosind suportul sau îl puteți amplasa pe masă.  
 

3.3 Recepția datelor meteo și a orei 
 După transferul valorilor exterioare stația de bază recepționează datele meteo și ora. Ora trebuie să fie afișată pe display 

după cca. 30 de minute. Ora are precizia unui ceas normal cu cuarț (deviația maximă +/- 2 minute). 

 Primele date meteo vor fi recepționate după 6 ore. Stația meteo recunoaște automat regiunea în care se găsește (max im 50 
de regiuni în Germania) și după aceea afișează vremea pentru regiunea dvs. (pentru mai multe informații vezi 4.3.2 „Ultima 
recepție a datelor meteo / vremii regionale).  

 Se poate întâmpla ca la prima recepție datele afișate să nu fie complete. În acest caz vă rugăm să așteptați până la 
următoarea recepție a datelor. De obicei acum stația meteo va afișa datele complete.  

 

3.4 Probleme cu transferul datelor  
În cazul în care aveți probleme cu transferul datelor vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile de mai jos: 

- Păstrați o distanță de minim 1,5 – 2 m până la aparate ce pot distorsiona funcționarea, precum monitoare PC sau 
televizoare. 

- În clădirile din beton armat (pivnițe, suprastructuri) semnalul recepționat este mai slab. În cazurile extreme recomandăm 
să amplasați aparatul în apropierea ferestrei și/sau să-l răsuciți pentru a putea recepționa mai bine semnalul wireless.  

- Puterea semnalului acustic este de ajutor în căutarea locului optim de amplasare al aparatului pentru recepția datelor 
meteo și a orei (vezi 4.3.1.2).  

- În timpul nopții stația meteo ar trebui să afișeze corect vremea. Distorsiunile atmosferice sunt mai reduse pe timpul 
nopții și de aceea recepția este posibilă în majoritatea cazurilor.  

 

4. Manevrarea 
4.1 Informații meteo 

4.1.1 Prognoza meteo 

 Stația afișează vremea pentru ziua curentă.  

 Începând cu ora setată de utilizator stația va afișa prognoza meteo pentru ziua următoare (presetare ora 15).  
 

4.1.1.2 Setarea orei pentru afișarea prognozei zilei următoare 

 Apăsați tasta SET timp de 3 secunde. Apăsați din nou tasta SET; clipește ora. Cu tasta MIN/MAX/+ setați ora dorită (între 
orele 12 și 22). Începând cu această oră stația va afișa întotdeauna prognoza meteo pentru ziua următoare.  

 
4.1.1.3 Simboluri meteo 

Pentru a vă oferi informații meteo cât mai detaliate stația meteo folosește următoarele simboluri meteo: 
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Pornind de la aceste simboluri de bază rezultă 24 de simboluri meteo:  

 
 

4.1.2 Valorile maxime și minime ale zilei 

 Pe lângă datele meteo actuale, stația meteo afișează prognoze privind valorile regionale maxime și minime pentru azi/mâine. 
Nu uitați că valorile minime ale zilei se bazează pe intervalul 0 – 6 dimineața al zilei respective. Pentru valorile maxime și 
minime ale fiecărei regiuni am ales un loc reprezentativ. În funcție de locația dvs. pot apărea deviații în sus sau în jos, în 
special în regiunile cu diferențe mari de altitudine.  

 
4.1.3 Probabilitatea de ploaie  

 Probabilitatea de ploaie este calculată în procente pentru ziua în care s-a realizat prognoza meteo. Ce înseamnă o 
probabilitate de 75%: în 75 din 100 de cazuri caracterizate de același tip de vreme vor apărea precipitații în intervalul de timp 
specificat.  

 
4.1.4 Ore cu lumină solară 

 Durata luminii solare se referă la perioada de timp și la gradul de înnorare al regiunii dvs. Informația oferă durata în ore de 
luminozitate solară care depășește valoarea de prag de > 120 W/m², în condiții atmosferice clare și cer senin.  

 
4.1.5 Afișarea temperaturii locale 

 În stânga jos stația afișează temperatura ambientală măsurată de senzorul intern. 

 Lângă în dreapta apare temperatura exterioară transferată de către emițătorul extern.  
 
4.1.5.1 Temperatura locală maximă și minimă 

 Apăsați tasta MIN/MAX/+; se afișează temperaturile minime ale senzorilor locali. 

 Apăsați din nou tasta MIN/MAX/+-; se afișează temperaturile maxime.  

 Dacă apăsați din nou tasta se afișează valorile actuale de temperatură. 

 Valorile max. și min. sunt resetate automat: temperatura maximă la ora 8 dimineața și temperatura minimă la ora 20 seara.  
 

4.2 Afișarea orei și datei 
Apăsați tasta SET; în loc de oră stația afișează data actuală (zi/lună).  
 

4.3 Calitatea recepției 
 4.3.1 Puterea semnalului de recepție 

4.3.1.1 Simbol putere semnal  
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Simbolul puterea semnalului indică puterea semnalului recepționat în locația dvs.: 

  
 
Dacă recepția este slabă pot să apară probleme în transferul datelor. În acest caz vă recomandăm să căutați un alt loc de 
amplasare (vezi 3.4 „Probleme la transfer”).  
 
4.3.1.2 Puterea semnalului acustic  

 Folosind puterea semnalului acustic puteți măsura permanent puterea recepției wireless, astfel încât să puteți găsi oricând 
poziția optimă de plasare a aparatului pentru recepția datelor meteo. Folosiți această funcție abia după recepția orei.  

 Apăsați tasta + timp de 3 secunde. Semnalul acustică confirmă că vă aflați în acest mod special. Dacă recepția este optimă 
veți auzi semnalul acustic de două ori pe secundă pe o perioadă de timp de cca. 25 de secunde, după care urmează o scurtă 
pauză. Dacă frecvența semnalului acustic este mai mică în același interval de timp înseamnă că recepția este mai slabă.  

 Pentru a opri semnalul acustic apăsați din nou scurt tasta +.  
 
4.3.2 Ultima recepție a datelor meteo / prognozei locale  

 În modul SET puteți afla informații referitoare la ultima recepție a datelor meteo, respectiv regiunea pentru care primiți 
prognoze meteo. În acest sens apăsați tasta SET timp de 3 secunde. Stația afișează alternativ data și ora ultimei recepții a 
datelor meteo timp de cca. 15 secunde. Simultan în câmpul de jos apare regiunea actuală.  

 Pe pagina web www.wetterdirekt.com găsiți o hartă cu cele 50 de regiuni germane.  
 

5. Înlocuirea bateriilor  
 Folosiți baterii alcaline. Instalați bateriile la polaritatea corectă. Înlocuiți cât mai rapid bateriile descărcate pentru a evita 

scurgerea bateriilor. 

 Atunci când trebuie să înlocuiți bateriile din stația de bază pe display apare simbolul stare baterii „RX”. Dacă trebuie să 
înlocuiți bateriile din emițător apare simbolul stare baterii „TX”.  
Atenție: Dacă înlocuiți bateriile din emițător sau receptor va trebui să reprogramați emițătorul extern la stația de bază; 
deci instalați întotdeauna baterii noi în emițător și receptor, vezi punctul 3.1.  

 

Eliminarea deșeurilor: Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu 
gunoiul menajer. Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare 
din localitatea dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

6. Instrucțiuni de siguranță 
 Evitați temperaturile extreme, vibrațiile și influența directă a intemperiilor. 

 Aparatul nu este o jucărie. Păstrați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor. 

 Aparatul nu este adecvat pentru scopuri medicale sau informarea publică, ci numai pentru utilizare privată. 

 Manevrarea necorespunzătoare sau deschiderea neautorizată a carcasei duce la pierderea dreptului la garanție. 
 

7. Date tehnice  
Domeniu măsurare: 
Temperatura interioară :    0 °C la +59,9 °C, rezoluție 0,5 °C; afișare “OF.L” în afara domeniului de măsurare 
Temperatura exterioară:    -39,9 °C la +59,9 °C, rezoluție 0,5 °C; afișare “OF.L” în afara domeniului de măsurare 
Interval măsurare temperatură interioară:  la fiecare 15 secunde 
Interval măsurare temperatură exterioară:  la fiecare 5 secunde 
Alimentare: 
Stația de bază:     3 baterii 1,5 V tip AA, IEC LR6 
Emițător (senzor extern):    2 baterii 1,5 V tip AAA, IEC LR3 
Distanță max. între stație și emițător: max. 100 m în câmp liber 
Recepția datelor de la satelit:   de mai multe ori pe zi 
Dimensiuni (L x l x Î) 
Stație meteo:     91 x 29 x 144,9 mm 
Emițător (senzor extern):   32,4 x 14,1 x 86,5 mm 
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Soluționarea problemelor  
Nu se poate recepționa temperatura exterioară 
Dacă stația nu poate recepționa datele emise de senzorul de temperatură extern pe display apare „- -”. Verificați bateriile și dați 
startul unei noi încercări. La repornire scoateți bateriile din ambele aparate și instalați-le în emițător și receptor într-un interval 
de timp de un minut. Evitați apropierea de alte aparate electrice (televizoare, computere, telefoane wireless) sau obiecte 
metalice masive. 
Verificați dacă datele măsurate pot fi transmise de către emițător spre stația de bază (raza maximă de acțiune 100 m, dar 
această valoare poate fi considerabil redusă în prezența pereților masivi, în special cu componente metalice). În acest caz alegeți 
un alt loc de amplasare al emițătorului și/sau receptorului. Recepția este optimizată dacă există contact vizual între emițător și 
receptor. 
 
Nu se poate recepționa prognoza meteo: 
În caz de probleme în transferul datelor țineți cont de următoarele instrucțiuni: Recomandăm o distanță de minim 1,5 – 2 metri 
între aparat și alte obiecte distorsionante precum monitoare PC și televizoare. 
În clădirile din beton armat (pivnițe, suprastructuri) semnalul recepționat este mai slab. În cazurile extreme recomandăm să 
amplasați aparatul în apropierea ferestrei și/sau să rotiți aparatul pentru a obține un semnal mai bun. 
Verificați puterea semnalului recepționat vizualizând simbolul putere semnal (vezi 4.5 Calitate recepție). În timpul nopții stația ar 
trebui să afișeze corect vremea. Pe timpul nopții distorsiunile atmosferice sunt mai reduse și de aceea recepția este posibilă în 
cele mai multe cazuri.  
 
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: 

 Deșeurile electrice și electronice conțin substanțe dăunătoare. Eliminarea deșeurilor electronice în natură și/sau la gropile de 
gunoi neautorizate duce la distrugerea permanentă a mediului înconjurător.  

 Pentru a afla adresele gropilor de gunoi legale cu reutilizare selectivă a deșeurilor vă rugăm să stabiliți contact cu autoritățile 
locale și/sau regionale.  

 Toate aparatele electronice trebuie să fie trimise spre reciclat. În acest fel fiecare utilizator este obligat să-și aducă 
contribuția la reciclarea deșeurilor electrice și electronice. 

 Eliminarea fără limite a deșeurilor electronice dăunează sănătății umane și calității mediului. 

 Deșeurile electronice nu au voie să fie eliminate împreună cu gunoiul menajer.  

 Așa după cum este menționat pe colet și pe produs recomandăm citirea cu atenție a acestui manual de utilizare. 

 Producătorul și distribuitorul nu-și asumă responsabilitatea pentru valorile măsurate incorect și pentru urmările acestora. 

 Acest produs poate fi utilizat numai în aplicații casnice, în scopul afișării unor prognoze meteo, care însă nu pot oferi o 
precizie de 100%. Prognozele meteo realizate de acest aparat nu reprezintă decât valori aproximative, iar nu predicții 
absolute. 

 Datele tehnice pentru acest aparat pot fi oricând modificate fără înștiințare în prealabil. 

 Acest aparat nu este o jucărie. Păstrați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor. 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
Rezumat al declarației de conformitate: Prin prezenta declarăm că acest echipament wireless îndeplinește cerințele de bază ale 
directivei R&TTE din 1999/5/EC.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România) şi TechnoTrade Import-Export GmbH  
(Gewerbepark Berlin-Wildau 10, 15745 Wildau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 TechnoTrade Import-Export GmbH  & German Electronics SRL (ediția în limba română) 


