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MANUAL DE UTILIZARE 

 

STAȚIE METEO WIRELESS CU SENZOR DE EXTERIOR ADE WS 1601 
Cod produs: 1464766 

 

 
 

 
 
 
Stimate clientă, stimate client! 
Ați decis să achiziționați un produs de calitate marca ADE, care combină funcțiile inteligente cu un design 
neobișnuit. Cu această stație meteo veți avea permanent sub control cele mai diverse date legate de vreme și 
temperatură. Experiența îndelungată a companiei ADE garantează calitatea înaltă și complexitatea tehnică pentru 
acest produs.  
Vă dorim să vă bucurați din plin de acest produs, precum și de monitorizarea și vizualizarea datelor meteo.  
Echipa ADE  
 

Conținut colet 
 Stație meteo compusă din: 

- Stația de bază 
- Senzor wireless de exterior  

 Baterii: 
- 2x LR06 (AA) / 1,5 V pentru stația de bază 
- 2x LR03 (AAA) / 1,5 V pentru senzorul de exterior wireless 

 Bloc de alimentare de la rețea pentru stația de bază 

 Manual de utilizare  
 

Generalități 
Manualul de utilizare cuprinde informații referitoare la manevrarea sigură, precum și îngrijirea produsului. Păstrați 
manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați manualul persoanelor care ajung să folosească produsul. 
Nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare poate duce la accidente sau defectarea aparatului.  
 

 

Explicații simboluri 
Acest simbol împreună cu textul PERICOL atenționează asupra pericolului de accidente grave.  
 

Acest simbol împreună cu textul AVERTISMENT atenționează asupra pericolului de accidente cu grad mediu și ușor de 
severitate.  
 

Acest simbol împreună cu textul NOTĂ atenționează asupra pericolului de daune materiale.  
 
Acest simbol indică informații suplimentare și instrucțiuni generale.  
 

Domenii de utilizare 
 Stația meteo – compusă din stație de bază și senzor wireless de exterior – afișează diferite date meteo (presiunea atmosferică, 

temperatura etc.) locale. Pe baza datelor meteo măsurate stația realizează o prognoză meteo.  

 În plus stația meteo afișează ora și dispune și de funcția ceas deșteptător.  

 Stația meteo nu este adecvată pentru utilizarea în scopuri comerciale, în aplicații profesionale privind prognoza meteo sau 
măsurarea datelor meteo.  
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Siguranța 
 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii de peste 8 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice 

limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un 
adult responsabil care le-a oferit și informații legate de modul corect de manevrare al aparatului, precum și de pericolele 
asociate.  

 Nu lăsați aparatul și blocul de alimentare de la rețea la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.  

 Nu este permisă realizarea operațiilor de curățare și întreținere a produsului de către copii, cu excepția cazurilor în care au 
peste 8 ani și sunt supravegheați de un adult.  

 Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.  

 Nu scufundați stația meteo sau blocul de alimentare în apă sau alte lichide. Pericol de electrocutare! Nu folosiți stația de bază 
în apropierea surselor de umiditate, ca de ex. într-o chiuvetă.  

 Nu folosiți decât blocul de alimentare inclus în colet și înlocuiți-l numai cu un produs de același tip. Nu folosiți blocul de 
alimentare decât în spații interioare uscate și feriți-l de umiditate.  

 

Pericole pentru copii 
 Bateriile pot fi periculoase în caz de înghițire. De aceea depozitați stația meteo, senzorul wireless de exterior și bateriile în 

afara razei de acțiune a copiilor mici. Dacă a fost înghițită o baterie consultați imediat un medic.  

 Nu lăsați materialele folosite la ambalare sau părțile componente mici incluse în colet la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare.  
 

Pericole asociate cu electricitatea (dacă se folosește blocul de alimentare de la rețea) 
 Conectați aparatul la o priză instalată în mod corespunzător, a cărei tensiune corespunde cu cea indicată la capitolul „Date 

tehnice”.  

 Priza trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât în caz de pericol să puteți scoate rapid ștecărul din priză.  

 Nu folosiți stația meteo dacă blocul sau cablul de alimentare prezintă daune.  

 Nu acoperiți blocul de alimentare cu perdele, ziare etc. și asigurați ventilația suficientă. Blocul de alimentare se poate încălzi 
considerabil.  

 Desfășurați în întregime cablul de alimentare înainte de a conecta produsul la priză. Aveți grijă să nu secționați cablul din cauza 
marginilor ascuțite sau obiectelor fierbinți.  

 Scoateți ștecărul din priză:  
- Înainte de a curăța stația meteo 
- Dacă apare o distorsiune în timpul funcționării, de ex. în caz de furtună 
- Nu trageți decât de ștecăr, iar nu de cablu.  

 Nu modificați produsul sau cablul de conexiune. Reparațiile nu pot fi efectuate decât de către un atelier service specializat, 
deoarece aparatele reparate în mod necorespunzător reprezintă un pericol pentru utilizator.  

 Nu înlocuiți cablul de alimentare. Dacă cablul sau blocul de alimentare prezintă daune eliminați-le drept deșeu și achiziționați 
un alt bloc de alimentare de același tip.  

 

Pericol de accidente 
 Atenție: Pericol de explozie în caz de manipulare necorespunzătoare a bateriilor. Nu reîncărcați bateriile, nu le reactivați, nu le 

dezmembrați, nu le aruncați în foc și nu le scurtcircuitați.  

 Evitați contactul acizilor scurși din baterii cu pielea, ochii sau mucoasele. În caz de contact spălați imediat zona respectivă cu 
multă apă curată și consultați un medic.  

 

Notă privind daunele materiale 
 Feriți stația meteo și senzorul wireless de exterior de praf, șocuri, temperaturi extreme și acțiunea directă a razelor de soare.  

 Feriți stația de bază de umiditate. Instalați stația de bază numai într-un spațiu închis și uscat.  

 Senzorul wireless are protecție la umiditate, dar trebuie să fie protejat de acțiunea directă a umidității, de ex. ploaie.  

 Scoateți bateriile din stația de bază și senzorul de exterior atunci când nu folosiți aceste aparate, atunci când bateriile sunt 
descărcate sau dacă nu folosiți stația meteo o perioadă mai lungă de timp. Astfel evitați daunele cauzate de scurgerea acizilor 
din baterii.  

 Feriți bateriile de condiții extreme, de ex. dacă le depozitați pe calorifere sau le lăsați sub acțiunea directă a razelor de soare. 
Pericol de scurgere de acizi din baterii! 

 Dacă este nevoie curățați contactele bateriilor și aparatelor înainte de a le instala.  

 Înlocuiți întotdeauna întregul set de baterii în stația de bază sau senzorul extern.  

 Nu folosiți pentru înlocuire decât baterii de același tip, nu folosiți simultan tipuri diferite de baterii sau baterii noi împreună cu 
baterii uzate.  

 Nu modificați sub nicio formă aparatul. Reparațiile nu pot fi realizate decât de către un atelier service specializat. Respectați 
condițiile de garanție.  

 Nu folosiți niciodată agenți de curățare duri, abrazivi etc. pentru a curăța stația meteo. În caz contrar suprafețele se pot zgâria.  
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Funcțiile stației meteo 
Stația de bază 
 Display led color, mare, bine sistematizat 

 Afișarea orei exacte datorită recepției wireless a semnalului orar DCF77 (există și posibilitatea de setare manuală) 

 Afișare oră 12 sau 24h 

 Afișarea temperaturii interioare și exterioare în °C/°F 

 Afișarea umidității interioare și exterioare în procente 

 Funcția memory pentru temperatura maximă și minimă și umiditate 

 Simboluri animate pentru prognoza meteo 

 Modul de funcționare cu baterii sau cu bloc de alimentare de la rețea 

 Funcția ceas deșteptător 

 Funcția încărcare pentru smartphone etc. folosind mufa USB 
 

Senzor wireless de exterior 
 Raza de acțiune de maxim 60 m (în teren liber) 
 

Stația de bază 
Vedere frontală 

 
 

 

1 vezi „Prognoza meteo” 

2 vezi „Date meteo” 

3 vezi „Afișarea orei și alarmei” 

4 activarea iluminării displayului/funcția Snooze 

 
 
 
 
 
 

Vedere posterioară 

 
 

1 Selecția luminozității displayului 
2 Activarea modului setare 

Salvarea setării realizate 
Setarea și afișarea orei alarmei 

3 Afișarea valorilor MAX/MIN stocate pentru temperatură și umiditate  
4 Setarea valorilor (mărire) 

Start recepția wireless pentru semnalul orar  
5 Setarea valorilor (micșorare) 

Transferul datelor de la senzorul de exterior  
6 Compartiment baterii 
7 Mufa de conexiune pentru blocul de alimentare de la rețea  
8 Mufa de conexiune pentru USB pentru încărcarea aparatelor externe (smartphone, MP3-player etc.) 
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Senzor extern wireless 
 
 
 

1. Urechiușă atârnare  
2. Compartiment baterii 

 
 
 
 
 
 

 

Punerea în funcțiune 
 Instalați prima dată bateriile în senzorul wireless de exterior. Numai în acest fel stația meteo va funcționa corect.  

 Nu folosiți acumulatori, deoarece aceștia au o tensiune mai mică (numai 1,2 V în loc de 1,5 V). Acest lucru influențează 
printre altele precizia măsurătorilor.  

 Folosiți pe cât posibil baterii alcaline, iar nu baterii zinc-cărbune. Bateriile alcaline au o durată de viață mai lungă, în 
special la temperaturi exterioare scăzute.  

 

Senzor extern 
1. Demontați capacul compartimentului baterii din partea posterioară a senzorului extern prin apăsarea pe săgeata imprimată 

pe capac. Culisați capacul în direcția săgeții pentru a-l demonta.  
2. Instalați aici 2 baterii tip AAA LR03/1,5 V, așa după cum este indicat în compartimentul baterii. Respectați polaritatea corectă 

(+/-).  
3. Reinstalați prin culisare capacul peste compartimentul baterii.  
 

Stația de bază 
Stația de bază poate funcționa cu baterii sau cu blocul de alimentare de la rețea.  
Dacă stația este conectată la o priză, atunci funcționarea se face de la tensiunea de rețea, chiar și atunci când sunt instalate 
bateriile în aparat. Scoateți bateriile din compartiment căci din acestea se pot scurge acizi.  

 
NOTĂ privind daunele materiale 

 Nu folosiți decât blocul de alimentare inclus în colet.  
 

Funcționarea cu alimentare de la rețea 
1. Introduceți conectorul blocului de alimentare în mufa de conexiune a stației de bază. 
2. Introduceți ștecărul blocului de alimentare într-o priză a cărei tensiune corespunde cu valoarea indicată la cap. „Date tehnice”. 
3. Așteptați cca. 30 de minute. Stația de bază are nevoie de această perioadă de timp pentru a colecta toate datele meteo și a 

recepționa semnalul orar wireless.  
 

Funcționarea cu baterii 
1. Apăsați capacul compartimentului baterii și culisați-l într-o parte.  
2. Instalați în compartiment 2 baterii LR6 (AA) / 1,5 V, așa după cum este indicat în compartiment. Respectați polaritatea corectă 

(+/-).  
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii.  
4. Așteptați cca. 30 de minute. Stația de bază are nevoie de această perioadă de timp pentru a colecta datele meteo și a 

recepționa semnalul orar wireless.  
 

Semnalul orar 
Generalități 
Ceasul radiocomandat integrat în stația meteo recepționează semnalul orar de la un emițător DCF77. Acesta emite ora exactă și 
oficială pe frecvența de unde lungi de 77,5 kHz.  
Emițătorul se află în Mainflingen, Frankfurt am Main și are o rază de acțiune de 2000 km, astfel încât semnalul orar poate fi 
recepționat de majoritatea ceasurilor radiocomandate din Europa de Vest.  
După ce stația de bază este conectată la alimentare (baterii sau rețea) ea începe să caute semnalul orar DCF77. Dacă semnalul 
orar este recepționat de către antena de ferită integrată în aparat, atunci pe display apar ora și data.  
Stația de bază sincronizează de mai multe ori pe zi data și ora cu semnalul orar DCF77. Dacă semnalul nu poate fi recepționat, 
atunci aparatul funcționează în continuare și reîncearcă să sincronizeze ora și data la următoarea încercare automată de 
recepționare a semnalului orar.  
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Start recepția wireless 
După ce conectați stația de bază la alimentare se aprind pentru scurt timp toate afișările de pe display. În plus, displayul este 
luminat o perioadă scurtă de timp și se aude un bip.  

După aceea aparatul trece în modul recepție, iar numărul de unde wireless indică calitatea recepției: recepția este cu atât 
mai bună cu cât sunt mai multe unde wireless.  
 

În timpul recepției semnalului orar nu este funcțională decât tasta ; toate celelalte taste sunt dezactivate în această perioadă. 
 

După ce semnalul orar este recepționat pe display apar datele corespunzătoare și simbolul turn de comunicație. Procedeul poate 
dura câteva minute.  
Stația meteo încearcă de mai multe ori pe noapte să recepționeze semnalul orar. În urma recepției ora afișată este comparată și 
dacă este nevoie corectată cu cea a semnalului orar.  
Dacă semnalul orar nu a fost recepționat, stația de bază întrerupe recepția după câteva minute, iar simbolul turn de comunicație 
dispare. Încercarea de recepție a semnalului orar va fi reactivată ulterior.  
 În acest caz ora este afișată în continuare (pornind de la ora de start 00:00).  
 Verificați dacă locul de instalare al stației de bază este adecvat, vezi „Selecția locului de instalare”.  
 Puteți activa manual recepția semnalului orar, vezi „Activarea manuală a recepției wireless” sau 
 Așteptați până când stația de bază comută din nou automat la recepția semnalului wireless într-un moment ulterior. De obicei 

recepția este mai bună pe timpul nopții.  
 Dacă recepția nu este posibilă în locul de instalare al stației de bază puteți seta ora și data manual.  
 

Setarea manuală a datei și orei 
Dacă trec mai mult de 20 secunde între două apăsări ale tastelor operație de setare este întreruptă automat și va trebui 
să fie reluată.  

1. Mențineți apăsată tasta MODE până când pe display clipește unitatea de măsură pentru temperatură (°C sau °F). 
2. Setați unitatea de măsură dorită cu tasta   sau .  
3. Apăsați MODE pentru a salva setarea. Pe display clipește formatul pentru oră (24h sau 12h).  
4. Procedați în continuare după cum este descris mai sus.  
5. Apăsați de fiecare dată MODE pentru a salva setarea.  
6. Apăsați tasta  sau  pentru a seta valoarea dorită.  
7. Realizați următoarele setări:  

- Fus orar local (pentru majoritatea țărilor din Europa setarea corectă este 00). 
- Ora 
- Minutele 
- Simbol meteo  

8. Apăsați MODE pentru a ieși din acest meniu.  
 

Activarea manuală a recepției wireless 
Dacă simbolul recepție wireless nu mai este afișat înseamnă că semnalul orar nu mai este recepționat. Ora este însă afișată 
în continuare cu precizie.  

- Mențineți apăsată tasta  până la reafișarea simbolului recepție wireless.  
Recepția wireless este astfel activată manual. 
Atenție: 

 Dacă recepția nu s-a putut realiza simbolul recepție wireless dispare după câteva minute, dar ora este afișată în continuare pe 
display.  

 Dacă recepția s-a realizat ceasul radiocomandat sincronizează ora cu semnalul orar. Dacă ați setat manual ora și data, atunci 
aceste valori sunt ajustate automat.  

 

Selecția locului de amplasare 
NOTĂ privind daune materiale 
 Feriți stația de bază și senzorul wireless de exterior de praf, șocuri, temperaturi extreme și acțiunea directă a razelor 

de soare.  

 Feriți stația de bază de umiditate. Instalați stația de bază numai într-un spațiu închis și uscat. Senzorul wireless de 
exterior are protecție la umiditate, dar trebuie să fie protejat de acțiunea directă a umezelii, de ex. ploaie.  

 

Generalități 
Stația de bază și senzorul wireless de exterior schimbă date între ele folosind o frecvență radio. De aceea locul de amplasare este 
decisiv pentru raza de acțiune a conexiunii wireless.  
Atenție:  

 Distanța maximă între stația de bază și senzorul wireless de exterior este de 60 m. Această valoare este posibilă numai dacă 
există „contact vizual direct” între aparate.  
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 Materialele de construcție ce ecranează, ca de ex. betonul armat, reduc sau împiedică recepția wireless între stația de bază 
senzorul de exterior.  

 Recepția wireless poate fi distorsionată și de aparate precum televizoare, telefoane fără fir, computere și tuburi fluorescente.  

 Nu instalați stația de bază și senzorul de exterior direct pe podea. Acest lucru diminuează raza de acțiune.  

 În condiții de iarnă cu temperaturi scăzute randamentul bateriilor din senzorul de exterior poate să fie redus considerabil. 
Acest lucru diminuează raza de acțiune.  

 În funcție de locul de amplasare, în anumite cazuri rare se poate întâmpla ca stația de bază să recepționeze semnale de la un 
alt emițător sau chiar alternativ de la doi emițători. Acest lucru nu este un defect al aparatului. Schimbați locul de instalare al 
stației de bază.  

Țineți cont de următoarele puncte în recepția wireless între stația de bază și emițătorul de semnal orar:  

 Păstrați distanța față de televizoare, computere și monitoare. Nu lăsați în imediata apropiere a stației de bază nici unitățile fixe 
ale sistemelor de telefonie fără fir.  

 Recepția este de obicei mai bună noaptea. Dacă ceasul radiocomandat nu recepționează semnalul orar pe timpul zilei, se poate 
întâmpla ca recepția să fie posibilă noaptea.  

 Vremea, de ex. o furtună puternică, poate distorsiona recepția wireless.  

 Se poate întâmpla ca recepția să nu fie posibilă o perioadă scurtă de timp, de ex. din cauza lucrărilor de întreținere pentru 
emițătorul wireless.  

 

Stația de bază 
- Instalați stația de bază în apropierea ferestrei. De obicei aici recepția este optimă.  
 

Senzor de exterior 
PERICOL de accidente grave 
- În caz de instalare pe perete în locul de montare nu trebuie să se afle cabluri electrice, conducte de gaz sau apă. 

Pericol de electrocutare la găurirea pereților! 
 
Senzorul wireless de exterior are o urechiușă de atârnare în partea posterioară.  
- Instalați sau atârnați senzorul extern într-un loc în care este protejat de acțiunea directă a vremii (ploaie, soare, vânt etc.). 

Locuri adecvate pentru montare: de ex. sub o streașină sau într-un garaj deschis.  
 

Utilizarea altor senzori wireless  
Coletul stației meteo include un senzor wireless de exterior. Dar stația meteo poate funcționa cu maxim 3 senzori wireless de 
exterior.  
Pentru mai multe informații adresați-vă companiei folosind adresa de mail service@ade-germany.de 

 Senzorii de exterior pot fi instalați în diverse spații sau în aer liber.  

 Fiecărui senzor trebuie să-i alocați un număr propriu (= numărul canalului de emisie).  
 

Procedura: 
1. Instalați stația de bază și senzorul extern cât mai aproape una de alta. 
2. Demontați capacul compartimentului baterii din partea posterioară a senzorilor externi.  
3. Setați cu comutatorul un canal propriu pentru fiecare senzor extern. Senzorul inclus în colet folosește în mod standard canalul 

1; de aceea alegeți pentru al doilea senzor canalul 2.  
4. Instalați în compartiment 2 baterii de tipul recomandat. Respectați polaritatea corectă (+/--).  
5. Reinstalați capacul compartimentului baterii.  
6. Cu tasta  selectați senzorul extern corespunzător (1, 2 sau 3) pentru a putea afișa datele de la acesta.  

Puteți apăsa tasta  de mai multe ori până când deasupra lui OUT apare un mic cerc cu săgeată. Acesta indică 
faptul că datele de la senzorii externi sunt afișate una după alta.  
 

Acum puteți instala noii senzori externi în locul de montare ales.  
 

Displayul stației de bază 
Afișarea orei și alarmei 

 
1 Simbol pentru recepția wireless a semnalului orar  
2 Ora actuală în formatul 12h sau 24h 

- În formatul de afișare 12h perioada înainte de masă și perioada după masă este marcată cu simbolul AM, respectiv PM.  
- Dacă apăsați scurt tasta MODE se va afișa ora setată pentru alarmă (AL).  

3 Funcția alarmă este activată 
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Date meteo 

 
Informațiile afișate pentru domeniul exterior (AUT) și interior (IN) sunt identice.  
1. Canalul folosit pentru transferul datelor spre senzorul de exterior 
2. Simbol pentru transferul datelor spre senzorul de exterior 
3. Valoarea maximă (MAX) și minimă (MIN) salvată pentru umiditate și temperatură 
4. Temperatura în grade Celsius și Fahrenheit 
5. Umiditatea în procente  
 

Prognoza meteo 
După punerea în funcțiune datele oferite pentru prognoza meteo nu pot fi încă luate în considerare timp de cca. 12 ore, deoarece 
stația de bază are nevoie de această perioadă de timp pentru a colecta și evalua datele meteo.  
Prognoza meteo se calculează pe baza datelor colectate și a modificărilor de presiune atmosferică. Prognoza meteo este valabilă 
pentru următoarele 12 – 24 ore într-o regiune situată în jurul stației de bază la o rază de cca. 30 – 50 km.  
Precizia prognozei meteo este de cca. 75%.  

 
     Însorit            Ușor înnorat Înnorat             Ploaie  
 

Date meteo salvate 
Cu tasta MEM afișați valorile maxime și minime de temperatură și umiditate pentru ultimele 24 de ore.  
- Apăsați 1x: se afișează valorile MAX. 
- Apăsați 2x: se afișează valorile MIN.  
- Apăsați 3x: afișare normală pe display.  
Pentru a șterge valorile salvate:  
- Apăsați tasta MEM timp de cca. 2 secunde până la ștergerea valorilor afișate.  
 

Alarma pentru îngheț 

Dacă pe display apare simbolul îngheț  înseamnă că temperatura exterioară măsurată se înscrie în intervalul -1˘C până la 3°C 
(30 °F – 37 °F).  

Pericolul de îngheț este întotdeauna posibil în jurul temperaturii de 0 grade, chiar dacă pe display nu apare simbolul 
îngheț.  
Dacă folosiți mai mulți senzori de exterior, atunci fiecare senzor individual afișează simbolul îngheț.  

 
 

Alarma (ceas deșteptător) 
Setarea orei alarmei 
1. Apăsați MODE 1x. Pe display apare ora alarmei și AL.  
2. Apăsați MODE timp de câteva secunde până când clipește afișarea pentru oră.  
3. Setați ora cu tasta  sau . Pe display apare simbolul ; funcția ceas deșteptător este activată.  
4. Apăsați MODE. Pe display clipesc minutele pentru alarmă.  
5. Setați minutele cu tasta  sau .  
6. Cu tasta  sau  setați perioada dorită pentru funcția Snooze (pauză între două alarme). Dacă selectați OFF funcția SNOOZE 

este dezactivată.  
7. Apăsați MODE pentru a salva setările realizate.  
 

Activarea și dezactivarea funcției alarmă 
Cu tasta activați și dezactivați funcția alarmă. Dacă simbolul ceas deșteptător  este afișat, înseamnă că funcția alarmă este 
activată.  
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Oprirea alarmei 
La ora setată se va declanșa alarma; semnalul alarmei crește progresiv în intensitate.  
 
Dezactivarea sunetului alarmei 
Apăsați orice tastă de pe stația de bază (în afară de SNOOZE/LIGHT) pentru a opri alarma.  
 
Funcția auto-stop 
Dacă nu apăsați nicio tastă alarma se oprește automat după 2 minute. Alarma este reactivată după 24 de ore.  
 
Funcția Snooze 
Apăsați SNOOZE/LIGHT după declanșarea sunetului alarmei.  
Alarma este oprește în funcție de timpul setat pentru perioada Snooze. După aceea alarma repornește. Procedeul poate fi repetat 
de mai multe ori.  
Dacă funcția Snooze este activă pe display apare ZZ.  
 

Funcția încărcare prin USB 
Folosind mufa USB din partea posterioară a stației de bază puteți încărca aparate portabile, precum de ex. smartphone sau player 
MP3 (dacă stația de bază este alimentată de la blocul de alimentare).  

 

Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului aparatului portabil.  
 

- Conectați mufa USB și aparatul extern cu un cablu USB (nu este inclus în colet).  
 

Iluminare display  
Modul de funcționare cu baterii 
- Apăsați tasta SNOOZE/LIGHT pentru a activa iluminarea displayului timp de cca. 15 secunde.  
 

Modul de funcționare cu bloc de alimentare de la rețea 
Dacă stația de bază funcționează cu tensiune de rețea displayul este iluminat permanent.  
 

Setarea luminozității 
- Poziționați comutatorul glisant BACKLIGHT pe treapta dorită pentru luminozitate.  

HI = luminozitate mare 
LO = luminozitate mică  

 

Curățarea  
1. Funcționare cu alimentare de la rețea: Scoateți ștecărul blocului de alimentare din priză.  
2. Curățați stația de bază și senzorul extern cu o cârpă ușor umezită.  
3. Ștergeți aparatul până la uscarea completă; abia după aceea poate fi reconectat la blocul de alimentare.  
 

Distorsiuni/soluții 
Distorsiune Cauză posibilă 

În zona OUT a displayului nu apar nici un fel de date. Mențineți apăsată tasta  pentru a activa manual recepția wireless de 
la senzorul extern.  

Afișarea este ilizibilă, funcția este neclară sau valorile 
sunt incorecte. 

Decuplați pentru câteva minute stația de bază de la rețeaua de 
alimentare.  

Stația de bază nu recepționează semnale de la 
senzorul wireless. 

Verificați dacă în apropierea senzorului wireless sau stației de bază nu 
se află surse de distorsiune electrice.  
Verificați bateriile din senzor.  
Mutați stația de bază mai aproape de senzor sau invers.  

Ora se abate de la ora corectă exact cu 1 oră. 2 ore, 3 
ore etc.  

Probabil nu ați setat fusul orar corect.  

 

Date tehnice 
Stația de bază 
Model:   stație de bază WS 1601 
Intrare:   5 V 
Baterii:   2x LR6 (AA)/1.5 V 
Domeniul de măsurători:   
Temperatura:   0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) 
Umiditatea:   20% - 95% 
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Senzor wireless de exterior 
Baterii:    2x LR03 (AAA)/1.5 V 
Domeniul de măsurători  
Temperatura:  -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) 
Frecvența de emisie 433.92 MHz 
Raza de acțiune:   cca. 60 m (câmp deschis) 
 
Bloc de alimentare de la rețea 
Intrare:    230 V ~ 50Hz 
Ieșire:    5 V  / 1,5 A 
Clasa de protecție: II 
Producător:   Waagen-Schmitt GmbH 

Hammer Steindamm 27-29 
22089 Hamburg, Germany 

 
Produsele noastre sunt permanent optimizate și dezvoltate. Din acest motiv sunt posibile modificări tehnice și de design.  
 
 

Declarația de conformitate  
Această stație meteo wireless a fost fabricată conform normelor europene armonizate. Ea îndeplinește cerințele directivelor EC 
enumerate mai jos:  
 

 Directiva EC 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică 

 Directiva RoHS 2011/65/EC.  
 

în versiunile lor în vigoare.  
Declarația nu mai este valabilă în cazul în care produsul este modificat fără aprobarea companiei.  
Waagen-Schmitt GmbH 
Hammer Steindamm 27-29 
22089 Hamburg, Germany 
 
 

Eliminarea deșeurilor  
Eliminarea ambalajului 
Eliminați materialele folosite la ambalare prin sortare. Eliminați separat hârtia/cartonul și foliile de plastic.  
 

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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 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!  
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Waagen-Schmitt GmbH (Hammer 
Steindamm 27-29, D-22089 Hamburg, 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 Waagen-Schmitt GmbH & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


