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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS LUMAX 
Cod produs: 672399 

 

 
 

1. Introducere 
Noua dvs. stație meteo este alcătuită dintr-o stație de bază cu 
senzori interni de temperatură și umiditate și un emițător 
extern pentru măsurarea temperaturii externe. În acest fel 
veți obține permanent informații referitoare la temperatură 
și vreme. Informații care vă vor menține permanent trează 
curiozitatea și dorința de a poseda mai multe date!  
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare și să-l 
păstrați pentru consultări ulterioare.  

 

1.1 Conținut colet 
 Stația de bază 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Baterii 

 Picior de suport (opțional) 

 Emițător extern 

 Manual de utilizare 
 

1.2 Funcții  
 Temperatura externă de la emițătorul extern wireless 

(433 MHz), raza de acțiune maxim 30 m (câmp liber) 

 Temperatura internă 

 Valori maxime și minime 

 Prognoza meteo cu simboluri și tendința presiunii 
atmosferice 

 Ceas radiocomandat cu alarmă și funcția Snooze 

 Iluminare de fundal led permanentă 

 Pentru amplasare pe o masă sau atârnare pe perete  
 

2. Părți componente 
2.1 Stația dea bază (receptor) fig. 1 
Ecran LCD 
A. Senzor infraroșu 
B. Afișare tendința vremii 
C. Prognoza meteo cu simboluri 
D. Simbol baterii pentru stația meteo 
E. Ceas radiocomandat 
F. Simbol alarmă 

G. Simbol ceas radiocomandat 
H. Temperatura interioară 
I. Funcția MAX pentru temperatura interioară 
J. Simbol baterii pentru emițătorul extern 
K. Numărul canalului emițătorului extern 
L. Funcția MAX pentru temperatura exterioară 
M. Temperatura exterioară  
 

Funcțiile butoanelor  
1. Tasta  
2. Tasta MAX/MIN 
3. Tasta MENIU/SETUP 
4. Tasta CH 
5. Tasta  
6. Tasta  
7. Tasta RESET 

Apăsați tasta cu un obiect ascuțit atunci când stația meteo 
nu funcționează în mod corect.  

8. Tasta BRIGHT/DIM 
Cu această tastă reglați luminozitatea iluminării de fundal 
a ecranului.  

 

Carcasa  
N. Suport pentru agățare pe perete  
O. Mufă alimentare 
P. Suport (opțional) 
Q. Compartiment baterii  
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2.2 Emițător fig. 2 
D1  Indicator led transfer 
D2  Suport pentru agățare perete 
D3  Suport compartiment baterii 
D4  Tasta CH (Canal) 

 
 

3. Punerea în funcțiune  
 Instalați stația de bază și emițătorul extern pe o masă, la 

o distanță de cca. 1,5 m între ele. Evitați apropierea de 
sursele posibile de distorsiuni (aparate electronice și 
echipamente wireless).  

 Introduceți conectorul în mufa (0) de pe stația meteo și 
apoi conectați aparatul la o priză de alimentare. 
Important! Verificați dacă tensiunea de rețea nu 
depășește valoarea de 230 V! Orice altă valoare pentru 
tensiunea de alimentare poate deteriora produsul. 

 Se aude un scurt semnal acustic și se aprind toate 
segmentele displayului pentru 3 secunde. Stația este 
acum în modul programare senzori.  

 Demontați suportul de pe stația meteo trăgându-l în jos. 
Instalați 2 baterii AAA 1,5 V în compartimentul baterii al 
stației de bază, respectați polaritatea corectă +/--.  

 Bateriile au rol de alimentare de rezervă în cazul unei pene 
de curent.  

 Deschideți compartimentul baterii al emițătorului extern 
prin culisarea spre interior a celor două suporturi din 
partea inferioară. Instalați 2 baterii AA 1.5 V. Respectați 
polaritatea corectă.  

 Clipește indicatorul led al emițătorului. Emițătorul se află 
acum în modul setare canal (presetare: canal 1).  

 El transmite prima dată temperatura, după care se 
activează recepția semnalului orar. În timpul recepției 
semnalului orar (max. 10 minute) emițătorul nu transmite 
valorile externe.  

 Dacă semnalul orar a fost recepționat, atunci pe displayul 
stației de bază se aprinde simbolul semnal orar.  
Important: Nu apăsați nicio tastă în primele 10 minute, 
timp în care stația de bază se află în modul programare. 
După afișarea valorilor externe și a orei radiocomandate 
puteți instala emițătorul la exterior. Dacă semnalul orar 
nu a fost recepționat puteți seta ora manual. Repetați 
întreg procesul de punere în funcțiune dacă nu sunt 
afișate valorile externe, dacă ați apăsat o tastă înainte de 
recepția valorilor externe sau dacă ați înlocuit bateriile în 
emițătorul extern. Așteptați 10 secunde! 

 

Instrucțiuni privind semnalul orar DCF:  
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 și este transmis din 
Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am Main) folosind un 
semnal DCF-77 (77,5 kHz). Raza sa de acțiune măsoară cca. 
1500 km. Stația meteo wireless recepționează semnalul, îl 
convertește și apoi afișează ora exactă. Setarea orei de 
vară/iarnă se face automat. Recepția semnalului orar depinde 
în principal de situația geografică. În mod normal nu ar trebui 
să apară probleme de recepție pe o rază de acțiune de 1500 
km pornind de la Frankfurt.  
 

Vă rugăm să țineți cont de următoarele instrucțiuni:  

 Senzorul are integrat receptorul DCF pentru semnalul 
orar. Recomandăm păstrarea distanței față de eventua-
lele surse de distorsiune și construcțiile din beton armat.  

 Noaptea distorsiunile atmosferice sunt de obicei mai 
reduse și de aceea recepția este posibilă în majoritatea 
cazurilor. Este suficientă o singură recepție pe zi pentru a 
se putea garanta precizia și menținerea abaterii la mai 
puțin de o secundă.  

 Dacă recepția nu are loc, atunci pe display nu mai apare 
simbolul recepție. Stația încearcă din nou să recepționeze 
semnalul orar. Dacă recepția wireless are loc ea se 
suprapune peste setarea manuală a orei.  

 

4. Modul setări  
4.1 Setarea manuală a orei  
 Apăsați și mențineți apăsată tasta MENIU/SETUP timp de 

2 secunde. Clipește afișarea pentru oră; puteți seta ora cu 
tasta  sau . Dacă mențineți tastele  sau  apăsate 
valorile se modifică mai rapid.  

 Confirmați cu tasta MENIU/SETUP.  

 Setați în același mod și minutele.  

 Apăsați tasta MENIU/SETUP pentru a confirma minutele.  

 Pe display apare On. S-a activat semnalul recepție wireless 
DCF. Dacă recepția are loc ea se suprapune peste setarea 
manuală a orei. Pentru a dezactiva funcția recepție 
wireless apăsați tasta  sau . Pe display apare Off. 
Confirmați cu tasta MENIU/SETUP.  

Observație: Aparatul iese automat din modul setări dacă timp 
de minim 10 secunde nu apăsați nicio tastă.  
 

4.2 Alarma 
 Apăsați tasta . Intrați pentru 10 sec. în modul alarmă.  
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Se afișează ora alarmei.  

 Cu tasta  dezactivați sau activați alarma.  

 Dacă alarma este activă este afișat simbolul alarmă.  

 Pentru a seta ora alarmei apăsați timp de 2 secunde tasta 
. Clipește afișarea pentru oră; acum puteți seta ora cu 

tasta  sau . Mențineți tastele  sau  apăsate 
pentru schimbarea mai rapidă a valorilor. Apăsați tasta  
pentru confirmarea setării.  

 Procedați în același mod pentru setarea minutelor. Apă-
sați tasta  pentru confirmarea setării.  

 Se afișează ora alarmei (maxim 10 secunde).  

 După declanșarea alarmei o puteți opri apăsând orice 
tastă.  

 Funcția Snooze este activată de la senzorul infra-roșu 
(mișcarea mâinii la cca. 15 cm în fața senzorului). Simbolul 
alarmă clipește, iar alarma este oprită timp de 5 minute.  

 Pentru a ieși din funcția Snooze apăsați orice tastă doriți.  
 

5. Prognoza meteo  
 Stația meteo folosește 5 simboluri meteo (însorit, parțial 

înnorat, înnorat, ploaie și furtună) și 3 simboluri pentru 
presiunea atmosferică (în creștere, constant, în scădere).  

 

6. Funcția MAX/MIN 
 Apăsați tasta MAX/MIN pentru afișarea valorilor maxime 

 de temperatură interioară și exterioară.  

 Prin reapăsarea tastei MAX/MIN afișați valorile minime 
.  

 Dacă mențineți apăsată tasta MAX/MIN timp de 2 
secunde valorile sunt șterse și resetate la valoarea 
actuală.  

 

7. Instalarea stației de bază și fixarea emițătorului  
 Stația meteo poate fi amplasată pe o masă cu ajutorul 

suportului din partea posterioară sau poate fi atârnată pe 
un perete folosind lațul de atârnare. Evitați apropierea de 
alte aparate electrice (televizoare, computere, telefoane 
fără fir) și obiecte metalice masive.  

 Căutați un loc umbrit, ferit de precipitații pentru a instala 
emițătorul extern. (Acțiunea directă a razelor de soare 
falsifică valorile măsurate, iar umiditatea constantă 
solicită în mod inutil componentele electronice).  

 Verificați dacă valorile măsurate de emițătorul extern pot 
fi transferate spre stația de bază din locul unde emițătorul 
a fost instalat (raza de acțiune cca. 30 m în câmp liber). 
Raza de acțiune scade considerabil în prezența pereților 
masivi, mai ales dacă conțin componente metalice.  

 Dacă este nevoie schimbați locul emițătorul extern și/sau 
stația de bază. 

 

8. Emițător extern suplimentar  
 După instalarea bateriilor în emițătorul extern, acesta 

începe automat să transmită valorile de temperatură pe 
canalul 1.  

 Dacă doriți să conectați mai mulți emițători, atunci în 
perioada de timp în care clipește indicatorul transfer 
(imediat după punerea în funcțiune a emițătorului) alegeți 
cu tasta CH (de pe emițător) un alt canal (1-3) pentru 
fiecare emițător. Apăsați de două ori pentru canalul 2 și 
de trei ori pentru canalul 3 (canalele 4 și 5 nu sunt 
disponibile pentru acest model). Ledul clipește o dată 

pentru canalul 1, de două ori pentru canalul 2, de trei ori 
pentru canalul 3.  

 Apăsați tasta CH de pe stația meteo timp de 2 secunde și 
activați manual inițializarea. Pe display clipește numărul 
de canal, iar recepția noului emițător are loc automat.  

 Pe displayul stației meteo se afișează temperatura 
exterioară. Dacă doriți să conectați mai mult decât un 
emițător, atunci cu tasta CH (de pe stația de bază) 
comutați între canale.  

 Puteți seta și comutarea automată a canalelor. După 
conectarea ultimului emițător (1-3) și după reapăsarea 
tastei CH apare comutarea automată a canalelor.  

 

9. Înlocuirea bateriilor  
 Dacă pe displayul stației meteo apare unul dintre cele 

două simboluri înlocuire baterii, atunci bateriile trebuie 
înlocuite.  

 Folosiți baterii alcaline. Instalați bateriile la polaritatea 
corectă. Înlocuiți cât mai rapid bateriile descărcate pentru 
a evita scurgerea acizilor din baterii. Bateriile conțin acizi 
dăunători sănătății. Folosiți mănuși și ochelari de 
protecție atunci când manevrați baterii din care se scurg 
acizi.  

 Atenție: 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! 

 

10. Date tehnice  
Stația de bază 
Măsurare temperatură interioară  -10 la +60°C 
Temperatură de funcționare 0 la +50°C 
Rezoluție   0.1°C 
Baterii    2x AAA 1.5 V (incluse) 
Bloc de alimentare  230 V~ 50 Hz/6 V, 300 mA 
 

Emițător 
Măsurare temperatură exterioară 20 la +60°C 
Rezoluție   0.1°C 
Frecvență radio   433 MHz 
Rază de acțiune câmp liber max. 30 m 
Baterii     2x AA 1.5 V (incluse) 
 

11. Întreținere  
 Depozitați stația meteo într-un loc uscat.  

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații sau șocuri.  

 Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu 
folosiți agenți corozivi sau solvenți! 

 Păstrați distanța dintre produs și alte aparate electronice 
sau obiecte metalice mari.  

 Dacă stația meteo nu funcționează corect vă rugăm să o 
repuneți în funcțiune. Înlocuiți bateriile.  

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
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