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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS 
CU ECRAN COLOR GALLERY 

Cod produs: 515992 

 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs TFA.  
 

1. Înainte de a începe să folosiți aparatul 
 Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare, 

familiarizați-vă cu toate funcțiile și părțile componente ale 
aparatului. În acest fel veți descoperi detalii importante 
legate de punerea în funcțiune și manevrarea aparatului, 
precum și recomandări privind remedierea defecțiunilor.  

 Respectând instrucțiunile din manualul de utilizare evitați 
defectarea aparatului, precum și pierderea garanției din 
cauza manevrării necorespunzătoare a acestuia.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele produse 
de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. De aseme-
nea nu ne asumăm responsabilitatea pentru valorile 
măsurate incorecte și urmările acestora.  

 Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 

 Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare! 
 

2. Conținut colet  
 Stația meteo (stația de bază) 

 Emițător extern cu suport 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Manual de utilizare  
 

3. Domeniile de utilizare și avantajele aparatului 
 Temperatura exterioară și umiditatea, valori primite de la 

emițătorul extern wireless (433 MHz) cu raza de acțiune 
de maxim 40 m (câmp liber). 

 Poate fi extins cu maxim 3 emițători, inclusiv pentru 
controlul climei în spații îndepărtate, ca de ex. camera 
copiilor, pivniță etc.  

 Temperatura interioară și umiditatea 

 Afișarea tendinței  

 Valorile maxime și minime cu resetarea automată 

 Indicator de îngheț  

 Prognoza meteo cu simboluri și tendința presiunii 
atmosferice  

 Istoric presiunea atmosferică în format grafic (12 ore) 

 Ceas cu două alarme, funcția Snooze și calendar 

 A doua oră  

 Afișare faza actuală a lunii 

 Iluminare de fundal color  
 

4. Instrucțiuni de siguranță  
 Produsul nu poate fi folosit decât exclusiv în domeniile 

descrise mai sus. Nu folosiți produsul în alte moduri decât 
cele descrise în acest manual.  

 Este interzisă repararea, reconfigurarea sau modificarea 
neautorizată a aparatului.  

 Aparatul nu este adecvat pentru scopuri medicinale ori 
informarea publică, ci numai pentru aplicații private.  

Atenție! 
Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Conectați stația de bază numai la o priză standard cu 
tensiune de rețea de 230 V! 

 Evitați contactul cu apa și umiditatea pentru stația de bază 
și blocul de alimentare de la rețea. Produsul este adecvat 
numai pentru funcționare în spații interioare uscate.  

 Nu mai folosiți produsul dacă carcasa sau blocul de 
alimentare sunt avariate.  

 Depozitați aparatul în afara razei de acțiune a persoanelor 
(inclusiv copii) care nu pot aprecia pericolele asociate cu 
manevrarea aparatelor electrice.  

 Scoateți imediat ștecărul din priză dacă apare vreo 
distorsiune în funcționare sau dacă nu folosiți aparatul o 
perioadă mai lungă de timp.  

 Nu folosiți decât blocul de alimentare inclus în colet.  

 Prima dată conectați cablul la stația de bază, iar apoi 
introduceți ștecărul în priză.  

 Nu trageți niciodată de cablu atunci când scoateți aparatul 
din priză.  

 Instalați cablul de alimentare în așa fel încât să nu intre în 
contact cu obiectele fierbinți sau cu margini ascuțite.  

Atenție! 
Pericol de rănire: 

 Depozitați aparatul și bateriile în afara razei de acțiune a 
copiilor.  

 Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, nu le 
dezmembrați și nu le încărcați. Pericol de explozie! 

 Bateriile conțin acizi dăunători sănătății. Pentru a evita 
scurgerea acizilor din baterii înlocuiți cât mai repede 
bateriile descărcate.  

 Nu folosiți niciodată baterii vechi împreună cu baterii noi 
și nici baterii de tipuri diferite. Purtați mănuși și ochelari 
de protecție atunci când manevrați bateriile din care se 
scurg substanțe chimice.  

 
Instrucțiuni importante privind siguranța produsu-
lui! 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații sau șocuri. 

 Emițătorul extern are protecție la apa stropită, dar nu este 
impermeabil. De aceea instalați emițătorul extern într-un 
loc umbrit, ferit de precipitații.  
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5. Părțile componente  
Stația de bază (receptor) 

 
A: afișare pe display (fig. 1) 
A1: 

Prognoza meteo cu simboluri și tendința vremii și dacă 
este nevoie simbolul îngheț 

A2: 
Reprezentare grafică pentru istoricul presiunii atmosferi-
ce în ultimele 12 h, presiunea atmosferică relativă în hPa 

A3:  
Temperatura și umiditatea exterioară 
Număr canal 
Afișarea tendinței și dacă este nevoie simbolul baterii 
pentru emițător 

A4:  
Temperatura și umiditatea interioară 
Afișarea tendinței și dacă este nevoie simbolul baterii 
pentru stația de bază 

A5:  
Ora cu secunde, ziua săptămânii, data 
Simboluri alarmă 
Faza lunii  

 

B: Butoane (fig. 2):  
B1:  tasta MODE 
B2:  tasta UP 
B3:  tasta DOWN 
B4:  tasta MAX/MIN 
B5:  tasta CHANNEL 
B6:  tasta SNZ 
B7:  tasta BARO 

B8:  tasta BARO  

B9:  tasta BARO  
B10: tasta ZERO 
B11: întrerupător culisant ON/OFF 

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

 
 
D: Emițător extern (fig. 1) 
Taste (în compartimentul baterii): 
D1: tasta °C/°F 
D2: tasta TX 
D3: comutator glisant 1-2-3  
 

Carcasa (fig. 1) 
D4: suport cu dispozitiv atârnare 
D5: suport de masă 
D6: compartiment baterii (înșurubat) 
 

6. 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).  

 Scoateți folia de protecție de pe displayul stației de bază 
și al emițătorului extern.  

 Demontați suportul de pe emițătorul extern.  

 Deschideți compartimentul baterii (înșurubat) al 
emițătorului extern.  

 Conectați blocul de alimentare la stația de bază. 
Introduceți conectorul în mufa de pe stația de bază, iar 
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apoi ștecărul în priză. Atenție! Verificați dacă tensiunea de 
rețea nu depășește valoarea de 230 V! Orice altă valoare 
pentru tensiunea de alimentare poate duce la defectarea 
aparatului.  

 Se aude un scurt semnal acustic și se aprind toate 
segmentele displayului.  

 Se activează iluminarea de fundal pentru câteva secunde.  
 

6.1 Introducerea valorii pentru presiunea atmosferică 
relativă  

 Imediat după punerea în funcțiune a stației sau dacă 
apăsați tasta BARO timp de 2 sec., pe display va clipi valoa-
rea pentru presiunea atmosferică timp de 20 de secunde.  

 Presiunea atmosferică relativă este calculată în funcție de 
altitudinea la nivelul mării și trebuie să fie setată în funcție 
de altitudinea locală.  

 Cereți informații referitoare la presiunea atmosferică 
actuală (valoarea poate fi obținută de la serviciul public 
meteo, internet, stații meteo calibrate în clădirile publice, 
aeroporturi).  

 Cu tasta BARO  sau BARO  setați valoarea dorită în 
hPa.  

 Confirmați cu tasta BARO.  
 

6.2 Recepționarea valorilor externe / instalarea 
bateriilor în emițătorul extern  

 După aceea stația de bază este pregătită ca timp de 3 
minute să recepționeze datele măsurate de emițătorul 
extern pe canalul 1. În zona displayului dedicată valorilor 
externe clipesc numărul de canal (CH1) și „--------„ 

 Instalați în compartimentul baterii al emițătorului extern 
două baterii tip AAA 1,5 V. Respectați polaritatea corectă.  

 Pe display se aprind scurt toate segmentele. Clipește 
lumina LCD a emițătorului extern și apare scurt simbolul 
recepție wireless. Se afișează temperatura și umiditatea 
actual măsurate, precum și numărul de canal.  

 Reînchideți compartimentul baterii.  

 Imediat ce stația de bază recepționează valorile externe 
ele vor fi afișate permanent.  

 Dacă valorile externe nu sunt recepționate pe display 
apare „- - -„. Verificați bateriile și încercați încă o dată. 
Eliminați eventualele surse de distorsiune.  

 Căutarea emițătorului poate fi realizată și manual (de ex. 
la pierderea emițătorului sau înlocuirea bateriilor).  

 Mențineți apăsată tasta CHANNEL din partea posterioară 
a stației de bază.  

 Pe displayul pentru valorile externe clipește „-„.  

 Apăsați tasta TX din compartimentul baterii al 
emițătorului extern.  

 Imediat ce stația de bază a recepționat valorile externe, 
ele vor fi afișate permanent.  

 

6.3 Instalarea bateriilor în stația de bază 
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară 

a stației de bază.  

 Instalați în compartiment 3 baterii noi tip AAA 1,5 V. 
Respectați polaritatea corectă.  

 Reînchideți compartimentul baterii.  

 Pentru iluminare de fundal permanentă și pentru a 
prelungi durata de viață a bateriilor folosiți alimentarea de 
la priză.  

 În cazul unei pene de curent bateriilor au rol în backup.  
 

6.4 Iluminarea de fundal  
 Atenție! În modul permanent iluminarea de fundal 

funcționează numai cu alimentare de la priză.  

 Mutați întrerupătorul glisant ON/OFF în poziția ON.  

 Iluminarea de fundal este activată permanent.  

 Mutați întrerupătorul glisant în poziția OFF.  

 Iluminarea de fundal este dezactivată.  

 Pentru activarea de scurtă durată a iluminării de fundal 
atingeți stația de bază sau generați un zgomot puternic 
(de ex. bateți din palme).  

 

7. Manevrarea  
 Important! Tastele nu pot fi manevrate în timpul recepției 

semnalului wireless pentru valorile externe.  

 În timpul manevrării aparatului toate datele introduse 
sunt acompaniate de un scurt bip de confirmare.  

 Aparatul iese automat din modul setări dacă nu este 
apăsată nicio tastă o perioadă mai lungă de timp.  

 Pentru modificarea mai rapidă a valorilor mențineți 
apăsată tasta UP sau DOWN în modul setări.  

 

7.1 Setarea orei și calendarului 
 Pentru a intra în modul setări mențineți apăsată tasta 

MODE.  

 Afișarea pentru an clipește (presetare 2011).  

 Setați anul cu tasta UP sau DOWN.  

 Apăsați tasta MODE; acum puteți naviga prin opțiunile: 
luna, ziua, ora, minutele, afișarea 12h (după ora 12 pe 
display apare PM) și 24h, precum și fusul orar (-12/+12); 
toate acestea pot fi setate cu tasta UP sau DOWN.  

 

7.2 A doua oră  
 Apăsați tasta ZONE.  

 Pe display apar ZONE și ora cu fusul orar setat anterior (-
12/+12). 

 Apăsați încă o dată tasta ZONE.  

 ZONE dispare și se afișează ora actuală.  
 

7.3 Setarea alarmei  
 Apăsați tasta MODE.  

 Pe display apar A1 și 7:00 (presetare).  

 Mențineți apăsată tasta MODE.  

 Apare simbolul alarmă și clipește afișarea pentru oră. 
Setați ora cu tasta UP sau DOWN. 

 Apăsați din nou tasta MODE; acum puteți seta minutele 
cu tasta UP sau DOWN. 

 Confirmați setările cu tasta MODE. 

 Pe display apare ora actuală și simbolul alarmă 

 Alarma este activată.  

 Acum setați a doua alarmă în același mod.  

 Cu tasta MODE și cu aparatul în modul de afișare al orei 
puteți afișa ora pentru alarma 2 sau alarma 2. 

 

7.4 Activarea/oprirea alarmei 
 În modul oră apăsați tasta UP pentru a activa și dezactiva 

orele individuale de alarmă. 

 Simbolul alarmă apare și dispare. 

 Pe display apare  sau nu apare nici un 
simbol alarmă. 
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 La ora setată se declanșează alarma, a cărei frecvență și 
volum sonor cresc progresiv. Clipește simbolul alarmă. 

 Opriți alarma cu orice tastă.  

 Apăsați tasta SNZ pentru a declanșa funcția SNOOZE. 

 Pe display clipesc Zz și simbolul alarmă.  

 Alarma este întreruptă timp de 5 minute.  

 Dacă alarma nu este întreruptă manual, ceasul sună 2 
minute și se reactivează la aceeași oră.  

 

8. Temperatura și umiditatea  
8.1 Afișarea temperaturii  
 Apăsați și mențineți apăsată tasta MAX/MIN pentru a 

putea alege între Celsius (°C) și Fahrenheit (°F) în afișarea 
temperaturii.  

 

8.2 Funcția max/min 
 Apăsați tasta MAX/MIN. 

 Pe display apare MAX. 

 Se afișează valorile maxime interne și externe (CH1, 2 sau 
3) de la ultima resetare. 

 Apăsați din nou tasta.  

 Pe display apare MIN. 

 Se afișează valorile minime interne și externe (CH1, 2 sau 
3) de la ultima resetare. 

 Apăsați din nou tasta MAX/MIN pentru a reveni la modul 
normal.  

 Valorile maxime și minime sunt zilnic resetate automat 
(miezul nopții 0:00).  

 

8.3 Săgețile tendință  
 Săgețile tendință indică faptul că valorile de temperatură 

și umiditate cresc, scad sau sunt uniforme.  
 

8.4 Indicator îngheț  
 Dacă temperatura exterioară se înscrie în intervalul -4°C 

(+25 °F) și +1°C (+34 °F), atunci în zona de pe display 
dedicată prognozei meteo clipește simbolul îngheț.  

 Dacă temperatura exterioară scade sub -4°C atunci 
simbolul îngheț rămâne permanent pe display.  

 Temperatura exterioară pentru indicatorul îngheț se 
bazează pe temperatura emițătorului extern CH1, dacă a 
fost înregistrată o valoare (succesiune CH1, CH2, CH3).  

 

9. Presiunea atmosferică  
9.1 Simboluri prognoză meteo  

 
 Stația wireless folosește 7 simboluri meteo (însorit, parțial 

înnorat, înnorat, ploaie, rafale puternice de ploaie, 
zăpadă, căderi masive de zăpadă).  

 Prognoza meteo cu ajutorul simbolurilor meteo este 
calculată pentru intervalul de timp 6 – 12 ore și indică doar 
tendința vremii. Dacă de exemplu în prezent este înnorat 
și se afișează ploaie, acest lucru nu implică o eroare a 
aparatului, ci faptul că presiunea atmosferică a scăzut și 
se așteaptă o înrăutățire a vremii, ceea ce nu trebuie să 
însemne neapărat ploaie.  

 Simbolul soare este afișat și în timpul nopții, dacă este 
vorba despre o noapte cu cer senin.   

9.2 Săgeta tendința vremii 
 Săgeata tendința vremii indică faptul că presiunea 

atmosferică crește, scade sau rămâne constantă.  
 

9.3 Presiunea atmosferică relativă (vezi Setarea 
presiunii atmosferice relative) 

 Pe display se afișează presiunea atmosferică relativă în 
hPa și istoricul presiunii atmosferice în ultimele 12 ore.  

 

10. Faza lunii  
Pe display apare faza actuală a lunii.  

 
Lună nouă   Lună în creștere   Lună plină   Lună în descreștere  
 

11. Emițător extern  
 Cu tasta °C/°F puteți alege între Celsius (°C) și Fahrenheit 

(°F) pentru afișarea temperaturii pe display.  

 Dacă doriți să conectați emițătoare externe suplimentare, 
atunci pentru fiecare emițător extern alegeți un alt canal 
(2 sau 3) folosind comutatorul glisant 1-2-3 din 
compartimentul baterii al emițătorului extern.  

 Instalați 2 baterii AAA 1.5 V în compartimentul baterii al 
emițătorului extern. Respectați polaritatea corectă.  

 Apăsați timp de 3 secunde tasta CHANNEL de pe stația de 
bază și porniți manual inițializarea.  

 Dacă ați conectat mai mult de un emițător extern puteți 
comuta între canale cu tasta CHANNEL.  

 Puteți seta și schimbarea automată a canalului. Apăsați 

tasta CHANNEL până ce pe display apare simbolul cerc  
pentru schimbarea automată a canalului.  

 Pentru a dezactiva funcția apăsați din nou tasta CHANNEL; 
simbolul dispare. 

 

12. Amplasarea și montarea stației de bază și a 
emițătorului extern  

 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).  

 Instalați în locuință stația de bază cu suportul rabatat. 
Aparatul poate fi și atârnat pe perete folosind dispozitivul 
pentru atârnare. Evitați apropierea de alte aparate 
electrice (televizoare, computere, telefoane fără fir) și 
obiecte metalice masive.  

 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. 40 m în câmp liber). 
Raza de acțiune poate scădea considerabil în prezența 
pereților masivi, mai ales dacă conțin componente 
metalice.  

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

 Dacă transferul valorilor măsurate poate avea loc atunci 
puteți monta definitiv emițătorul extern.  

 Prin introducerea suportului în partea posterioară 
emițătorul extern poate fi montat pe un perete folosind 
dispozitivul de atârnare. Folosind piciorul de suport 
rabatabil el poate fi plasat pe o suprafață orizontală.  
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13. Întreținerea și curățarea  
 Curățați aparatele cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu 

folosiți soluții abrazive de curățare sau solvenți! 

 Scoateți bateriile și ștecărul din priză dacă nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

 Depozitați aparatul într-un loc uscat.  
 

13.1 Înlocuirea bateriilor  
 Înlocuiți bateriile din emițătorul extern imediat ce pe zona 

din display dedicată valorilor externe apare simbolul 
baterii.  

 Înlocuiți bateriile din stația de bază imediat ce pe zona din 
display dedicată valorilor interne apare simbolul baterii.  

 Atenție: 
După înlocuirea bateriilor trebuie să realizați din nou 
conexiunea între emițătorul extern și stația de bază – 
adică să repuneți în funcțiune ambele aparate sau să 
activați căutarea manuală a emițătorului.  

 

14. Remedierea defecțiunilor  
Problemă Soluție 

Nu apare nimic 
pe displayul 
stației de bază. 

Conectați aparatul la blocul de 
alimentare.  
Instalați bateriile respectând polarita-
tea corectă.  
Înlocuiți bateriile. 

Fără recepția 
emițătorului. 
Afișare „---„ 
pentru canalul 
1/2/3. 

Emițătorul nu este instalat.  
Verificați bateriile din emițătorul extern 
(nu folosiți acumulatori!) 
Repuneți în funcțiune emițătorul extern 
și stația de bază conform instrucțiunilor 
din manual.  
Căutați emițătorul în modul manual: 
mențineți apăsată tasta CHANNEL de 
pe stația de bază. Apoi apăsați tasta TX 
din compartimentul baterii al emițăto-
rului extern.  
Alegeți un alt loc de instalare al emiță-
torului extern și/sau stației de bază.  
Diminuați distanța dintre emițătorul 
extern și stația de bază.  
Eliminați sursele de distorsiune.  

Afișare incorectă. Înlocuiți bateriile.  

 

15. Eliminarea deșeurilor  
Consumatorul final este obligat să returneze bateriile și 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
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! 
 
 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

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.  

 

16. Date tehnice  
Stația de bază 
Domeniu măsurare interior 

Temperatură   -10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F) 
Rezoluție  0,1 °C 
Umiditate  20 ... 99 % 
Rezoluție  1 % 
Toleranță  ±5 % 
Presiune atmosferică  800 ... 1100 hPa 

Afișare LL/HH:  umiditate în afara domeniului de 
măsurare  

Alimentare:   bloc alimentare 230 V (inclus) 
3 baterii AAA (nu sunt incluse) 

Dimensiuni carcasă: 160 x 28 (78) x 170 mm 
Greutate:   328 g (numai aparatul) 
 
Emițător extern:  
Domeniu măsurare exterior 

Temperatură   -25°C... +50 °C (-13°...+122 °F) 
Rezoluție  0,1 °C 
Umiditate  20 ... 99 % 
Rezoluție  1 % 
Toleranță  ±5 % 

Afișare LL/HH:  umiditate în afara domeniului de 
măsurare  

Rază de acțiune:   cca. 40 m (câmp liber) 
Frecvență radio  433 MHz 

Intervale de timp transfer: 56 s pentru primul emițător extern 
58 s pentru al doilea emițător  
60 s pentru al treilea emițător  

Alimentare:   2 baterii AAA (nu sunt incluse) 
Dimensiuni carcasă: 69 x 25 (70) x 105 mm 
Greutate:   80g (numai aparatul) 

 

Declarație de conformitate UE  
Prin prezenta, declarăm că stația meteo wireless îndeplinește 
cerințele de bază ale directivei R&TTE 1999/5/EC. 
O copie a declarației de conformitate cu semnătură și dată se 
poate obține la cerere de la producător. 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și 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 și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 TFA Dostmann GmbH & Co. KG & German Electronics SRL  
Toate drepturile rezervate 


