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STAȚIE METEO WIRELESS 
DAVIS INSTRUMENTS VANTAGE PRO2 PLUS 

Cod produs: 672468 

 

Ghid rapid de utilizare 
 

INTRODUCERE  
Acest ghid rapid de utilizare include pe scurt toate 
instrucțiunile necesare pentru funcționarea consolei meteo 
Vantage Pro2. Pentru instrucțiuni detaliate vezi manualul de 
utilizare al consolei meteo Vantage Pro2.  
 

Simboluri utilizate în ghid:  

CLEAR (chenar transparent) – indică instrucțiuni și informații 

generale legate de consola meteo.  

BLACK (chenar negru) – indică instrucțiuni pentru utilizarea 

fiecărei taste. Ele sunt prezentate în ordine alfabetică.  
 

Dacă în acest ghid vă întâlniți cu sintagma “Apasă 2nd & altă 

tastă” înseamnă că trebuie să apăsați și să eliberați tasta 2nd, 

iar apoi să apăsați imediat cealaltă tastă.  
 

ATENȚIE: Pentru a reveni la ecranul meteo actual apăsați și 

mențineți apăsată tasta DONE. Vezi DONE.  
 

Pentru instrucțiuni legate de:  

 Umiditate frunze, vezi UMID. 

 Umiditate sol, vezi TEMP.  
 

LCD 

 
 
SIMBOLURI 
Simboluri prognoză meteo. Vezi “PROGNOZA METEO”.  
Fazele lunii. Simbolurile prezentate mai jos sunt valabile 
pentru emisfera nordică. Pentru emisfera sudică succesiunea 
simbolurilor este inversă.  

 
Lună nouă Primul pătrar Lună plină Ultimul pătrar Lună nouă 

Clopoțel alarmă. Simbolul apare atunci când setați o 
alarmă. Simbolul clipește la declanșarea alarmei.  
Grafic. Simbolul apare lângă o variabilă meteo atunci 
când apăsați tasta acelei variabile meteo. În majorita-
tea cazurilor indică faptul că variabila apare pe grafic. 

Pe ecranul alarmei indică faptul că utilizatorul setea-
ză o alarmă pentru acea variabilă.  
Funcția secundară. Simbolul apare dacă apăsați 2nd. 
Este folosit pentru a selecta variabila sau funcția 
imprimată în alb deasupra fiecărei taste.  
Umbrelă. Apare dacă momentan plouă.  

 

BANDA TEXT CRAWL 
Apăsați tasta (tastele) potrivită (potrivite) pentru afișarea 
următoarelor mesaje:  

Prognoza meteo (48 ore)…………. FORECAST (prognoza) 

Viteza medie a vântului 10 min… WIND (viteza vântului) 

Ultimele 15 minute de ploaie…… RAIN YR rată precipitații 

Ultimele 24 ore de ploaie…………. RAIN DAY (precipitații zi) 

Atenționare index căldură………… 2nd & HEAT 
Dacă > = 90 °F (32 °C) 

Atenționare wind chill………………. 2nd & CHILL 
Dacă < = 0 °F (-18 °C) iar viteza medie a vântului 10 minute >=10 mph (16 km/h).  

 
Pentru stații meteo wireless:  
Dacă x clipește în colțul din dreapta înseamnă că stația 
recepționează un pachet de date.  
L simbolizează faptul că s-a pierdut semnalul.  
R simbolizează faptul că stația meteo încearcă să restabi-
lească legătura cu transmițătorul.  
 

CONFIGURAREA (SETUP) 
Pentru a intra în modul configurare (setup): Apăsați și 

mențineți apăsată tasta DONE, iar apoi apăsați (–). Apăsați 

DONE pentru a avansa sau BAR pentru a naviga înapoi printre 

mesajele de configurare:  
1. RECEPȚIE DE LA. Se afișează transmițătorii disponibili.  
2. ON/OFF. Pentru a configura recepția pentru unul dintre 

transmițătorii disponibili.  
3. RETRANSMISIE ON/OFF. Pentru a retransmite spre o altă 

consolă wireless.  

4. Apăsați (+) sau (–) pentru a activa ON (recepție de la 

aceea stație) sau OFF. 

5. Apăsați GRAPH pentru a schimba tipul de stație: ISS; 

TEMP, HUM, TEMP/HUM, WIND, RAIN, LEAF, SOIL, 
LEAF/SOIL. 

6. Apăsați (<) sau (>) pentru afișarea ID-ului celeilalte stații.  

7. Repetați pașii 4-6 pentru a configura mai multe stații.  
 
Pentru a retransmite datele spre o altă consolă wireless:  
1. Pentru a intra în ecranul de configurare apăsați și 

mențineți apăsată tasta DONE, apoi apăsați (-).  

2. Apăsați DONE de două ori pentru a ajunge la RETRANSMIT 

în modul setup (configurare).  

3. Apăsați (+) sau (–) pentru a activa (ON) sau dezactiva 

(OFF) funcția retransmitere.  

4. Apăsați (<) sau (>) pentru a ajunge la următorul ID liber al 

unei stații.  

5. Apăsați și mențineți apăsată DONE pentru a reveni la 

ecranul meteo actual.  
 
Pentru a continua în modul setup: 
1. INTRODUCERE TIMP. Pentru a modifica ora și data. Vezi 

TIME.  

2. INTRODUCERE LATITUDINE. Apăsați (+) sau (–) pentru a 

modifica valoarea care clipește. Apăsați  (<) sau (>) pen-
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tru a comuta între câmpuri. Apăsați 2nd & UNITS pentru a 

modifica de la nord la sud. 

3. INTRODUCERE LONGITUDINE. Apăsați (+) sau (–) pentru a 

modifica valoarea care clipește. Apăsați (<) sau (>)  pentru 

a comuta între câmpuri. Apăsați 2nd & UNITS pentru a 

modifica de la vest la est. 

4. FUS ORAR. Apăsați (+) sau (–) pentru a vedea fusurile 

orare. Apăsați 2nd pentru a introduce offset GMT în loc de 

fus orar. Apăsați (+) sau (–) pentru a modifica offset GMT.  

5. ORA DE VARĂ AUTOMAT/MANUAL. Apăsați (+) sau (–) 

pentru a modifica setarea.  
6. ORA DE VARĂ OFF/ON. Dacă ora de vară este setată pe 

=AUTO se afișează starea actuală. Dacă ora de vară este 

setată pe =MANUAL apăsați (+) sau (–) pentru a modifica 

starea actuală.  
7. INTRODUCERE ALTITUDINE. Pentru corectarea presiunii 

barometrice. Vezi “BAR”. 
8. DIMENSIUNE CUPĂ ANEMOMETRU MARE/MIC. Apăsați 

(+) sau (–) pentru a modifica setarea.  

9. COLECTOR APĂ PLUVIALĂ 01 IN/2 MM/ 1 MM. Apăsați (+) 

sau (–) pentru a modifica setarea.  

10. START SEZON PLOIOS. Apăsați (+) sau (–) pentru a 

modifica luna.  
 

Pentru a ieși din modul setup: apăsați și mențineți apăsată 

DONE.  

 

STABILIREA DEFECȚIUNILOR (DIAGNOSTICS) 
Ecranul DIAGNOSTIC este folosit de departamentul tehnic 
pentru stabilirea defecțiunilor.  
 

Pentru a verifica recepția și/sau modifica direcția antenei: 
1. Pentru a intra în ecranul Diagnostic apăsați și mențineți 

apăsată tasta TEMP și apoi apăsați HUM. Pe banda cu text 

crawl se afișează tensiunea bateriei consolei.  
2. Căutați numărul cu simbolul % în centrul rândului de sus. 

Un număr >= 70% este bun sau excelent. Dacă numărul 
afișat este < 70% încercați să modificați direcția antenei 
sau repoziționați consola. Uneori dacă modificați poziția 
consolei numai cu câțiva metri puteți obține rezultate 
optime.  

3. Apăsați 2nd & CHILL pentru a naviga între afișările 

ecranului diagnostic.  

4. Pentru a ieși din ecranul diagnostic apăsați DONE.  

 

2ND 
Apăsați 2nd pentru a selecta a doua funcție a tastei 

(imprimată cu litere albe deasupra fiecărei taste). 

În colțul din dreapta al ecranului apare simbolul 2nd, dedesubt 

ora și data. Simbolul dispare dacă apăsați o altă tastă. Dacă 
doriți să selectați o altă funcție secundară a unei taste prima 

dată apăsați 2nd.  

Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă atunci 
simbolul dispare de pe ecran.  
 

Dacă în acest ghid vă întâlniți cu sintagma “Apasă 2nd & altă 

tastă” înseamnă că trebuie să apăsați și să eliberați tasta 2nd, 

iar apoi să apăsați imediat cealaltă tastă.  
 

ALARMA (ALARM) 
Pentru a seta alarma: Vezi CONFIGURAREA/SET (Notă: Nu 
toate alarmele sunt valabile pentru toate variabilele meteo. 

Pentru detalii vezi manualul de utilizare al consolei Vantage 
Pro2).  
 

Atunci când alarma este declanșată se aude un semnal 
sonor: 

 Până când condițiile se modifică (adică valorile variabilelor 
sunt mai mari sau mici decât valorile limită setate) sau 
până când anulați alarma, dacă consola funcționează cu 
alimentare de la curent alternativ.  

 Timp de 2 minute dacă consola funcționează în modul 
baterii.  

 Timp de 1 minut dacă ați setat o alarmă de timp.  
 

Vor fi afișate simboluri alarmă: 

 Simbolul clopoțel alarmă clipește.  

 Pe banda cu text crawl apare un mesaj.  

Pentru a opri alarma: apăsați DONE.  

Pentru a șterge toate setările alarmă: Apăsați ALARM pentru 

a intra în ecranul alarmă. Apăsați și mențineți apăsată tasta 

ALARM până când în toate câmpurile apar liniuțe. Apăsați 

DONE pentru a ieși din ecranul alarmă.  

Pentru a șterge setările pentru alarmă individuală: Vezi 
ȘTERGE.  
 

BAROMETRU (BAR) 
Apăsați BAR pentru a selecta: 

 Presiunea barometrică (0,00 in, 0,0 mm, 0,0 hPa, 0,0 mb) 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Pentru corecția modificărilor de altitudine: 

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE, iar apoi apăsați 

(–)  pentru a intra în ecranul configurare.  

2. Apăsați DONE de nouă ori sau până când apare ENTER 

ELEVATION (introducere altitudine).  

3. Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica de la picioare la 

metri, dacă doriți acest lucru.  

4. Apăsați (+) sau (–) pentru a modifica valoarea care clipeș-

te. Apăsați (<) sau (>) pentru a comuta între câmpuri.  

5. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru a reveni 

la ecranul meteo actual.  
Săgeata tendință presiune barometrică indică modificările 
apărute în ultimele trei ore.  

Creștere de 0.06" Hg (2.0 hPa, 1.5 mm Hg) sau mai 
mult. 
Creștere de 0.02" Hg (0.7 hPa, 0.5 mm Hg) sau mai 
mult. 
Modificare mai mică de 0.02" Hg (0.7 hPa, 0.5 mm 
Hg). 
Scădere de 0.02" Hg (0.7 hPa, 0.5 mm Hg) sau mai 
mult. 
Scădere de 0.06" Hg (2.0 hPa, 1.5 mm Hg) sau mai  

mult. 
 

CHILL 
Apăsați 2nd & CHILL pentru a afișa: 

 Wind chill (°F, °C) 
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Toate valorile care au legătură cu temperatură (temperatura 
interioară și exterioară, wind chill, indexul căldură, punct de 
rouă) sunt afișate cu aceeași unitate de măsură. Dacă 
modificați °F în °C (sau invers) pentru o valoare, atunci 
unitatea de măsură se schimbă pentru toate valorile.  
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Pe banda cu text crawl:  
ATENȚIONARE WIND CHILL…..Acest mesaj apare pe banda cu 
text crawl atunci când este afișat wind chill, iar valoarea este 
mai mică de 0°F (- 18°C), iar viteza medie a vântului pentru 10 
minute este >=10 mph (16 km/h).  
 

ȘTERGERE (CLEAR) 
Pentru a șterge o valoare zilnică, lunară sau anuală:  
1. Selectați variabila pe care doriți să o ștergeți. 

2. Apăsați 2nd & CLEAR, menținând CLEAR apăsat până când 

valorile nu mai clipesc, iar în câmp apare zero.  
 

Pentru a șterge o alarmă:  

1. Apăsați ALARM pentru a intra în ecranul alarmă.  

2. Selectați setare alarmă (vezi ALARMA pentru detalii). 

3. Apăsați 2nd, iar apoi CLEAR, menținând apăsat CLEAR 

până când valorile nu mai clipesc, iar în câmpuri apar 
liniuțe.  

4. Apăsați DONE pentru a reveni la ecranul meteo actual.  

 
Pentru a șterge valorile maxime și minime:  
Urmați pașii de mai sus pentru ștergerea alarmei, dar apăsați 

HI/LOW pentru a intra în ecranul HI/LOW.  

Pentru a șterge tot (ALL) (inclusiv valorile maxime și minime, 
setări alarmă, valori zilnice, lunare și anuale): 

1. Apăsați WIND până când apare viteza vântului, apoi 2nd și 

CLEAR, menținând CLEAR apăsat pe durata numărătorii 

inverse de 6 secunde până când pe banda cu text crawl 
apare CLEARING NOW (se șterge).  

 

PUNCT DE ROUĂ (DEW) 
Apăsați 2nd & DEW pentru a afișa: 

 Punctul de rouă (°F, °C) 
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Toate valorile care au legătură cu temperatură (temperatura 
interioară și exterioară, wind chill, indexul căldură, punct de 
rouă) sunt afișate cu aceeași unitate de măsură. Dacă 
modificați °F în °C (sau invers) pentru o valoare, atunci 
unitatea de măsură se schimbă pentru toate valorile.  
 

DONE 
Apăsați DONE pentru:  

 A confirma setarea unei alarme.  

 A ieși din ecranul alarmă.  

 A opri o alarmă.  

 A ieși din ecranul grafice.  

 A ieși din ecranul valori maxime/minime 

 A intra în următorul ecran din modul setup.  
 

Apăsați și mențineți apăsată DONE, iar apoi apăsați (–) 

pentru: 

 A intra în modul setup.  
 

Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru  

 A ieși din modul setup.  
 

ET 
Dacă aveți un senzor pentru radiații solare apăsați 2nd & ET 

pentru a naviga între: 

 ET zilnic (0.00 in, 0.0 mm) 

 ET lunar (0.00 in, 0.0 mm) 

 ET anual (0.00 in, 0.0 mm) 

Apăsați 2nd  & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Toate valorile de apă pluvială și ET vor fi afișate cu aceeași 
unitate de măsură. Dacă modificați unitatea de măsură de la 
0,00 inchi la 0,0 mm (sau invers) pentru o valoare, atunci ea 
se modifică pentru toate valorile.  
 

Interval update: 
ET este actualizat o dată pe oră, la momentul programat.  
 

PROGNOZA METEO (FORECAST) 
Interval update:  
Prognoza este actualizată o dată pe oră, la momentul 
programat.  
 

Simboluri prognoză meteo: 
Simbolurile prognoză meteo indică vremea pentru 
următoarele 12 ore.  

 
Senin Parțial noros   Noros        Ploaie      Zăpadă 
 

Dacă este posibilă apariția ploii sau zăpezii (dar probabilitatea 
nu este foarte mare), atunci simbolul parțial noros apare 
alături de simbolul ploaie sau zăpadă.  
 

Banda text crawl 

Apăsați FORECAST pentru afișarea unei prognoze meteo 

detaliate pe banda cu text crawl. Mesajele apărute 
prognozează vremea pentru următoarele 48 de ore.  
 

GRAFICE 
Pentru a intra în ecranul grafice: Apăsați o variabilă și apoi 

apăsați GRAPH. Apare graficul și valorile maxime și minime 

pentru variabila meteo selectată. Data din câmpul variabila 
meteo corespunde cu punctul clipitor de pe grafic. Pentru 
afișarea unei alte variabile meteo apăsați tasta (tastele) acelei 
variabile.  

Pentru afișarea unei date selectate: Apăsați (<) sau (>) pen-

tru a vă deplasa spre stânga sau spre dreapta pe grafic. 
Clipește data selectată, iar valoarea măsurată din câmpul 
variabila meteo se va modifica. Ora și/sau data se vor 
modifica de asemenea pe măsură ce vă deplasați pe grafic în 
față și în spate.  
Pentru a vizualiza valorile maxime și minime pe grafic: 

Apăsați (+) sau (–) pentru a modifica graficul la maximele și 

minimele din ultimele 24 de zile, luni sau ani. Apăsați HI/LOW 

pentru a comuta între maxime și minime. Data și ora se vor 
modifica pe măsură ce vă deplasați înainte și înapoi pe axa 
timpului. (NOTĂ: Nu sunt valabile toate maximele și minimele 
pentru toate variabilele meteo. Pentru detalii vezi manualul 
consolei Vantage Pro2).  

Pentru a ieși din ecranul grafice: apăsați DONE.  
 

CĂLDURA (HEAT) 
Apăsați 2nd  & HEAT pentru a naviga între:  

 Index căldură (°F, °C) 

 Index THSW (temp-hum-wind-sun/temp-umid-vânt-soa-
re) (°C/°F) dacă aveți un senzor radiații solare 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Toate valorile care au legătură cu temperatură (temperatura 
interioară și exterioară, wind chill, indexul căldură, punct de 
rouă) sunt afișate cu aceeași unitate de măsură. Dacă 
modificați °F în °C (sau invers) pentru o valoare, atunci 
unitatea de măsură se schimbă pentru toate valorile.  
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Pe banda cu text crawl: 
ATENȚIONARE INDEX CĂLDURĂ ……..Acest mesaj apare pe 
banda cu text crawl dacă este afișat indexul căldură, iar 
valoarea este >= 90 °F (32 °C).  
 

MAX/MIN (HI/LOW) 
Pentru a intra în meniul max/min: Apăsați HI/LOW. Se 

afișează ora și data pentru maximul zilei al variabilei meteo 
selectate, împreună cu un grafic care conține maximele 
pentru ultimele 24 de ore sau zile.  
Pentru afișarea unei alte variabile meteo apăsați tasta 
(tastele) pentru acea variabilă.  

Pentru a naviga între maxime & minime: Apăsați HI/LOW 

sau (+) sau (–)  pentru a naviga între: 

Maxim zi Minim zi 
Maxim lună Minim lună 
Maxim an Minim an 

Data și ora se modifică pe măsură ce vă deplasați între diferite 
maxime și minime. (NOTĂ: Nu toate maximele și minimele 
sunt disponibile pentru toate variabilele meteo. Pentru detalii 
vezi manualul consolei Vantage Pro2).  

Pentru a naviga înainte și înapoi în timp: Apăsați  (<) sau (>). 

Data și ora se schimbă, iar punctul corespunzător de pe grafic 
clipește.  

Pentru a ieși din ecranul maxim/minim: Apăsați DONE.  

Pentru a șterge maximele & minimele. Vezi ȘTERGERE.  
 

UMIDITATE (HUM) 
Apăsați HUM pentru a naviga între: 

 Umiditate exterioară (%) 

 Umiditate interioară (%) 

 Umiditate 2-.8 (%) dacă aveți o stație de temperatură 
/umiditate.  

 Umiditate frunze & temperatura exterioară (0°F, 0.0°F, 
0°C, 0.0°C ) dacă aveți o stație umiditate frunze. Continu-

ați să apăsați HUM pentru afișarea fiecărei perechi 

umiditate frunze/temperatură. Maximul: două perechi.  
 

LĂMPI INDICATOARE (LAMPS) 
Apăsați 2nd  & LAMPS pentru a naviga între: 

 Lumină de fundal on 

 Lumină de fundal off.  
 

Dacă consola funcționează cu alimentare de la tensiunea de 
rețea:  

 Lumina de fundal rămâne activată până când o 
dezactivați.  

 

Dacă consola funcționează în modul baterii.  

 Lumina de fundal rămâne activată atâta vreme cât apăsați 
vreo tastă sau pe banda cu text crawl este afișat un mesaj. 
Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nicio tastă lumina de 
fundal se dezactivează automat.  

 Lumina de fundal nu se reactivează dacă bateriile sunt 
aproape descărcate.  

 

APĂ PLUVIALĂ ZI (RAIN DAY) 
Apăsați RAIN DAY pentru a naviga între: 

 Apă pluvială zi (0,00 in, 0,0 mm) 

 Apă pluvială furtună (0,00 in, 0,0 mm) 
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Valorile pentru All rain (total apă pluvială) și ET vor fi afișate 
cu aceeași unitate de măsură. Dacă modificați unitatea de 
măsură pentru o valoare de la 0,00 inchi la 0,0 mm (sau 
invers), atunci ea se va modifica pentru toate celelalte valori,  
 

Pentru afișarea cantității de apă pluvială furtună pentru 
ultimele 24 ore: 

1. Selectați apă pluvială furtună, apoi apăsați GRAPH pentru 

a intra în ecranul grafice.  

2. Apăsați (<) sau (>) pentru a vă deplasa înainte și înapoi în 

timp.  

3. Apăsați DONE pentru a ieși din ecranul grafice.  
 

Pe banda cu text crawl: 
ULTIMELE 24 ORE DE PLOAIE ……Acest mesaj apare pe banda 
text crawl dacă a plouat în ultimele 24 de ore și se afișează 
rata de apă pluvială.  
A ÎNCEPUT FURTUNA……Acest mesaj apare dacă se afișează 
apa pluvială furtună.  
 

RATĂ APĂ PLUVIALĂ (RAIN YR) 
Apăsați RAIN YR pentru a naviga între:  

 Apă pluvială lunar (0,00 in, 0,0 mm) 

 Apă pluvială anual (0,00 in, 0, 0 mm) 

 Rată apă pluvială (0,00 in, 0,0 mm) 
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Valorile All rain (apă pluvială total) și ET sunt afișate folosind 
aceeași unitate de măsură. Dacă modificați unitatea de 
măsură pentru o valoare de la 0,00 inchi la 0,0 mm (sau 
invers), atunci ea se modifică toate celelalte valori.  
Dacă tocmai plouă:  

Simbolul apare între câmpurile apă pluvială zi și apă 
pluvială an.  

 

Pe banda cu text crawl:  
ULTIMELE 15 MIN DE PLOAIE …mesajul apare pe banda crawl 
atunci când se afișează rata apei pluviale.  
 

SETARE (SET) 
Pentru a seta o alarmă: 

1. Apăsați ALARM pentru a intra în ecranul alarmă. Pe ecran 

apare simbolul . În fiecare câmp se afișează setările 
pentru alarmă, iar dacă nu a fost setată nicio alarmă 
atunci apar o serie de liniuțe.  

2. Apăsați 2nd & TIME sau tasta unei variabile meteo, ori 

folosiți (+), (–) sau (<) , (>) pentru a naviga printre 

variabilele meteo. Simbolul grafic apare lângă variabila 
selectată, cu excepția alarmei pentru timp.  

3. Apăsați HI/LOW pentru a naviga între alarmele max/min. 

(Notă: Nu toate alarmele sunt valabile pentru toate 
variabilele meteo, Pentru detalii vezi manualul consolei 
Vantage Pro2).  

4. Apăsați 2nd & SET pentru a intra sau modifica setarea unei 

alarme. Folosiți (+) sau (–) pentru a modifica valoarea 

câmpului. Folosiți (<) sau (>) pentru a trece la următorul 

câmp.  

5. Apăsați DONE pentru a confirma setarea alarmei. 

Repetați pașii 2 – 4 pentru a seta o nouă alarmă sau 
apăsați DONE pentru a ieși din ecranul alarmă.  

Tasta SET este folosită și pentru a introduce totalurile 

selectate zilnice, lunare sau anuale și pentru a calibra valorile 
selectate. (Vezi manualul consolei).  
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SOLAR 
Dacă aveți un senzor pentru radiații solare apăsați 2nd & 

SOLAR pentru a afișa: 

 Radiații solare (W/m2).  
 
TEMPERATURA (TEMP) 

Apăsați TEMP pentru a naviga între: 

 Temperatura exterioară (0°F, 0.0°F, 0°C, 0.0°C) 

 Temperatura interioară (0°F, 0.0°F, 0°C, 0.0°C) 

 Temperatura 2-8 (0°F, 0.0°F, 0°C, 0.0°C) dacă aveți una sau 
mai multe stații de temperatură și/sau temperatura / 
umiditate.  

 Umiditate sol (centibari) & temperatură sol (0°F, 0.0°F, 
0°C, 0.0°C), dacă aveți o stație pentru umiditate sol. 

Continuați să apăsați TEMP pentru a afișa fiecare pereche 

umiditate/temperatură sol. Maximum: patru perechi.  
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Toate valorile care au legătură cu temperatură (temperatura 
interioară și exterioară, wind chill, indexul căldură, punct de 
rouă) sunt afișate cu aceeași unitate de măsură. Dacă 
modificați °F în °C (sau invers) pentru o valoare, atunci 
unitatea de măsură se schimbă pentru toate valorile.  
Pentru temperatura de la stația umiditate frunze vezi HUM.  
 

TIMP (TIME) 
Apăsați 2nd & TIME pentru a naviga între: 

 Ora și data actuale 

 Ora răsăritului și apusului de soare 
 

Pentru a seta ora și data: 

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE, iar apoi apăsați 

săgeata în jos (–) pentru a intra în modul setup.  

2. Apăsați DONE de mai multe ori până când pe banda crawl 

apare ENTER TIME (introduceți timp).  

3. Apăsați (+) sau (–) pentru a modifica valoarea care 

clipește. Apăsați (<) sau (>) pentru a naviga printre valori.  

4. Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica formatul orei de la 

12 la 24h sau de la lună/zi la zi/lună.  

5. Apăsați și mențineți apăsată tasta DONE pentru a reveni 

la ecranul meteo actual.  
 

Pentru a corecta ora răsăritului și apusului de soare: 
Introduceți în ecranul setup latitudinea, longitudinea și fusul 
orar. Vezi SETUP.  
 

UNITĂȚI DE MĂSURĂ (UNITS) 
Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură 

pentru o variabilă selectată:  

 Toate valorile care au legătură cu temperatură 
(temperatura interioară și exterioară, wind chill, indexul 
căldură, punct de rouă) sunt afișate cu aceeași unitate de 
măsură. Dacă modificați °F în °C (sau invers) pentru o 
valoare, atunci unitatea de măsură se schimbă pentru 
toate valorile.  

 Toate valorile măsurate pentru apa pluvială și ET vor fi 
afișate folosind aceeași unitate de măsură (0,00 inchi sau 
0,0 mm).  

 

În ecranul setup apăsați 2nd & UNITS pentru: 

 A modifica formatul orei de la 12 la 24h și de la lună/zi la 
zi/lună.  

 A modifica latitudinea de la nord la sud. 

 A modifica longitudinea de la vest la est.  

 A modifica altitudinea de la picioare la metri. 

 A modifica dimensiunea cupei anemometrului de la mic la 
mare. 

 A modifica unitatea de măsură pentru colector ploaie.  
 

UV 
Dacă aveți un senzor UV apăsați 2nd & UV pentru a naviga 

între: 

 Index UV 

 Doză UV (meds) 
 

VÂNT (WIND) 
Apăsați WIND pentru a naviga între: 

 Viteza vântului (0 mph, 0.0 m/s, 0 km/h, 0 moduri) 

 Direcția vântului (grade) 
 

Apăsați 2nd & UNITS pentru a modifica unitatea de măsură.  

Pe roza compasului:  
Direcția actuală a vântului 
Direcția dominantă a vântului timp de 10 minute în 
ultima oră. Dacă direcția dominantă a vântului a 
rămas constantă în ultima oră atunci apare numai o 
singură săgeată. Dacă direcția dominantă a vântului 
s-a modificat pot fi afișate până la 6 săgeți (care 
reprezintă șase perioade de timp de 10 minute).  
Direcția actuală a vântului este aceeași ca și una 
dintre direcțiile dominante ale vântului.  

 

Pe banda cu text crawl: 
VITEZA MEDIE A VÂNTULUI 10 MIN…..Acest mesaj apare pe 
band crawl dacă se afișează viteza vântului.  
 


