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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO COLOR CU WiFi PROFI HP 1001 
Cod produs: 515931 

Versiune 10/14 
 

 

1. Introducere 
 

Stimate client,  
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului 
și pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai instrucțiunile prezentate în acest manual! 
 

Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare 
și de siguranță! 
 

Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

2. Explicații simboluri 
 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

3. Domenii de utilizare 
 

Stația meteo afișează diverse valori măsurate (de ex. temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară, 
cantitatea de apă pluvială, presiunea atmosferică, viteza vântului, direcția vântului). 
Datele măsurate de senzorul intern și extern sunt transmise wireless spre stația meteo.  
De asemenea, stația meteo calculează o prognoză meteo pe baza înregistrării modificărilor de presiune atmosferică; prognoza 
meteo este afișată pe display folosind simboluri grafice.  
Ora și data sunt setate automat prin WLAN folosind un server online. Există însă și posibilitatea de setare manuală. 

În cap. 5 sunt descrise toate caracteristicile și funcțiile produsului.  
Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările, valorile măsurate și prognozele meteo incorecte și nici pentru 
urmările acestora.  
Părțile componente ale produsului nu sunt jucării; ele includ componente mici din sticlă ce pot fi înghițite, respectiv se pot sparge, 
și de asemenea baterii. De aceea produsul nu are ce căuta în mâinile copiilor! 
Utilizați toate componentele produsului în așa fel încât să nu se afle în raza de acțiune a copiilor.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole. 
Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. El include informații importante privind montarea, 
amplasarea, funcționarea și manevrarea. Respectați instrucțiunile de siguranță!  

 

4. Conținut colet 
 

 Stația meteo 

 Senzor extern 

 Giruetă  

 Cheie hexagonală pentru montarea giruetei 

 Tub montare pentru senzorul extern 

 Material fixare tub de montare 

 Senzor intern 

 Suport de perete pentru senzorul intern 

 3x șuruburi pentru suportul de perete 

 3x acumulatori speciali reîncărcabili (tensiune nominală 
1,5 V) 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Manual de utilizare  

 

5. Caracteristici și funcții 
 

a. Stația meteo 
 Display mare, color pentru afișarea tuturor valorilor măsurate actualmente, luminozitatea este reglabilă 

 Adaptor WLAN/WiFi integrat pentru conectarea la serverul online responsabil cu emiterea semnalul orar (poate fi selectat) și 
pentru upload date meteo pe www.wunderground.com (dacă doriți acest lucru). 

 Cu opțiune de activare/dezactivare display în funcție de timp 

 Comutare între formatul oră 12/24 h 

 Funcția ceas deșteptător  

 Formatul de afișare al datei poate fi selectat 
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 Comutare între afișarea presiunii atmosferice absolute și relative  

 Puteți selecta diverse unități de măsură pentru temperatură, presiune atmosferică, viteza vântului, cantitatea de apă pluvială 
și energia luminoasă 

 Interval stocare date setabil între 1… 240 minute. 

 Opțiune de backup pentru datele măsurate stocate în stația meteo, ce pot fi transferate pe un card de memorie micro-
SD/micro-SDHC (max. 32 GB, nu este inclus în colet, se comandă separat); cu posibilitate de prelucrare ulterioară a datelor pe 
PC folosind formatul de date CSV (fișier text cu datele măsurate, ce sunt separate între ele de o virgulă) 

 Funcția corecție pentru toate valorile măsurate (în scopul compensării abaterilor) 

 Funcția alarmă pentru depășirea în sus sau în jos a valorilor limită setate pentru toți parametrii măsurați; funcția poate fi 
activată sau dezactivată 

 Prognoza meteo pentru următoarele 12 – 24 ore cu ajutorul unor simboluri grafice 

 Afișarea valorilor MAX și MIN 

 Afișare tabelară și grafică a valorilor măsurate salvate intern 

 Montare pe perete sau amplasare pe o masă (folosind piciorul de suport rabatabil aflat în partea posterioară) 

 Alimentare de la blocul de alimentare inclus în colet 

 Funcționează în spații interioare uscate și închise  
 

b. Senzor extern 
 Funcționează cu 3 acumulatori speciali tip AA cu o tensiune nominală de 1,5 V, sunt incluși în colet 

 Modul solar integrat pentru încărcarea acumulatorilor 

 Măsoară cantitatea de apă pluvială, viteza vântului, direcția vântului, temperatura externă, umiditatea externă, energia 
luminoasă 

 Transfer wireless al datelor măsurate spre stația meteo, tehnica 868 MHz 

 Interval măsurători 16 secunde 

 Montarea pe un stâlp sau o grindă 

 Boloboc integrat pentru orientarea corectă 

 Funcționare în spații exterioare  
 

c. Senzor intern 
 Funcționează cu 2 baterii tip AAA 

 Măsoară temperatura interioară, umiditatea interioară, presiunea atmosferică 

 Display LC integrat pentru afișarea datelor măsurate 

 Transfer wireless al datelor măsurate spre stația meteo, tehnica 868 MHz 

 Interval măsurători 64 secunde 

 Montare pe perete cu ajutorul suportului de perete inclus în colet  

 Funcționare în spații interioare  
 

6. Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

Stimate client, următoarele instrucțiuni de siguranță și de pericol servesc nu numai pentru protejarea sănătății utilizatorului, 
ci și pentru protecția aparatului. De aceea citiți cu atenție punctele de mai jos: 

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Nu 
deschideți/dezmembrați aparatul (cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea 
bateriilor/acumulatorilor, respectiv montare)! 

 Operațiile de întreținere, setare sau reparațiile nu pot fi realizate decât de către tehnicieni specializați sau ateliere service.  

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorii emit semnale wireless relativ slabe, acestea pot distorsiona 
echipamentele medicale folosite în susținerea vieții. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente, sticlă (display) 
și baterii. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 

 Construcția blocului de alimentare corespunde clasei de protecție II.  

 Priza de perete la care se conectează blocul de alimentare trebuie să se afle în apropierea aparatului și să fie ușor accesibilă. 

 Stația meteo, blocul de alimentare și senzorul intern nu pot fi folosite decât în spații interioare închise și uscate. Feriți produsul 
de acțiunea directă a razelor de soare, căldură sau frig extrem, umiditatea sau umezeală. În caz contrar se poate defecta! 

 În cazul blocului de alimentare exisă și pericolul electrocutării! 

 Datorită construcției sale senzorul extern este adecvat pentru utilizare în spații exterioare neprotejate.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, care poate defecta aparatul; în plus în 
aceste condiții există și pericolul electrocutării! Lăsați aparatul la temperatura camerei, chiar mai multe ore, înainte de  folosire. 
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 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Nu trageți niciodată de cablu atunci când scoateți blocul de alimentare din priză! 

 Dacă blocul de alimentare prezintă daune nu-l mai atingeți. Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Decuplați priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. decuplați siguranța automată), iar apoi scoateți blocul de alimentare 
din priză. Nu mai utilizați produsul. Duceți aparatul într-un atelier de reparații. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi manevrat. 
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare) scoateți blocul de alimentare din priză. Dacă este 
nevoie scoateți și bateriile/acumulatorii instalați în senzori. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci pot fi periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

7. Instrucțiuni privind bateriile și acumulatorii 
 

 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii/acumulatoare.  

 Substanțele chimice scurse din baterii/acumulatoare sunt foarte agresive. De aceea obiectele și suprafețele care vin în contact 
aceste substanțe chimice pot fi distruse în mod semnificativ. Drept urmare depozitați bateriile într-un loc adecvat.  

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Pericol de explozie! Reîncărcați doar bateriile reîncărcabile; folosiți încărcătoare potrivite. 

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatoare. Pierderea dreptului la garanție.  

 Înlocuiți întotdeauna întreg setul de baterii/acumulatoare. Nu folosiți decât acumulatoare/baterii de același tip/producător și 
cu același nivel de încărcare. Dacă amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna aparatului.  

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. Folosiți fie baterii, fie acumulatoare. 

 Pentru eliminarea ecologică a bateriilor/acumulatoarelor citiți capitolul „Eliminarea deșeurilor”.  
 

8. Punerea în funcțiune a senzorului extern 
 

 
a. Descrierea elementelor de control 
1 Girueta 
2 Știft filetat pentru fixarea giruetei 
3 Anemometru 
4 Marcaje pentru punctele cardinale (pentru orientarea 
corectă a senzorului extern în timpul montării) 
5 Celulă solară 
6 Compartiment acumulatori  
7 Orificiu pentru tubul de montare 
8 Led indicator funcționare (se aprinde timp de 4 secunde 
după instalarea acumulatorilor, respectiv clipește scurt 1x la 
fiecare 16 secunde atunci când sunt transmise datele 
măsurate) 
9 Tasta Reset îngropată în carcasă 
10 Senzor temperatură/umiditate 
11 Senzor UV 
12 Senzor lumină 
13 Orificiu colectare apă de ploaie pentru senzorul de ploaie 
14 Boloboc pentru orientarea orizontală a senzorului extern  
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b. Punerea în funcțiune și montarea 
Pasul 1:  
Montați girueta pe axul de antrenare al senzorului extern.  
În acest sens desfaceți știftul filetat din giruetă folosind cheia hexagonală inclusă în colet. Apoi așezați cu atenție girueta pe axul 
de antrenare, folosind orientarea corectă.  

Axul de antrenare are pe o parte un loc aplatizat. Orificiul din partea inferioară a giruetei are o formă corespunzătoare. 
Din acest motiv girueta nu intră pe axul de antrenare decât într-o singură poziție. În acest fel direcția vântului va putea fi 
determinată cu precizie, fără a fi nevoie de alte operații de calibrare.  

De aceea atunci când montați girueta nu aplicați forța, căci în caz contrar axul de antrenare, respectiv girueta se vor defecta!  
Acum fixați girueta pe axul de antrenare și strângeți bine știftul filetat. Nu aplicați forța!  

 
Pasul 2:  
În partea inferioară a senzorului extern urmează să instalați tubul metalic (B) în 
orificiul corespunzător.  
În acest sens demontați inelul de plastic (A) de pe orificiu. Rotiți acest inel puțin spre 
stânga și apoi demontați-l.  
Introduceți tubul metalic (B) în orificiu, folosind orientarea corectă; capătul cu cele 
două fante (C) trebuie să intre în senzorul extern. Adânc în interiorul orificiului se află 
o punte din plastic (D), care intră perfect în fanta (C) tubului metalic, vezi săgețile din 
imaginea din dreapta.  
Dacă orientarea este corectă, atunci cele două cleme din plastic (E) se blochează cu 
un țăcănit în cele două orificii rotunde (F) ale tijei metalice și fixează senzorul extern.  
Acum așezați inelul din plastic (A) pe tubul metalic. Împingeți-l până spre senzorul 
extern și fixați-l prin rotirea spre dreapta.  

 
Pasul 3: 
Deschideți compartimentul acumulatori al senzorului extern. 
În acest sens desfaceți șurubul capacului compartimentului acumulatori și demontați capacul de pe senzorul extern. Instalați în 
compartiment cei 3 acumulatori AA speciali, incluși în colet, respectând polaritatea corectă (plus+ și minus/-, vezi marcajele din 
compartiment și de pe acumulatori).  

Nu instalați niciodată în senzorul exterior baterii standard, nereîncărcabile sau acumulatori cu o tensiune nominală de 1,2 
V.  
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Senzorul extern nu poate funcționa decât cu acumulatorii speciali cu o tensiune nominală de 1,5 V, incluși în colet. Dacă acești 
acumulatori nu mai pot fi folosiți, atunci puteți comanda alți acumulatori, drept accesorii sau piese de schimb.  
După instalarea acumulatorilor se aprinde timp de 4 secunde ledul roșu aflat în partea inferioară a senzorului extern; după cele 4 
secunde ledul se stinge.  
După aceea ledul clipește 1x scurt la fiecare 16 secunde (acest lucru indică transferul datelor măsurate).  
Reașezați capacul compartimentului acumulatori și fixați-l cu șurubul.  

 
 
Pasul 4: 
Montați senzorul extern într-un spațiu exterior, într-un loc potrivit.  
 

Țineți cont de următoarele informații atunci când alegeți locul de montare al senzorului extern:  
Locul de montare trebuie să fie liber, căci numai astfel senzorul pentru viteza și direcția vântului va putea afișa valori 
măsurate corecte. De aceea recomandăm să păstrați o distanță minimă până la clădiri de 10 metri.  
Nu montați senzorul extern sub sau în apropierea unui copac sau tufiș, deoarece frunzele care cad pot bloca orificiul din 
senzorul de ploaie.  

 

Raza de acțiune dintre emițătorul aflat în senzorul extern și stația meteo este de maxim 100 m în câmp liber (contact 
vizual direct între emițător/receptor).  
Dar raza de acțiune reală este mult mai mică, deoarece între stația meteo și senzorul extern se află pereți, mobilă, ferestre 
sau plante.  
Un alt factor distorsionant, ce poate diminua considerabil raza de acțiune, este apropierea de obiectele metalice, 
aparatele electrice/electronice sau cabluri. Problematice sunt și plafoanele din beton armat, ferestrele termopan sau alte 
aparate care folosesc aceeași frecvență de emisie.  
De aceea înainte de a monta definitiv senzorul extern realizați testul de funcționare și de recepție.  

Tubul de montare al senzorului extern se poate instala de exemplu pe un tub metalic vertical, folosind materialul de montare 
inclus în colet.  
În funcție de locul de montare (de ex. garaj) s-ar putea să fie nevoie și de un suport în formă de L, ce poate fi achiziționat drept 
accesoriu pentru cheile SAT.  
 

Important! 
Pe senzorul extern (în capătul de 
jos al senzorului de vânt) se află 
marcaje pentru puncte cardinale 

(S=sud, N=nord, W=vest, E=est).  
Fixați senzorul extern astfel încât marcajul N 
să indice exact spre nord. Direcția corectă a 
punctului cardinal se poate determina cu 
ajutorul unei busole (de exemplu una 
integrată într-un smartphone sau care poate 
fi descărcată drept aplicație).  
Dacă nu aveți o busolă, atunci puteți folosi o 
hartă sau o hartă online pentru a putea 
obține o orientare aproximativă.  
Aveți grijă să montați senzorul extern în plan 
orizontal, astfel încât senzorul de ploaie să 
poată măsura valori corecte. Pentru 
poziționarea orizontală a senzorului extern folosiți bolobocul din partea superioară a senzorului. Orientați senzorul extern în așa 
fel încât bula de aer din boloboc să se afle exact în centrul cercului.  
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9. Punerea în funcțiune a senzorului intern 
 

a. Instalarea bateriilor 
Deschideți compartimentul baterii al senzorului intern.  
În acest sens desfaceți șurubul capacului compartimentului baterii aflat în partea posterioară și demontați capacul de pe senzorul 
intern. Instalați în compartiment 2 baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-, vezi și marcajele 
din compartimentul baterii, respectiv baterii).  

Senzorul intern poate funcționa în principiu și cu acumulatori. Dar din cauza tensiunii mai mici a acumulatorului 
(acumulator = 1,2 V, baterie = 1,5 V) și capacității mai mici se scurtează și durata de funcționare.  
De aceea recomandăm să utilizați pentru senzorul intern numai baterii alcaline, care garantează o funcționare sigură și 
de lungă durată. Dacă doriți să folosiți acumulatori, vă rugăm să folosiți numai acumulatori NiMH cu auto-descărcare 
redusă.  

După instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului, iar apoi se afișează primele valori măsurate pentru 
temperatură/umiditate, respectiv presiunea atmosferică absolută.  
Reașezați capacul compartimentului baterii și fixați-l cu șurubul.  

Bateriile trebuie înlocuite atunci când scade rata de contrast a displayului sau pe displayul stației meteo apare simbolul 
„baterii descărcate” (în stânga sub afișarea direcției vântului). 

 

b. Montarea 
Folosind suportul de perete inclus în colet puteți monta senzorul intern pe un perete.  

Alegeți locul de montare astfel încât să fie ferit de acțiunea directă a razelor de soare. De asemenea, locul de montare nu 
trebuie să se afle în apropierea zidurilor exterioare, a ferestrelor, caloriferelor, ușilor etc., căci altfel valorile măsurate vor 
fi eronate.  
Totodată nu montați senzorul intern în apropierea obiectelor metalice, aparatelor electrice/electronice sau cablurilor. 
Toate acestea au un efect negativ asupra razei de acțiune wireless.  
Înainte de a monta definitiv senzorul intern realizați un test de funcționare și recepție.  

Fixați suportul de perete cu șuruburi, respectiv dibluri corespunzătoare. Atunci când găuriți, respectiv înșurubați aveți grijă să nu 
secționați vreun cablu sau vreo conductă din perete.  
În funcție de suprafața de montare montarea se poate face și cu ajutorul unei benzi dublu adezive.  
Instalați senzorul intern pe suportul de perete astfel încât să se blocheze în poziție.  
 

10. Punerea în funcțiune a stației meteo 
 

a. Conectarea 
Puneți în funcțiune prima dată senzorul extern, iar apoi senzorul intern, vezi cap. 8 și 9. 

Introduceți conectorul blocului de alimentare în mufa din partea dreaptă a stației meteo.  
Apoi conectați blocul de alimentare la o priză de perete.  
După câteva secunde apare ecranul de start, iar după aceea se afișează valorile măsurate (interval măsurători/transmisie date 16 
secunde senzor extern, 64 secunde senzor intern).  

Stația meteo caută o rețea WLAN/WiFi disponibilă; respectiv după o anumită perioadă de timp apare un mesaj de eroare, 
ce poate fi confirmat cu tasta .  
Dacă conexiunea WLAN, respectiv cu serverul online pentru recepția datei și orei nu a fost configurată, atunci stația 
meteo nu va afișa ora și data corecte.  
Vezi și cap. 11.  

 
 

b. Montarea/amplasarea 
Cu ajutorul celor două orificii din partea posterioară (distanța dintre ele este de 66 mm) stația meteo poate fi fixată pe un perete 
folosind cuie, șuruburi sau cârlige.  
Stația meteo poate fi amplasată și pe o suprafață stabilă, plană folosind piciorul de suport rabatabil. Protejați suprafața 
mobilierului valoros folosind o bază de suport adecvată.  
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Pentru instalare alegeți un loc care nu se află în apropierea obiectelor metalice, aparatelor electrice/electronice sau 
cablurilor. Toate aceste obiecte au un efect distorsionant asupra razei de acțiune wireless.  
Înainte de a monta definitiv stația meteo realizați testul de funcționare și recepție.  

 

11. Manevrarea stației meteo 
 

a. Ecranul principal afișat pe display 
Pe ecranul principal apar datele actuale. În marginea de jos a displayului se afișează funcțiile actuale ale tastelor.  

 
1 Afișarea direcției vântului (grade sau roză de busolă) 
2 Zona de afișare pentru starea bateriilor/acumulatorilor senzorilor intern (IN) și extern (OUT) 
3 Zona de afișare pentru prognoza meteo (pentru următoarele 12 – 24 ore), respectiv pentru reprezentarea grafică a istoricului 

temperaturii, umidității și presiunii atmosferice  
4 Index UV 
5 Lumina incidentă 
6 Presiunea atmosferică 
7 Ora răsăritului de soare 
8 Faza lunii 
9 Ora apusului de soare  
10 Ora, ziua săptămânii, data 
11 Cantitatea de apă pluvială 
12 Punct de rouă 
13 Temperatura exterioară și umiditatea exterioară  
14 Temperatura interioară și umiditatea interioară 
15 Conexiunea la internet cu serverul „wunderground.com” este disponibilă 
16 Conexiune WiFi disponibilă 
17 Temperatura windchill 
18 Viteza rafalelor de vânt 
19 Viteza vântului  
 

Cele 8 taste au următoarele funcții pe ecranul principal:  
 

Creșterea luminozității displayului (dacă apăsați tasta apare o histogramă) 

Diminuarea luminozității displayului (dacă apăsați tasta apare o histogramă) 

Dezactivarea iluminării displayului (dacă doriți să reactivați iluminarea apăsați orice tastă) 

Comutare între prognoza meteo și afișarea istoricului temperaturii, presiunii atmosferice sau umidității 

Comutare între afișarea presiunii atmosferice absolute (valoarea măsurată actual de senzorul de presiune atmosferică) și 
afișarea presiunii atmosferice relative (valoare măsurată la nivelul mării) 

Comutare între afișarea cantității actuale de apă pluvială și cantitatea de apă pluvială a ultimei zile, ultimei săptămâni, 
ultimei luni și ultimului an.  
Cantitatea de apă pluvială pentru ultima zi este resetată la ora 00:00. 
Cantitatea de apă pluvială pentru ultima săptămână este resetată în fiecare duminică la ora 00:00.  
Cantitatea de apă pluvială pentru ultima lună este resetată în prima zi a lunii la ora 00:00. 
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Cantitatea de apă pluvială pentru ultimul an este resetată conform setării realizate în meniul setări.  

Afișarea datelor măsurate salvate (vezi cap. 11, c) 

Activare modul setări (vezi cap. 11,d).  

b. Comutare între afișarea prognozei meteo și afișarea istoricului  

Pornind de la ecranul principal afișat pe display (vezi cap. 11, a) apăsați scurt, de mai multe ori tasta  pentru a comuta între 
mai multe moduri de afișare:  

 Prognoza meteo cu simboluri grafice 

 Afișare grafică a istoricului pentru temperatura interioară/exterioară 

 Afișarea grafică a istoricului pentru umiditatea interioară/exterioară 

 Afișarea grafică a istoricului pentru presiunea atmosferică 
După punerea în funcțiune nu există încă date măsurători pentru afișarea grafică a istoricului. Din acest motiv nu se 
afișează încă graficele istoricului.  
În modul setări al stației meteo (vezi cap. 11, d) puteți selecta durata de timp pentru axa x a graficului (12, 24, 48, 72 h).  

 

c. Afișarea datelor meteo salvate 

Pornind de la ecranul principal al displayului (vezi cap. 11, a) apăsați scurt, de mai multe ori tasta  pentru a comuta între mai 
multe moduri de afișare ale datelor măsurate salvate.  

 
Modul de afișare 1: valori MAX/MIN 

 
Comenzi:  

Cu tasta  ajungeți la următorul mod de afișare.  
Cu tasta  ieșiți din modul de afișare, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 11, a 
Cu tastele săgeată  și  puteți selecta pozițiile individuale pentru valorile MAX/MIN 
Cu tasta  și  se poate marca o poziție (apare simbolul bifat), respectiv șterge din nou marcarea (simbolul bifat dispare). Aici 
puteți selecta datele care trebuie șterse.  
Cu tasta  afișați o întrebare de securitate referitoare la pozițiile marcate ale valorilor MAX/MIN (de exemplu temperatura 
interioară și temperatura exterioară) care trebuie sau nu să fie șterse. Dacă confirmați întrebarea valorile MAX/MIN sunt șterse.  
 
Modul de afișare 2: date măsurători  

 
Comenzi:  

Cu tasta  ajungeți la următorul mod de afișare.  
Cu tasta  ieșiți din modul de afișare, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 11, a 
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Cu tastele săgeată  și   respectiv  și  puteți muta domeniul afișat spre stânga/dreapta, respectiv sus/jos.  
Cu tasta  afișați un meniu drop-down în care puteți selecta înregistrările anului actual, respectiv anilor trecuți.  
 

 

Selecția înregistrărilor anului corespunzător se face cu tastele săgeată  și  , iar confirmarea cu tasta .  
Cu tasta  se iese din modul afișare și se revine la afișarea datelor măsurători.  
Cu tasta  puteți șterge anul selectat. Apoi apare o întrebare de securitate referitoare la înregistrările care trebuie sau nu să fie 
șterse. Dacă confirmați întrebarea înregistrările sunt șterse.  
Cu tasta  puteți selecta direct pagina de afișat. După apăsarea tastei se afișează numărul paginilor disponibile (de ex. 1…640, 
vezi imaginea de mai jos).  

Cu tastele săgeată  și  ,  și  respectiv tastele  și   puteți introduce numărul paginii ce urmează să fie afișată.  
Funcția este utilă în cazul unei cantități mari de date salvate pentru a ajunge rapid la pagina dorită.  

 
 

Modul de afișare 3: grafic istoric 

 
Comenzi:  

Cu tasta  reveniți la primul mod de afișare (valori MAX/MIN). 
Cu tasta  se iese din modul afișare, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul de start, vezi cap. 11, a.  

Cu tastele săgeată  respectiv  mutați zona afișată spre stânga și dreapta. În capătul de jos al diagramei apar ora și data 
corespunzătoare.  
Cu tasta săgeată  puteți trece la următoarea unitate de măsură (temperatură, umiditate, presiune atmosferică, viteza vântului, 
cantitatea de apă pluvială, energie luminoasă, radiații UV) 
Cu tasta  respectiv  măriți respectiv micșorați afișarea.  
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Cu tasta  afișați un meniu drop-down, în care puteți selecta înregistrările anului actual, respectiv anilor trecuți. Vezi și descrierea 
de la modul de afișare 2.  

 

d. Modul setări  
Pornind de la ecranul de start al displayului (vezi cap. 11, a) apăsați tasta  pentru a intra în modul setări.  
 

Meniul setări 1 (data/ora, unități de măsură etc):  

 
Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și   puteți selecta setarea dorită.  
Cu tasta  și  puteți modifica setarea selectată.  
Cu tasta  se iese din modul setări, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 10,a . 
Cu tasta  ajungeți la meniul setări 2 pentru funcțiile alarmă.  

 
Aveți la dispoziție următoarele setări:  
A. După selecția și confirmarea acestei funcții ajungeți la un sub-meniu pentru selecția fusului orar, precum și pentru setarea 

serverului online pentru recepția orei și datei. Dacă nu aveți acces WLAN/WiFi ora și data pot fi setate și manual.  
B. Selecția formatului de afișare oră (modul 12h/24h) 
C. Selecția formatului de afișare dată (succesiune data/luna/an) 
D. Unitate de măsură pentru afișarea temperaturii (°C, °F) 
E. Unitate de măsură pentru afișarea presiunii atmosferice (hPa, inHg, mmHg) 
F. Unitate de măsură pentru viteza vântului (km/h, noduri, mph, bft, ft/s, m/s) 
G. Unitate de măsură pentru cantitatea de apă pluvială (mm, in) 
H. Unitate de măsură pentru radiațiile solare (lux, fc, w/m2) 
I. Selecție cantitatea de apă pluvială afișată pe ecranul de start (cantitatea actuală, respectiv cantitatea ultimei zile, ultimei 

săptămâni, ultimei luni sau ultimului an) 
J. Setare unitatea de măsură timp pentru afișarea grafică a istoricului (12, 24, 48 sau 72 ore) 
K. Configurare iluminare de fundal (vezi și informațiile din paginile următoare) 
L. Introducerea longitudinii și latitudinii pentru calculul orei răsăritului și apusului de soare 
M. Selecție valoare presiune atmosferică ce va fi afișată pe ecranul principal (presiunea atmosferică absolută sau relativă) 
N. Setare sensibilitate presiune atmosferică pentru modificarea graficului prognozei meteo 

Aici puteți seta o valoare de 2…4 hPa (setarea de bază este „3”). Atunci când presiunea atmosferică se modifică, se schimbă și 
graficul prognozei meteo (de ex. de la „însorit” la „înnorat”). Pentru zonele cu oscilații rapide ale presiunii atmosferice setați o 
valoare mai mare, pentru zonele cu modificări mai lente ale presiunii atmosferice setați o valoare mai mică.  
Dacă de ex. ați setat valoarea 4 (=4 hPa), atunci graficul prognoză meteo se modifică abia după ce presiunea atmosferică se 
modifică cu 4 hPa.  

O. Setarea sensibilității presiunii atmosferice pentru afișare „Furtună” în graficul prognoză meteo.  
Puteți seta o valoare de 3…9 hPa (setarea de bază „4”). Dacă presiunea atmosferică crește sau scade cu valoarea setată în 
următoarele 3 ore, atunci pe graficul prognozei meteo apare simbolul „Furtună”.  

P. Setarea vremii actuale 
Setați starea actuală a vremii pentru a obține o prognoză meteo precisă. Starea vremii trebuie setată din nou atunci când se 
modifică altitudinea locului de amplasare al stației meteo (de ex. dacă instalați stația meteo la un etaj superior sau inferior).  

Q. Setarea lunii pentru resetarea cantității anuale de apă pluvială 
Cantitatea de apă pluvială a ultimului an este resetată în prima zi a lunii setate cu această funcție, la ora 00:00.  

R. Interval de timp stocare date 
Aici setați intervalul de timp pentru salvarea datelor măsurate (puteți seta un interval de la 1 minut până la 240 de minute = 4 
ore).  

S. Setarea informațiilor pentru upload date pe www.wunderground.com 
Dacă doriți să împărtășiți datele măsurate de stația dvs. meteo cu alte persoane, atunci le puteți încărca gratuit pe 
www.wunderground.com. La acest punct din meniu puteți introduce datele de acces la site.  
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T. Setarea datei pentru acces WLAN/WiFi 
Pentru ca stația meteo să poată recepționa ora și data actuală de la un server online, atunci la acest punct din meniu puteți 
selecta rețeaua WLAN dorită și, dacă este nevoie. introduce parola WLAN.  

 
Sub-meniu pentru setarea timpului:  
După ce ați accesat sub-meniul pentru setarea timpului conform descrierii de la cap. 11, d apare următorul sub-meniu:  

 
 
Comenzi: 

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și    puteți selecta setarea dorită.  
Cu tasta  și  modificați setarea selectată.  
Cu tasta  se iese din sub-meniu, iar pe displayul stației meteo reapare meniul setări 1, vezi cap. 11, d.  
 
Aveți la dispoziție următoarele setări:  
A. Setarea manuală a orei 
B. Setarea manuală a datei 
C. Selecția fusului orar 
D. Activarea/dezactivarea comutării automate la ora de vară/iarnă 
E. Activarea orei actuale de la serverul online 
F. Câmp introducere date pentru serverul online 

Serverul online presetat pentru oră și dată este „time.nist.gov”. Dacă doriți să folosiți un alt server online, atunci îl puteți seta 
la acest punct din meniu.  

G. Activarea/dezactivarea sincronizării automate cu serverul online  
 
Sub-meniu pentru introducerea longitudinii/latitudinii necesare calculului orei răsăritului/apusului de soare 
Dacă în modul setări ați selectat punctul pentru introducerea latitudinii/longitudinii, atunci apare următorul sub-meniu:  

 
Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și    puteți selecta opțiunile individuale de setare. 
Latitudine 
Longitudine 
Exemplu pentru localitatea Berlin (în apropierea Porții Brandenburg): latitudine nordică 52,5163°, longitudine 13,3774°.  

Datele corespunzătoare pentru locația dvs. le puteți găsi pe internet. Tot aici veți găsi diverse calculatoare de coordonate 
pentru convertirea datelor în formatul zecimal folosit de stația meteo.  

Cu tasta   și  puteți modifica setarea selectată.  
Cu tasta  se iese din sub-meniu, iar pe displayul stației meteo apare din nou ecranul principal, vezi cap. 11,a.  
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Sub-meniu pentru setarea iluminării de fundal  
Dacă în meniul setări ați selectat configurarea iluminării de fundal, atunci apare următorul sub-meniu:  

 
Comenzi: 

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și  puteți selecta opțiunile individuale de setare, respectiv pozițiile pentru timpii de 
activare/dezactivare.  
Cu tasta  și  puteți modifica setarea selectată.  
Cu tasta  se iese din modul afișare, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 11, a.  
 
Aveți la dispoziție următoarele setări:  
A Activare/dezactivare automată iluminare de fundal: Dacă ați activat această setare (apare simbolul bifat), atunci în câmpurile 

introducere date de dedesubt puteți seta timpul pentru activare (B) și timpul pentru dezactivare (C), dacă doriți ca displayul să 
se aprindă și să se stingă automat.  
După ce displayul s-a stins, puteți reactiva iluminarea de fundal timp de 60 de secunde prin apăsarea oricărei taste.  
Dacă displayul s-a aprins, el poate fi stins cu tasta . Displayul se reaprinde automat la următorul timp setat pentru activare.  

B Timp activare (momentul în care displayul se aprinde automat) 
C Timp dezactivare (momentul în care displayul se stinge automat) 
D Reglarea automată a luminozității on/off (în funcție de luminozitatea ambientală) 
E Luminozitatea maximă (când se activează reglarea automată a luminozității) 
F Luminozitatea minimă (când se activează reglarea automată a luminozității) 
 

Atenție:  
Dacă controlul automat al luminozității (D) este activat, atunci de pe ecranul principal dispar simbolurile  și ; acum 
nu mai este posibilă setarea manuală a luminozității.   

 
Sub-meniu pentru setarea serverului pentru www.wunderground.com 

Funcționarea stației meteo nu necesită încărcarea datelor măsurători pe www.wunderground.com.  
Dar prin încărcarea valorilor măsurate de stația dvs. meteo puteți face parte din comunitatea meteorologilor de pe 
www.wunderground.com și totodată puteți analiza datele meteo ale localității dvs. atunci când vă aflați în concedii sau 
detașări în interesul serviciului.  

 
 

Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și  puteți selecta setarea dorită.  
Cu tasta  și  puteți modifica setarea selectată.  
Cu tasta  se iese din sub-meniu, iar pe displayul stației meteo reapare meniul setări 1, vezi cap. 11, d.  
 
Aveți la dispoziție următoarele setări:  
A Adresa serverului upload (nu modificați presetarea) 
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B Tip server (nu modificați presetarea) 
C Tip upload (nu modificați presetarea) 
D ID stație (obțineți această valoare după înregistrarea pe www.wunderground.com) 
E Parola (obțineți parola după înregistrarea pe www.wunderground.com) 
 

Pentru a obține un ID stație și o parolă accesați pagina de internet:  
http://www.wunderground.com/members/signup.asp 
Urmați instrucțiunile prezentate pe pagina web. Respectați întocmai ID-ul stației și parola.  
La momentul editării acestui manual de utilizare înregistrarea stației meteo și folosirea serviciului sunt gratuite. Citiți 
informațiile actuale de pe pagina de internet www.wunderground.com înainte de a înregistra stația dvs. meteo.  

 
Sub-meniu pentru setarea datelor necesare accesului WLAN/WiFi: 

Pentru ca stația meteo să poată recepționa ora și data de la un server online trebuie să selectați în acest sub-meniu 
rețeaua WLAN dorită și dacă este nevoie să introduceți parola WLAN.  
Accesul WLAN/WiFi este absolut necesar pentru a putea înregistra datele meteo pe serverul paginii web 
www.wundergrond.com (dacă doriți acest lucru).  

 
Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și  puteți selecta accesul WLAN dorit.  
Apăsați tasta  pentru a folosi accesul WLAN selectat. Dacă ați ales un acces WLAN codificat va apărea o fereastră pentru 
introducerea parolei WLAN (este vorba despre parola routerului WLAN).  
Cu tasta  ieșiți din sub-meniu, iar pe displayul stației meteo reapare meniul setări 1, vezi cap. 11, d.  
 
Meniul setări 2 (funcții de alarmă, ceas deșteptător) 
În acest meniu setări puteți seta valori limită pentru fiecare valoare măsurată. La depășirea în sus sau în jos a acestor valori limită 
stația va emite un semnal acustic. De asemenea puteți seta și ceasul deșteptător.  

 
Comenzi: 

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și   puteți selecta setarea dorită.  
Cu tasta  și   puteți modifica setarea selectată. Pentru fiecare setare stația meteo afișează domeniul posibil de valori.  
Dacă selectați simbolul clopoțel și apăsați tasta  sau , atunci alarma este activată sau dezactivată (valoarea limită superioară 
activată = simbol clopoțel roșu, valoarea limită inferioară activată = simbol clopoțel albastru).  
După activarea alarmei apare simbolul clopoțel în zona respectivă din ecranul principal (vezi cap. 11, a). Dacă actuala valoare 
măsurată depășește în sus sau în jos valoarea limită superioară, respectiv inferioară setată, atunci simbolul clopoțel clipește și se 
aude un semnal acustic.  
Sunetul este oprit automat după 2 minute; sunetul alarmei poate fi oprit mai repede prin apăsarea unei taste la alegere. Simbolul 
clopoțel continuă să clipească până când valoarea măsurată intră din nou în intervalul dintre valorile limită setate.  
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Dacă ați activat ceasul deșteptător (în imaginea de sus „Alarm time”), atunci aparatul va reda un semnal acustic la ora setată. 
Sunetul este oprit automat după 2 minute; sunetul alarmei poate fi oprit mai repede prin apăsarea unei taste la alegere.  
Cu tasta  se iese din modul setări, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 10, a.  
Cu tasta  ajungeți la meniul setări 3 pentru valorile de corecție.  
 
Meniul setări 3 (valori de corecție) 
Dacă dispuneți de echipament profesional de măsurători puteți corecta eventualele abateri ale senzorilor din stația meteo.  

 
Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și   puteți selecta setarea dorită.  
Cu tasta  și   puteți modifica setarea selectată.  
Cu tasta  ajungeți la meniul setări 4.  
Cu tasta  se iese din modul setări, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 11, a.  
 

Pentru calibrarea valorilor următoare se poate seta un factor de corecție:  
Energia luminoasă solară: 0,75......1,25 (setarea de bază 1,0)  
UV: 0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Vânt: 0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Ploaie: 0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Lux-> w/m² 100.....1000 (setarea de bază 126,7) 
 
Meniul setări 4  
În acest meniu setări puteți reînregistra senzorul intern sau extern, șterge valorile salvate sau valorile MAX/MIN, relua setările din 
fabricație pentru stația meteo sau transfera datele măsurători salvate în stația meteo pe un card de memorie micro-SD (nu este 
inclus în colet, se comandă separat) pentru a le putea apoi prelucra pe un computer.  

 
Comenzi:  

Cu tastele săgeată  și   respectiv  și  puteți selecta funcția/setarea dorită.  
Cu tasta   și    puteți modifica, respectiv activa funcția/setarea selectată.  
Cu tasta  reveniți la meniul setări 1.  
Cu tasta  se iese din modul setări, iar pe displayul stației meteo reapare ecranul principal, vezi cap. 11, a.  
 
Aveți la dispoziție următoarele funcții/setări:  
A Reînregistrarea senzorului intern 

În mod normal nu este nevoie de reînregistrarea senzorului intern, deoarece acesta este găsit automat de către stația meteo 
după punerea sa în funcțiune.  



 

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

Dacă însă stația nu recepționează datele măsurate de senzorul intern (nici chiar atunci când senzorul intern se află în 
apropierea stației meteo), atunci puteți încerca să reînregistrați senzorul intern la stația meteo folosind această funcție.  
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare o întrebare de securitate privind înregistrarea din nou a senzorului 
intern. După confirmarea întrebării stația meteo începe să caute senzorul intern.  

 

B Reînregistrarea senzorului extern 
În mod normal nu este nevoie de reînregistrarea senzorului extern, deoarece acesta este găsit automat de către stația meteo 
după punerea sa în funcțiune.  
Dacă însă stația nu recepționează datele măsurate de senzorul extern, atunci puteți încerca să reînregistrați senzorul extern la 
stația meteo folosind această funcție.  
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare o întrebare de securitate privind înregistrarea din nou a senzorului 
extern. După confirmarea întrebării stația meteo începe să caute senzorul extern.  

 

C Ștergerea datelor salvate 
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare o întrebare de securitate privind ștergerea datelor salvate. După 
confirmarea întrebării stația începe să șteargă datele salvate.  
Datele șterse nu mai pot fi recuperate! 

 

D Ștergerea tuturor valorilor MAX/MIN 
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare o întrebare de securitate privind ștergerea datelor MAX/MIN. După 
confirmarea întrebării stația începe să șteargă datele salvate.  
Memoria pentru valorile MAX/MIN păstrează valorile măsurate actual până la apariția unei modificări.  

 

E Reluarea setărilor din fabricație pentru stația meteo 
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare o întrebare de securitate privind reluarea setărilor din fabricație. După 
confirmarea întrebării stația meteo este resetată.  

 

F Backup pentru toate datele pe un card de memorie micro-SD 
Instalați în stația meteo un card de memorie micro-SD/micro-SDHC (max. 32 GB). Nu aplicați forța la instalarea cardului de 
memorie.  
După selecția funcției și confirmarea cu tasta  apare un meniu drop-down, în care puteți selecta înregistrările anului actual, 
respectiv anilor trecuți care urmează să fie transferate spre cardul de memorie.  

 

Pentru selecția înregistrărilor anului respectiv folosiți tastele săgeată  și   respectiv  și ; confirmați selecția cu tasta  
 (cu tasta  anulați selecția realizată).  

Cu tasta  activați procesul de backup date. Jos pe display apare o reprezentare a procesului în desfășurare.  
Cu tasta  se iese din modul backup și se revine la meniul setări 4.  

 

Datele backup sunt salvate în formatul „CSV”. Este vorba despre un fișier text în care valorile măsurate sunt separate între ele 
de o virgulă.  
Aceste fișiere pot fi deschise și importate în Microsoft Excel sau alte programe de calcul tabelar; de asemenea este posibilă și 
prelucrarea datelor cu un editor text.  
Dacă programul folosit de dvs. vă creează probleme la deschiderea sau importarea datelor CSV, atunci încercați un alt program 
sau căutați pe internet informațiile corespunzătoare.  

 

G Selecția limbii afișate pe display 
După selecția funcției puteți comuta limba afișată pe display cu tasta  și    .  

 

H Afișarea versiunii sistemului și a memoriei disponibile 
După selecția funcției și confirmarea cu tasta , apare o pagină cu informații referitoare la memoria disponibilă etc.  

Imaginea de mai jos reprezintă doar un exemplu; țineți cont întotdeauna de pagina afișată pe stația dvs. meteo.  
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Cu tasta  se iese din modul afișare și se revine la afișarea modului setări 4.  
 

12. Înlocuirea bateriilor/acumulatorilor 
 

a. Senzor intern 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când contrastul displayului este foarte slab. În acest caz pe displayul stației meteo apare simbolul 
baterii (în stânga sub afișarea pentru direcția vântului).  
Pentru înlocuirea bateriilor procedați după cum este descris la cap. 9, a.  
Dacă după înlocuirea bateriilor stația meteo nu mai recepționează semnalul de la senzorul intern, atunci înregistrați din nou 
senzorul intern la stația meteo, vezi cap. 11,d, meniul setări 4.  
 

b. Senzor extern 
Senzorul extern funcționează cu acumulatori speciali cu o tensiune nominală de 1,5 V. Acumulatorii se încarcă de la panoul solar.  
În mod normal acumulatorii nu trebuie înlocuiți.  
Verificați ocazional modulul solar și curățați-l de zăpadă și frunze, iar apoi ștergeți-l.  

Dacă doriți să înlocuiți acumulatorii folosiți vă rugăm să comandați numai acumulatori speciali cu o tensiune nominală de 
1,5 V. Acumulatorii pot fi comandați drept accesorii sau piese de schimb.  
Nu instalați niciodată în senzorul extern baterii standard, nereîncărcabile. Pericol de incendiu și explozie! 
Nu instalați niciodată în senzorul extern alte tipuri de acumulatoare (de ex. acumulatoare NiMH), căci în caz contrar se 
va defecta partea electronică cu rol în încărcare.  

Pentru înlocuirea acumulatoarelor vezi cap. 8, b.  
Dacă după înlocuirea acumulatoarelor stația meteo nu mai poate recepționa semnalul de la senzorul extern, atunci înregistrați din 
nou senzorul extern la stație, vezi cap. 11, d, meniul setări 4.  

 

13. Remedierea defecțiunilor  
 

Acest produs este un aparat proiectat și construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme și distorsiuni. De aceea dorim să vă oferim câteva informații legate de felul 
în care puteți soluționa aceste posibile probleme.  
 

Nu se recepționează semnalul de la senzorul intern sau extern 

 Distanța dintre stația meteo și senzorul intern/extern este prea mare. Modificați locul de instalare al stației meteo și/sau 
senzorului intern/extern.  

 Obiecte, respectiv materiale ce ecranează (ferestre termopan, beton armat etc.) împiedică recepția wireless. Stația meteo este 
instalată prea aproape de alte aparate electronice (televizor, computer etc.). Modificați locul de amplasare al stației meteo.  

 Acumulatorii senzorului extern, respectiv bateriile senzorului intern sunt descărcate. Vezi cap. 12.  

 Temperaturile exterioare foarte scăzute (sub -20 °C) diminuează randamentul acumulatorilor. Așteptați până când 
temperatura crește din nou.  

 Semnalul wireless al senzorului intern și/sau senzorului extern este distorsionat de un alt emițător care funcționează pe aceeași 
frecvență sau pe o frecvență similară. Încercați să micșorați distanța dintre stația meteo și senzorul intern/extern.  

 

Aparatul nu afișează ora/data corectă 

 Verificați dacă accesul WLAN/WiFi este configurat corect.  
Stația meteo primește semnalul orar de la un server online, iar nu prin DCF. Din acest motiv este nevoie de acces WLAN/WiFi. 
Alternativ puteți seta manual ora și data. 

 Serverul online presetat este „time.nist.gov”. Se poate ca serverul să fie temporar offline sau să nu poată fi accesat. Puteți seta 
însă serverul online pe care îl doriți, vezi cap. 11, d, meniu setări 1.  

 

Displayul se stinge de la sine  

 Verificați dacă a fost activată funcția decuplare automată, vezi cap. 11, b.  
 

Ora apusului/răsăritului de soare nu este corectă  

 Verificați dacă au fost introduse valorile corecte pentru longitudinea și latitudinea locației dvs.  
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 Stația meteo calculează ora numai pe baza longitudinii/latitudinii. Dacă de ex. locația dvs. este într-o vale, stația meteo nu 
poate ține cont de acest fapt.  

 

14. Raza de acțiune 
 

Raza de acțiune pentru transferul semnalelor wireless între senzorul extern și stația meteo este, în condiții optime, de maxim 100 
m, iar între senzorul intern și stația meteo de maxim 50 m.  

Această valoare pentru raza de acțiune reprezintă așa-numita „rază de acțiune în câmp deschis” (raza de acțiune la 
contact vizual direct între emițător și receptor, fără factori distorsionanți). 
În practică însă între emițător și receptor se află pereți, tavane etc. De aceea raza de acțiune dintre emițător și receptor 
este diminuată corespunzător. 
În mod normal stația meteo și senzorul intern sunt instalate în interior, iar senzorul extern pe un garaj.  
Din cauza influenței diferiților factori asupra transferului wireless nu se poate garanta o anumită rază de acțiune.  
În mod normal funcționarea se face fără probleme într-o casă de tip familial.  
Dacă stația meteo nu recepționează date de la senzorul intern/extern, atunci diminuați distanța dintre stația meteo și 
senzorul extern/intern.  

 

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 
- pereți, tavane din oțel armat 
- ferestre izolate/termopan  
- mașini 
- copaci, tufe, pământ, stânci 
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. calorifere) 
- apropierea de corpul uman 
- distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite (telefoane DECT, telefoane mobile, căști radio, boxe radio, alte stații 

meteo radio, sisteme babyphone etc.) 
- apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse de alimentare de la rețea 
- apropierea de prize, cabluri de alimentare  
- apropierea de computere prost ecranate sau alte aparate electrice 

 

15. Întreținerea și curățarea 
 

Produsul nu are nevoie de operații de întreținere. Operațiile de întreținere și reparații nu pot fi efectuate decât de către personal 
calificat. Nu încercați să deschideți niciodată carcasa acestui produs (cu excepția operațiilor necesare pentru instalarea sau 
schimbarea bateriilor/acumulatorilor, respectiv montare).  
Pentru curățarea suprafeței exterioare a stației meteo și a senzorului intern folosiți o cârpă uscată, moale și curată.  

Nu apăsați prea tare pe display, căci se poate zgâria și chiar defecta.  
Dacă murdăria persistă pe displayul stației meteo puteți folosi un aparat de curățare TFT. Nu orientați aparatul de 
curățare direct spre stația meteo.  

Praful de pe stația meteo sau senzorul intern poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire curate, moi și lungi sau cu un aspirator.  
Pentru a curăța senzorul extern folosiți o cârpă înmuiată în apă călduță.  

Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot 
dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 
Controlați ocazional recipientul de colectare al senzorului extern; frunzele pot bloca orificiul de sub recipientul de 
colectare.  
 

16. Eliminarea deșeurilor 
 

 Reguli generale 
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 în vigoare. 
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.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege 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! 
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17. Date tehnice 
 

a. Stația meteo 
Tensiune de funcționare  5 V/DC 
Dimensiuni display  155 x 86 mm (l x Î) 
Rezoluție display   800 x 480 pixeli 
Slot card de memorie  1x micro-SD/micro-SDHC, max. 32 GB 
WLAN/WiFi   802.11b/g 
Dimensiuni   194 x 133 x 21 mm (l x Î x A, fără piciorul de suport) 
Greutate   330 g 
 

b. Senzor extern 
Alimentare   3x acumulator special tip AA cu o tensiune nominală de 1,5 V 
Frecvența de emisie   868 MHz 
Raza de acțiune   maxim 100 m (în câmp liber, vezi cap. 13) 
Interval transfer    la fiecare 16 secunde 
Dimensiuni   150 x 490 x 320 mm (l x Î x L) 
Greutate   1370 g (incl. suporturi) 
Senzor de temperatură  
Domeniu temperatura exterioară -30 °C până la +65 °C 
Rezoluție   0,1 °C 
Precizie     ±1 °C 
Senzor umiditate 
Domeniul de măsurători   1% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluție   1% 
Precizie     ±5% 
Senzor de ploaie 
Domeniul de măsurători   0 mm până la 9999 mm 
Precizie     ±10% 
Rezoluție   0,3 mm (cantitate apă pluvială < 1000 mm) respectiv 1 mm (cantitate apă pluvială > 1000 mm) 
Senzor de vânt 
Viteza vântului   0 km/h până la 160 km/h 
Precizie     ±1 m/s (viteza vântului < 5 m/s) respectiv ±10% (viteza vântului > 5 m/s) 
Senzor lumină 
Domeniul de măsurători   0 lux până la 400k lux 
Precizie     ±15% 
 

c. Senzor intern 
Alimentare   2 baterii tip AAA 
Frecvența de emisie   868 MHz 
Raza de acțiune   maxim 50 m (în câmp liber, vezi cap. 13) 
Interval transfer    la fiecare 64 secunde 
Dimensiuni   68 x 89 x 28 mm (incl. suportul de perete) 
Greutate   100 g (incl. suportul de perete) 
Senzor temperatură 
Domeniul de măsurători   -10 °C până la +60 °C 
Rezoluție   0,1 °C 
Precizie     ±1 °C 
Senzor umiditate 
Domeniul de măsurători   1% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluție   1% 
Precizie     ±5% 
Senzor presiune atmosferică 
Domeniul de măsurători   300 hPa până la 1100 hPa 
Rezoluție   0,1 hPa 
Precizie     ±3 hPa (între 700 și 1100 hPa) 
 

d. Bloc de alimentare de la rețea  
Tensiune de funcționare  100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Ieșire     5 V/DC, 1,5 A 
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18. Declarație de conformitate (DOC) 
 

 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Stație meteo color WiFi 
Cod produs:  515931 
 
Componente:   Model: 
Emițător 1  WH24   
Emițător 2   WH25 
Receptor   HP1001 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.4.1 
EN 300 328: V1.8.1 
EN 301 489-1: V1.9.2 
EN 301 489-3: V1.6.1 
EN 301 489-17: V2.2.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 
EN 62479: 2010 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulament EC nr 278/2009 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
  

 

Hirschau, 23.10.2015 
Loc și dată 

 
 

 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, 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. 

© 2017 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


