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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS PURE DESIGN NRG 2 
Cod produs: 672209 

 

 
 
1. Conținut 
 Stație meteo (aparat cu ecran) 

 Transmițător extern cu suport 

 Suport adițional pentru stație 

 2 baterii CR2032, 2 baterii 1,5V AAA 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

1.1 Funcții 
 Temperatura exterioară wireless (433 MHz), distanța de 

până la 40 m (în câmp liber) 

 Se pot conecta până la 3 senzori externi, de asemenea 
pentru controlul temperaturii din încăperi, de pildă în 
camera copiilor, subsoluri etc. 

 Temperatura interioară și umiditatea cu nivel de confort  

 Indicatori de tendință și valori minime și maxime 

 Alarmă pentru temperatură 

 Prognoza meteo cu simboluri și tendința pentru 
presiunea atmosferică 

 Ceas controlat prin unde radio cu alarme diferite, data și 
ziua săptămânii (7 limbi) 

 Indicații despre fazele lunii 

 Montare pe zid sau așezare pe picior 

 Instalare foarte simplă, nu sunt necesare cabluri 
 
 
 
 

2. Elemente 
2.1 Receptor (Unitatea de bază) (fig. 1) 
A. Ecranul LCD 

1. Afișarea prognozei meteo 
Prognoza meteo cu simboluri și tendința presiunii 
atmosferice 

2. Fără display 
Temperatura exterioară cu simbol pentru recepție 
Număr canal 
Indicator de tendință și simbol pentru starea bateriilor 
în emițător 

3. Afișaj pentru interior  
Temperatura interioară și umiditatea 
Nivelul de confort și indicatorii de tendință 

4. Afișarea orei 
Ora controlată prin unde radio (DCF) cu secunde/ziua 
săptămânii sau data 
Simbol recepție DCF 
Simbol pentru starea bateriei pentru stația meteo sau 
simbolul alarmei 

 

B. Butoanele (fig. 1) 
A:   Buton ALARM - alarmă 
B:   Buton CHANNEL – canal 
C:   Buton MODE – mod 
D:   Buton MEM – memorie 
E:   Buton săgeată sus  
F:   Buton săgeată jos  
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C. Carcasa (fig. 2) 
 
G:   Orificiu de montare pe zid 
H:   Compartimentul bateriei 
I:     Suport de fixare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Emițătorul exterior (fig. 2) 
 
J:    suport pentru montare pe zid 
K:   Adâncitură pentru suport 
L:    Suport pentru așezare pe masă 
M:  Compartimentul bateriei 
 
 



 

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

3. Pornirea 
3.1  Introducerea bateriilor 
 Puneți ambele dispozitive pe birou la o distanță de circa 1,5 m. Verificați ca aparatele să nu fie închise.  

 Scoateți suportul emițătorului și scoateți bateriile. Îndepărtați banda izolatoare. Puneți capacul compartimentului bateriilor 
la loc. 

 Scoateți folia de protecție de pe ecranul aparatului. Deschideți capacul compartimentului bateriilor împingând capacul aces-
tuia în jos cu degetul. Introduceți 2 baterii x CR 2032, respectând polaritatea corectă. Puneți capacul compartimentului la loc. 

 

3.2  Recepția senzorului extern 
 După introducerea bateriilor, ecranul aparatului pornește automat scanarea semnalului pentru a înregistra emițătorii 

externi. Aparatul va scana timp de 2 minute pentru valorile exterioare. 

 Dacă recepția pentru valorile exterioare nu este corectă, pe ecran apare afișat „- - „. Verificați bateriile și încercați din nou. 
Verificați dacă există vreo sursă de interferențe.  

 Pornirea manuală poate fi de folos. Apăsați și țineți apăsat butonul  pentru 3 secunde. 
 

3.3  Ora recepționată prin unde radio 
 Ceasul va scana frecvența semnalului DCF și simbolul DCF va pâlpâi pe ecran. Când semnalul este recepționat cu succes 

pentru 3 – 8 minute, ora radio-controlată și simbolul pentru semnalul DCF apar permanent. Pe parcursul perioadei de 
recepție a semnalului DCF (max. 10 min.), nicio informație despre vreme nu este transmisă. 

 Există 4 tipuri diferite de simboluri de recepție: 
 

recepția este activă 
 

recepția este foarte bună 
 

fără recepție/ora este setată manual 
Fără simbol – recepția este dezactivată (apăsați și țineți apăsat butonul pentru 2 secunde) 
 

 În cazul în care ceasul nu poate detecta semnalul DCF, ora poate fi fixată manual. 

 Ceasul va funcționa atunci ca un ceas obișnuit cu cuarț (vezi 4.1.1 Setarea manuală a ceasului și calendarului) 

 Ceasul controlat prin unde radio recepționează semnale la 0:00, 3:00. 6:00 și 12:00 dimineața). 
 

Note despre ora radiocontrolată prin semnal DCF: 
Semnalul radio DCF este trimis din Mainflingen, din apropiere de Frankfurt. Ceasul atomic are o arie de transmitere de 
aproximativ 2000 km. Ceasul este echipat cu un radio receptor care poate recepta și decoda semnalul din această ari de 
transmitere. Setarea manuală a orei nu este necesară la acest ceas (de pildă la trecerea la ora de vară). Trecerea de la ora de 
iarnă la cea de vară sau vice-versa, se realizează în decurs de 24 de ore, cel mult. Totuși, ora se poate seta și manual. Printre 
altele, semnalul DCF oferă ora exactă (cu o marjă de eroare de 1 secundă la un mil. de ani) și data.  
 

Țineți cont de următoarele : 

 Distanța recomandată față de orice sursă de interferențe ca și computere sau televizoare este de minimum 1,5 sau 2 metri. 

 În cazul unor ziduri cu izolație puternică (subsoluri, superstructuri) semnalele recepționate sunt mai slabe. În cazuri extreme, 
țineți aparatul în apropierea ferestrei sau orientat către emițătorul din Frankfurt. 

 Pe parcursul nopții, perturbările atmosferice sunt obișnuite așa că recepția este mult mai bună. O singură recepție pe zi este 
suficientă pentru a menține acuratețea aparatului la 1 secundă. 

 

4. Funcționarea 
 Important: Butoanele nu funcționează în timpul scanării după semnalul senzorului extern. 

 Aparatul va ieși din modul de setări, dacă niciun buton nu va fi apăsat timp de 2 minute. 

 Țineți apăsate butoanele săgeți  sau  dacă doriți să intrați în modul de introducere rapid. 
 

4.1 Modul oră 
 Apăsați butoanele săgeți  sau  pentru a intra în zona respectivă de afișare. Când schimbați zonele de pe ecran se va auzi 

un semnal scurt. 

 Ora va pâlpâie pe ecran. 

 Vă aflați acum în modul TIME – oră. 
 
4.1.1 Setarea manuală a ceasului și calendarului 

 Pentru a avea acces la modul de setări, apăsați și țineți apăsat butonul MODE. 

 Literele pentru limba de afișare a zilei săptămânii pâlpâie. Apăsați butoanele săgeți  sau  pentru ajustare. Limba de 
afișare a zilei săptămânii: germană (DE), engleză (En), suedeză (SW) , olandeză (Du), spaniolă (SP), italiană (IT) și franceză 
(FR). 
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 Apăsați pe butonul MODE și secvența de setări va fi următoarea : anul, luna, data, luna/ziua / (versiunea americană) sau 
ziua/luna (versiunea europeană), 12 (PM apare pe ecran după 12 ore scurse) și sistemul de indicare de 24 de ore apare afișat 
cu ore și minute. Apăsați pe butoanele săgeți  sau  pentru a face setările dorite.  

 Dacă recepția semnalului DCF este activată, setările manuale pentru oră vor fi suprascrise când semnalul este recepționat cu 
succes.  

 
4.1.2 Ora duală 

 Apăsați pe butonul MODE de două ori în modul time. 

 Zone apare pe ecran. 

 Apăsați și țineți apăsat butonul MODE. 

 00.00+ pâlpâie pe ecran. Apăsați pe butoanele săgeți  sau  pentru a ajusta ora duală în pași de 30 de minute (+15/-13 
ore). 

 Apăsați pe butonul MODE de trei ori pentru a vă reîntoarce în modul normal. 
 
4.1.3 Indicarea orei 

 Fiecare apăsare pe butonul MODE în modul oră va comuta ecranul între : 
- Ora cu secunde 
- Ora cu ziua săptămânii 
- Ora duală cu ziua săptămânii 
- Ora duală cu secunde 
- Afișarea digitală a orei 

 
4.1.4 Funcția alarmă ceas 
4.1.4.1 Setarea manuală a alarmei 

 Apăsați pe butonul de ALATM în modul de setare a orei. 

 W (Ora alarmei de luni până vineri) și OFF sau ultima ajustare a alarmei apare pe ecran. Acum puteți seta ora alarmei. 

 Apăsați și țineți apăsat butonul ALARM. 

 Cifrele pentru ore pâlpâie. Apăsați pe butoanele săgeți  sau  pentru a ajusta orele. 

 Confirmați cu butonul ALARM. 

 Ora alarmei și W apar pe ecran. Alarma este activată. 
 
4.1.4.2 Setarea orelor pentru ora alarmei speciale 

 Apăsați butonul ALARM din nou. 

 S (alarma pentru Saturday, Sunday sau alarma specială) și OFF sau ultimele ajustări pentru ora alarmei apar pe ecran. 
Puteți ajusta ora alarmei.  

 Apăsați și țineți apăsat butonul ALARM. 

 Setați ora alarmei în același mod. 

 Confirmați cu butonul ALARM. 

 Ora alarmei S apare pe ecran. Alarma este activată.  
 
4.1.4.3 Setarea alarmei pentru îngheț (temperatura exterioară a emițător 1 :=/mai mică de 0 grade C) 

 Apăsați pe butonul ALARM din nou 

 PRE-AL și OFF apar pe ecran 

 Apăsați și țineți apăsat pe butonul ALARM 

 Selectați cu butoanele săgeți  sau , dacă doriți să fiți anunțat cu 15, 30, 45, 60 sau 90 de minute înainte de riscul de 
îngheț. 

 Confirmați cu butonul de ALARM. 
 
4.1.4.4 Activarea/dezactivarea diferitelor ore de alarmă 

 Apăsați pe butonul MODE și vă veți întoarce în modul normal de afișare. 

 Ora alarmei și simbolurile pentru activarea alarmei (S/WI/PRE-AL) apar pe ecran).  

 Apăsați pe butonul ALARM pentru a opri alarma.  

 Alarma rămâne activă de luni până vineri (W). 

 Țineți cont de faptul că trebuie să activați alarma pentru weekend sau alarma specială (S). 

 Pentru a opri funcția alarmă apăsați pe butonul săgeată jos  în modul de alarmă dorit. 

 Pentru a activa alarma pentru risc de îngheț (PRE-AL) cel puțin una din orele alarmei (S/W) trebuie activată. 
 

4.2 Mod temperatură și umiditate 
 Apăsați pe butoanele săgeți pentru a introduce respectivele informații. Când schimbați zona de afișare veți auzi un scurt bip. 

 IN va pâlpâie pe ecran.  

 Sunteți acum în modul de afișare al temperaturii-umidității. 
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4.2.1 Funcția Max/Min 

 Apăsați pe butonul MEM în modul temperatură – umiditate și cele mai scăzute valori pentru temperatură și umiditate sunt 
afișate până la următoarea resetare.  

 MIN apare pe ecran.  

 Apăsați pe butonul MEM din nou și cele mai mari valori pentru temperatura și umiditatea exterioară (CH 1, 2, sau 3) și pentru 
temperatura și umiditatea interioară sunt afișate până la ultima resetare. 

 Valorile maxime apar pe ecran. 

 Apăsați pe butonul MEM din nou pentru a vă întoarce în modul normal.  

 Apăsați și țineți apăsat pe butonul MEM (pentru circa 5 secunde) în modul MAXI/MIN pentru a șterge valorile MAX/MIN 
memorate. 

 Ecranul afișează valorile curente pentru temperatură și umiditate. 
 

4.2.2 Afișarea temperaturii 

 Apăsați și țineți apăsat butonul MODE în modul de afișare al temperaturii și umidității.  

 Apăsați și țineți apăsat butonul MODE în modul de temperatură și umiditate 

 Apăsați pe butonul MODE pentru a schimba unitatea de măsură din grade C în grade F. 
 

4.2.3 Trendul pentru temperatură și umiditate 

 Trendurile sunt afișate pe ecranul LCD pentru a indica dacă valorile pentru temperatură și umiditate cresc, sunt constante 
sau descresc. 

 

4.2.4 Alarma pentru temperatura exterioară 

 Apăsați pe butonul ALARM în modul pentru temperatură – umiditate pentru a introduce funcția de alarmă de temperatură. 

 Butonul  și OFF sau ultimele ajustări pentru limita superioară de temperatură sunt indicate. 

 Apăsați și țineți apăsat butonul ALARM pentru 3 secunde pentru a intra în modul de setări. 

 Indicațiile pentru temperatură pâlpâie. 

 Apăsați pe butoanele săgeată sus și jos  sau  pentru a ajusta limita superioară a temperaturii. 

 Confirmați cu butonul ALARM. 

 Apăsați pe butonul ALARM de două ori pentru a ajusta limita inferioară a temperaturii.  

 Butonul  și OFF sau ultimele ajustări pentru limita inferioară de temperatură sunt indicate. 

 Apăsați și țineți apăsat butonul ALARM pentru 2 secunde pentru a intra în modul de setări. 

 Indicațiile pentru temperatură pâlpâie. 

 Apăsați pe butoanele săgeată sus și jos  sau  pentru a ajusta limita superioară a temperaturii. 

 Confirmați cu butonul ALARM. 

 Odată ce alarma pentru temperatură începe să sune, butoanele  și  pâlpâie. Pentru a opri funcția alarmă, apăsați pe 
butonul ALARM. 

 Setările pentru alarmă sunt valide întotdeauna pentru toți emițătorii conectați (CH 1, 2 sau 3). 
 

4.2.5 Nivelul de confort 

 Pentru indicarea zonei de confort a climatului interior pe display apar: 
 

Ecranul Aria de măsurare a temperaturii Aria de măsurare a umidității  

Confort 20°C… 25°C 40%...70% IDEAL 

Umed -5°C… +25°C mai mare de 70% RH Prea umed 

Uscat -5°C… +25°C mai mic de 40% RH Prea uscat 
 

4.3 Simboluri prognoză meteo 
 7 simboluri pentru prognoza meteo (însorit, parțial noros, noros, ploios, ninsoare, ninsoare puternică).  

 Prognoza meteo este realizată pentru un interval de 12 până la 24 de ore și indică în general numai prognoza generală. De 
pildă în cazul în care vremea curentă este noroasă și simbolul de ploaie este afișat, nu înseamnă că aparatul este defect dacă 
nu plouă afară. Acesta înseamnă pur și simplu că presiunea aerului a scăzut și că se așteaptă înrăutățirea vremii, dar nu 
neapărat va ploua. Acuratețea funcționării aparatului este de 70%. 

 Simbolul pentru soare apare pe timpul nopții dacă este o noapte însorită. 
 

4.4 Trendul vremii 
 Trendul afișat pe ecran indică faptul că presiunea atmosferică este în creștere, stabilă sau descrescătoare.  
 

5. Emițătorul extern 
 Senzorul va transmite automat temperatura pe ecranul aparatului pe canalul 1 după ce bateriile au fost introduse. 

 După instalarea cu succes închideți capacul compartimentului bateriilor emițătorului cu atenție. 

 Resetați instrumentul și urmați din procedura de instalare a bateriilor dacă aparatul nu funcționează corect. Înlocuiți 
bateriile. 
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5.1 Emițători adiționali 
 Dacă doriți să conectați mai mult de un emițător extern (cat. No. 303127), selectați diferite canale (2 sau 3) pentru fiecare 

emițător de la butonul din interiorul compartimentului emițătorului. 

 Deschideți capacul compartimentului bateriilor și introduceți 2 baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritatea corectă.  

 Apăsați și țineți apăsat butonul  pentru 3 secunde pentru pornire manuală. 

 Dacă ați instalat unul sau mai multe emițătoare, apăsați pe butonul canal pentru a trece de la un emițător extern la altul.  

 Puteți alege de asemenea un canal alternativ. Apăsați și țineți apăsat butonul canal până când simbolul cercului  pentru 
canalele alternative apare. 

 Pentru a dezactiva funcția apăsați și țineți apăsat pe butonul CHANNEL și simbolul dispare. 
 

5.2 Poziționarea stației de bază și a emițătorului extern 
 Alegeți un loc umbrit și uscat pentru emițător. (Razele directe ale soarelui afectează măsurătorile și umiditatea continuă 

deformează componentele). 

 Puneți aparatul în living pe un suport fix (cu ajutorul piciorului) sau pe suportul argintiu adițional. Aparatul poate fi de 
asemenea atârnat pe perete cu ajutorul orificiului. Evitați apropierea de aparate cu care cu care acesta poate interfera ca și 
televizoare, computere sau alte obiecte metalice. 

 Verificați transmisia semnalului pe 433 MHz de la emițător la stația meteo (aria de transmitere este de 40 de m în câmp 
liber). În spații cu pereți armați (subsoluri, superstructuri), semnalul recepționat este mai slab.  

 Dacă este cazul, alegeți un alt loc pentru emițător sau stația meteo.  

 Dacă transmisia s-a realizat cu succes, puteți monta aparatul pe perete. Înșurubați suportul pe zid. Emițătorul se fixează 
simplu în suport. Când introduceți sau scoateți emițătorul din suportul de pe zid țineți ambele aparate. 

 Emițătorul poate fi poziționat pe o suprafață sigură și fixat cu ajutorul brățării de la baza aparatului.  
 

6. Înlocuirea bateriilor 
 Când bateriile din stația meteo sau din emițători sunt slabe, simbolul de baterie slabă apare în ecranul pentru oră (stația 

meteo) sau în interiorul ecranului pentru temperatură al emițătorului extern corespunzător. 

 Îndepărtați suportul de prindere al emițătorului și scoateți capacul compartimentului bateriilor. Introduceți două baterii noi 
de 1,5V AAA în compartimentul emițătorului, respectând polaritatea afișată. Puneți capacul compartimentului bateriilor și 
suportul de prindere la loc. 

 Deschideți capacul compartimentului bateriilor al stației meteo împingând capacul în jos cu degetul. Scoateți bateriile 
apăsând cu un obiect ascuțit pe mica deschizătură. Introduceți două baterii noi de timp buton CR2032 în compartimentul 
stației meteo, respectând polaritatea corectă (polul pozitiv la exterior). Puneți capacul bateriilor la loc. 

 Când schimbați bateriile în emițător, apăsați pe butonul săgeată jos  al stației meteo pentru 3 secunde pentru 
reconectarea la emițător. 

 Respectați polaritatea corectă. Bateriile goale trebuie schimbate imediat pentru a evita scurgerile. Bateriile conțin acizi 
periculoși de aceea purtați mănuși de protecție pentru a evita scurgerile. 

 

Atenție 
Nu eliminați bateriile și aparatele electronice la gunoiul menajer. Pentru protecția mediului înconjurător duceți-le înapoi la 
vânzător sau la un loc special de depozitare de deșeuri electronice. 
 

7. Întreținere 
 Păstrați aparatul într-un loc uscat.  

 Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, vibrații sau șocuri. 

 Curățați aparatul cu o cârpă curată și uscată. Nu folosiți agenți chimici de curățare. 

 Evitați așezarea aparatului în apropierea aparatelor tv, computerelor etc. 

 Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, schimbați bateriile. 
 

8. Exonerarea de răspundere 
 Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor. 

 Aparatul nu trebuie folosit în scopuri medicale sau pentru informarea publică, este doar pentru uz casnic. 

 Specificațiile acestui aparat pot fi modificate fără avertisment prealabil.  

 Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acceptul scris al TFA Dostmann. 

 Utilizarea improprie sau desfacerea neautorizată a aparatului duce la pierderea garanției. 
 

9. Specificații 
Distanța de transmitere în câmp deschis:  40 m max. 
Frecvența:    433 MHz 
Interval de măsurare:    10 sec. 
Interval de transmisie de la emițător:  47 sec. 
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Aria de măsurare interioară 
Temperatura:     -5 grade C la +50 grade C 
Rezoluția:     0,1 grade C 
Umiditatea:     20% la 95% 
Acuratețea:     35…75%: +/-5%, rest: +/7% 
Aria de măsurare exterioară: 
Temperatura    -20 de grade C la +60 grade C 
Rezoluția:     0,1 grade C 
 

Baterii 
Unitatea de bază:    2 x CR2032 
Senzor extern:     2 x AAA 1,5V LR3 
 

Declarație de conformitate 
Prin prezenta declarăm că acest dispozitiv wireless corespunde normelor esențiale ale Directivei 5/CE/1999 R&TTE. 
O copie semnată și datată a Declarației de conformitate poate fi obținută la adresa info@tfa-dostmann.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


