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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS RENKFORCE 
Cod produs: 1267659 

 
 

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! 

Acest manual de utilizare aparține acestui produs. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în 
funcțiune și operarea produsului. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  

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

2. Explicații simboluri 
 

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 ora, data, temperatura/umiditatea pentru spațiile interioare/exterioare și presiunea atmosferică actuală. 
Stația meteo calculează o prognoză meteo pentru următoarele 12 – 24 ore pe care o afișează cu ajutorul simbolurilor grafice. 
Aparatul are integrat și un ceas deșteptător cu funcția snooze. 
Ora și data pot fi reglate automat folosind semnalul orar DCF. Există însă și opțiunea de setare manuală (de ex. în caz de 
probleme cu recepția).  
Aparatul funcționează cu 3 baterii AA. Senzorul extern funcționează cu 2 baterii AAA.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și de utilizare incluse în manual.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole precum 
scurtcircuite, incendiu, electrocutare etc.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

4. Conținut colet 
 

 Stație meteo 

 Senzor extern 

 Manual de utilizare  
 

5. 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!  

 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).  

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot distorsiona 
aparatele medicale. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările, valorile măsurate sau prognozele meteo eronate și pentru 
urmările acestor erori.  

 Produsul este prevăzut pentru utilizare privată, iar nu pentru scopuri medicinale sau pentru informarea publică. 

 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. 

 Aparatul poate fi folosit numai în spații interioare, uscate. Feriți aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură sau 
frig extrem, umiditate sau umezeală. În caz contrar se va distruge. 



 

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

 Senzorul extern este conceput pentru a fi folosit în spații exterioare protejate. El nu poate funcționa însă pe sau sub apă. În 
caz contrar se va distruge.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

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

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 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. 

 

6. Instrucțiuni privind bateriile/acumulatoarele 
 

 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 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. 

 Schimbați la timp toate bateriile/acumulatoarele descărcate, căci în caz contrar se pot scurge acizii din baterii/acumulatoare. 

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

 Acizii scurși din baterii/acumulatoare sunt foarte agresivi din punct de vedere chimic. De aceea obiectele sau suprafețele 
care ajung în contact cu acești acizi pot fi parțial distruse. Drept urmare depozitați bateriile/acumulatoarele într-un loc 
potrivit.  

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

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. 

 Dacă amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna aparatului.  

 Schimbați toate bateriile/acumulatoarele deodată.  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
În principiu stația meteo și senzorul extern pot funcționa și cu acumulatoare.  
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a acumulatoarelor, durata 
de funcționare a senzorului extern pe timpul iernii este mai mică deoarece acumulatoarele sunt mai sensibile decât 
bateriile la temperaturi exterioare scăzute. 
De aceea vă recomandăm să folosiți preferențial baterii alcaline, iar nu acumulatoare, pentru a obține o durată de 
funcționare cât mai mare pentru stația meteo și senzorul extern. 
  

7. Elementele de control 
 

 
 
 
 

1 Orificii pentru montarea pe perete 

2 Compartiment baterii 

3 Tasta „CHANNEL“ 

4 Tasta „UP“ 

5 Tasta „DOWN“ 

6 Picior de suport rabatabil 

7 Tasta „SET“ 

8 Tasta „MEM“ 

9 Tasta „SNOOZE“ 

10 Tasta „RESET“ 

11 Tasta „SNOOZE/LIGHT“ 
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12 Picior de suport rabatabil 
13 Orificiu pentru montarea pe perete 
14 Capac compartiment baterii 
15 Tasta „TEST“ 
16 Tasta „°C/°F“ 
17 Comutator culisant pentru selecția canalului de 

emisie 
18 Compartiment baterii  

 
 
 
 

 

8. Punerea în funcțiune 
 

 

Prima dată instalați bateriile în senzorul extern, abia după aceea în stația meteo.  
 

a. Senzor extern 
 Deschideți compartimentul baterii al senzorului extern împingând în jos capacul acestuia (14). 

 Alegeți cu comutatorul culisant (17) un canal de emisie (1, 2 sau 3). Dacă nu folosiți decât un singur senzor extern setați-l pe 
canalul 1. Dacă folosiți mai mulți senzori externi (maxim 3) setați fiecare senzor extern pe un alt canal. 

 Instalați două baterii AAA la polaritatea corectă în compartimentul baterii (respectați plus/+ și minus/-). Se aprind scurt toate 
segmentele displayului senzorului extern, iar apoi apar valorile măsurate pentru temperatură și umiditate. 

 Apăsați scurt tasta C/°F“(16) din compartimentul baterii al senzorului extern pentru a comuta între unitatea de temperatură 
°C (grade Celsius) și °F (grade Fahrenheit).  

 Închideți compartimentul baterii al senzorului extern.  
 

b. Stația meteo 
 Deschideți compartimentul baterii (2) din partea posterioară a stației meteo. 

 Instalați 3 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Închideți compartimentul baterii.  

 Imediat după instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului și se aud câteva bipuri.  

 După aceea se măsoară presiunea atmosferică, iar valoarea apare clipind în centrul displayului. După cca. 30 de secunde 
stația meteo începe să caute senzorii externi disponibili (unul este inclus în colet, încă doi pot fi comandați drept accesorii).  
Căutarea senzorilor durează cca. 3 minute. Nu mișcați stația meteo și senzorul extern în această perioadă de timp și nu 
apăsați nicio tastă de pe stația meteo.  

Dacă apăsați tasta „TEST“ (15) din compartimentul baterii al senzorului extern se expediază un pachet de date și de 
aceea stația meteo identifică mai rapid senzorul extern.  

 După încheierea procesului de căutare al senzorilor externi stația meteo începe să caute semnalul DCF. Clipește simbolul turn 
de comunicație (deasupra afișării secundelor) dacă stația găsește un semnal DCF.  
Căutarea și evaluarea semnalului DCF durează câteva minute. Nu mișcați stația meteo și nu apăsați nicio tastă în această 
perioadă de timp.  

Nu instalați stația meteo lângă aparate electronice, obiecte metalice, cabluri etc. Recepția va fi slabă și în prezența 
ferestrelor termopan, pereților din beton armat, tapetului cu strat special de acoperire sau în pivnițe.  

Stația de bază este capabilă să recepționeze și să evalueze așa-numitul semnal orar DCF. Este vorba despre un semnal trimis 
de un emițător din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am Main). Raza sa de acțiune măsoară max. 1500 km, în condiții 
ideale de recepție se ajunge chiar la 2000 km.  
Semnalul DCF include printre altele ora exactă și data. Evident setarea orei de vară/iarnă se face 
automat. 
Dacă stația meteo a interpretat corect semnalul DCF atunci pe display apare ora actuală, data și 
ziua săptămânii. Simbolul turn de comunicație nu mai clipește.  
Stația meteo încearcă în fiecare zi să recepționeze semnalul DCF la ora 02:03, 03:03 și 04:03. Dacă 
de exemplu la ora 02:03 stația nu a recepționat semnalul DCF atunci ea va relua încercarea de 
recepție la ora 03:03.  
O singură recepție pe zi este suficientă pentru a menține abaterea orei la mai puțin de o secundă.  

 Dacă nici după 7 – 10 minute stația meteo nu afișează pe display ora actuală atunci modificați locul 
de instalare al stației meteo.  
Mențineți apăsată tasta „DOWN“ până ce stația meteo redă un semnal acustic pentru a reactiva recepția semnalului DCF. 
Alternativ ora și data pot fi setate manual pe stația meteo, de ex. atunci când stația meteo este instalată într-un loc în care 
nu este posibilă recepția DCF.  

 Stația meteo este acum pregătită de funcționare.  
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9. Instalarea/montarea 
 

Înainte de a monta definitiv stația meteo și senzorul extern asigurați-vă că stația meteo recepționează semnalul wireless 
al senzorului extern.  

 Senzorul extern poate fi fixat pe perete folosind orificiul (13) din partea sa posterioară ce poate fi atârnat pe un cui, cârlig sau 
șurub. Alternativ puteți rabata piciorul de suport (12) din partea posterioară.  
Senzorul extern poate funcționa în spații exterioare protejate. El trebuie să fie instalat în așa fel încât să fie ferit de acțiunea 
directă a razelor de soare, căci altfel rezultatele măsurători nu vor fi corecte. Precipitațiile care cad pe senzorul extern 
falsifică și ele valorile măsurate, căci se răcește carcasa. Nu instalați niciodată senzorul extern pe sau sub apă căci se va 
distruge! 
De aceea vă recomandăm să alegeți cu grijă locul de instalare, astfel încât senzorul extern să măsoare valorile corecte de 
temperatură și umiditate.  

 Stația meteo poate fi fixată pe perete cu ajutorul celor două orificii (1) atârnate pe două cuie/șuruburi/cârlige (distanța între 
găuri 132 mm).  
Folosind piciorul de suport rabatabil (6) stația meteo poate fi instalată pe o suprafață plană și stabilă. Protejați suprafața 
mobilierului valoros de apariția zgârieturilor cu ajutorul unei baze de suport pe care să instalați stația meteo.  
Drept loc de instalare alegeți o poziție care nu este în bătaia directă a razelor de soare și nu se află în imediata vecinătate a 
unui calorifer. În caz contrar valorile de temperatură și umiditate afișate vor fi incorecte.  

 

10. Manevrarea 
 

a. Activare manuală a recepției semnalului DCF 
 Mențineți apăsată tasta DOWN până ce stația meteo redă un semnal acustic. Se reactivează recepția DCF. Clipește simbolul 

turn de comunicație atunci când se recepționează semnalul DCF.  

 Căutarea semnalului DCF durează câteva minute. Nu mișcați stația meteo și nu apăsați nicio tastă în această perioadă de 
timp.  

Nu instalați stația meteo lângă aparate electronice, obiecte metalice, cabluri etc. Recepția va fi slabă și în prezența 
ferestrelor termopan, pereților din beton armat, tapetului cu strat special de acoperire sau în pivnițe.  

 

b. Activarea manuală a căutării senzorilor externi 
În compartimentul baterii al senzorului extern se află comutatorul culisant (17) cu care puteți alege canalul de emisie.  
Dacă folosiți numai un singur senzor extern setați-l întotdeauna pe canalul 1. Dacă folosiți mai mulți senzori externi 
(maxim 3) atunci setați fiecare senzor extern pe un alt canal.  

 Apăsați tasta CHANNEL (3) timp de 3 secunde până ce stația meteo redă un bip, iar în zona de afișare pentru senzorul extern 
(jos în stânga pe display) apar liniuțe care clipesc.  

 Căutarea senzorilor durează cca. 3 minute. Nu mișcați stația meteo și senzorul extern în această perioadă de timp și nu 
apăsați nicio tastă de pe stația meteo.  

Dacă apăsați tasta „TEST“ (15) din compartimentul baterii al senzorului extern se expediază un pachet de date și de 
aceea stația meteo identifică mai rapid senzorul extern.  

 

c. Setarea datei, orei, modului 12h/24h și a fusului orar 
 Pentru a activa modul setări apăsați tasta SET (7) timp de cca. 3 secunde până ce pe display clipește anul.  

 Setați anul cu tastele UP, respectiv DOWN. 
Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 

Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă se stochează setările realizate și se iese din modul setări.  
 

 Apăsați scurt tasta SET (7), clipește luna. Setați luna cu tastele UP, respectiv DOWN. 

 Apăsați scurt tasta SET (7), clipește data. Setați data cu tastele UP, respectiv DOWN. 

 Apăsați scurt tasta SET (7), clipesc minutele. Setați minutele cu tastele UP, respectiv DOWN. La fiecare apăsare a tastelor 
secundele sunt setate automat la 00.  

 Apăsați scurt tasta SET (7), clipește afișarea 12Hr sau 24Hr pentru modul 12h/24h al orei. Setați modul dorit cu tastele UP, 
respectiv DOWN. 

 

În modul 12h în stânga lângă oră apare simbolul PM în a doua jumătate a zilei.  
 

 Apăsați scurt tasta SET (7), clipește fusul orar. Setați fusul orar cu tastele UP, respectiv DOWN în domeniul -12 până la +12h.  

 Apăsați scurt tasta SET (7), se iese din modul setări.  
Dacă dispare simbolul turn de comunicație care indică recepția DCF, deși ați modificat numai fusul orar sau modul 
12h/24h, atunci puteți activa manual căutarea semnalului DCF sau puteți aștepta o zi pentru ca stația meteo să realizeze 
operația de recepție zilnică.  

 

d. Afișarea orei fusului orar 
Apăsați scurt tasta DOWN (5) pentru a comuta între următoarele afișări ale orei: 

 Afișarea orei corespunde orei DCF recepționată 

 Afișarea orei pentru fusul orar setat (de ex. ora DCF + 2h); în acest caz apare simbolul  în stânga lângă oră.  



 

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

e. Funcția ceas deșteptător 
Stația meteo dispune de două alarme. Astfel de ex. puteți seta o alarmă pentru zilele lucrătoare și o altă alarmă pentru weekend 
și zile libere; sau puteți programa două alarme pe zi, de ex. la ora 07:00 și 09:00.  
 

Vizualizarea orei alarmei 
Apăsați scurt și de mai multe ori tasta SET (7) pentru a comuta între următoarele afișări: 

 Alarma 1 (afișare A1 în dreapta lângă ora alarmei) 

 Alarma 2 (afișare A2 în dreapta lângă ora alarmei) 

 Ora  
 

Setarea orei alarmei 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta SET (7) până ce pe display apare fie alarma 1 (afișare A1 în dreapta lângă ora alarmei), 
fie alarma 2 (afișare A2 în dreapta lângă ora alarmei).  

 Apăsați tasta SET (7) timp de cca. 3 secunde până ce pe display clipește ora alarmei. 

 Setați ora cu tasta UP respectiv DOWN. Mențineți respectiva tastă apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Apăsați scurt tasta SET (7); clipesc minutele alarmei. Setați minutele cu tasta UP respectiv DOWN. Mențineți respectiva tastă 
apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Apăsați scurt tasta SET (7), se iese din modul setări.  
 

Activarea/dezactivarea funcției ceas deșteptător 
Apăsați scurt și de mai multe ori tasta UP pentru a activa sau dezactiva funcția alarmă. Deasupra afișării secundelor apar 
următoarele simboluri: 

Simbol  : Alarma 1 este activată 

Simbol  : Alarma 2 este activată 

Simbol  : Alarmele 1 și 2 sunt activate 
Fără afișare : Funcția ceas deșteptător este dezactivată 
 

Activarea modului snooze respectiv oprirea alarmei 

 La ora setată se declanșează alarma și clipește simbolul clopoțel  (pentru alarma 1) sau (pentru alarma 2). 

 Dacă apăsați tasta „SNOOZE/LIGHT“ (11) din partea superioară a stației meteo sau tasta „SNOOZE“ (9) se întrerupe alarma 
timp de 5 minute. În această perioadă de timp simbolul clopoțel continuă să clipească; clipește și „ZZ” în stânga lângă 
simbolul clopoțel.  

După scurgerea perioadei de timp de 5 minute alarma se reia. 
Procedeul poate fi repetat de mai multe ori.  

 Pentru a încheia alarma (sau modul snooze) apăsați o altă tastă (nu tastele „SNOOZE/LIGHT“ 11 și „SNOOZE“ 9).  
Alarma se oprește automat după 2 minute dacă nu apăsați nicio tastă.  
 

f. Selecția unității de măsură pentru temperatură °C/°F 
 Apăsați tasta „MEM“ (8) de pe stația meteo cca. 3 secunde pentru a comuta între unitățile de măsură pentru temperatură °C 

(grade Celsius) și °F (grade Fahrenheit). 

 Deschideți compartimentul baterii al senzorului extern și apăsați tasta „°C/°F“ (16) pentru a comuta între unitățile de măsură 
pentru temperatură °C (grade Celsius) și °F (grade Fahrenheit). 

 

g. Comutarea senzorilor externi 
 Dacă ați înregistrat la stația meteo mai mult de un senzor extern apăsați scurt tasta „CHANNEL“ (3) pentru a comuta între 

senzorii externi și a afișa valorile măsurate de aceștia. Jos în stânga pe display, lângă temperatura exterioară, apare numărul 
corespunzător de senzor/canal.  

 Dacă comutarea între senzorii externi se face în mod automat apăsați de mai multe ori tasta „CHANNEL“ (3) până ce jos în 

stânga pe display apare simbolul .  
Valorile măsurate de senzorii externi apar una după alta pe display timp de câteva secunde (și numărul corespunzător de 
senzor/canal). 

Funcțiile tastei „CHANNEL“ sunt active numai dacă la stația meteo este înregistrat mai mult de un senzor extern.  
 

h. Valorile maxime/minime 
Afișarea valorilor 
Stația meteo stochează valorile extreme pentru temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară și presiunea 
atmosferică. Apăsați scurt și de mai multe ori tasta „MEM“ (8) pentru a comuta între următoarele afișări: 

 Valorile maxime 

 Valorile minime 

 Actualele valori măsurate  
Afișarea valorilor maxime și minime se schimbă automat după câteva secunde în afișarea valorilor actuale, dacă nu este 
apăsată nicio tastă.  
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Ștergerea/resetarea valorilor 
Stația meteo resetează automat și în fiecare zi valorile la ora 0:00 și de aceea nu este nevoie de resetarea manuală a valorilor.  
 

i. Prezentarea grafică a istoricului presiunii atmosferice 
În partea dreaptă sus a displayului stației meteo apare în format grafic istoricul presiunii atmosferice pentru ultimele 12 ore. 
Graficul vă prezintă felul în care s-a modificat presiunea atmosferică în ultimele 12 ore.  
 

j. Afișare tendințe 
Pe display sunt afișate simboluri săgeată pentru temperatura interioară, temperatura exterioară, umiditatea interioară, 
umiditatea exterioară și presiunea atmosferică; aceste săgeți indică tendința, respectiv direcția în care se modifică valorile 
măsurate.  

În creștere 
 

Constant 
 

În scădere 
 

k. Alarmă îngheț 

În caz de temperaturi exterioare scăzute apare simbolul alarmă îngheț  deasupra afișării pentru presiunea atmosferică (de 
ex. gheață pe carosabil).  

 Temperaturi exterioare între -4 ˘C și + 1˘C Simbolul   clipește. 

 Temperatură exterioară sub -4 ˘C  Simbolul  este iluminat permanent 

 Temperatură exterioară peste + 1˘C  Fără afișare  
Atenție: în acest caz se folosește temperatura măsurată de senzorul extern, care este setat pe canalul de emisie 1.  
Dacă nu există un senzor extern setat pe canalul de emisie 1 atunci se vor folosi datele de la senzorul extern cu 
următorul număr pentru canalul de emisie.  

 

l. Prognoza meteo 
Stația meteo calculează pe baza istoricului presiunii atmosferice a ultimelor ore/zile o prognoză meteo pentru următoarele 12 – 
24 ore. Calcularea prognozei meteo pe baza evoluției presiunii atmosferice atinge o precizie de numai 70%.  
 

Vă rugăm să țineți cont de următoarele: 

 Dacă pe timpul nopții se afișează ”însorit” acest lucru semnifică un cer senin cu stele. 

 Afișarea nu reprezintă starea momentană a vremii, ci este vorba despre o prognoză meteo pentru următoarele 12 - 24 ore.  

 Calcularea prognozei meteo pe baza evoluției presiunii atmosferice atinge o precizie de numai 70%. De aceea vremea poate 
fi complet diferită în ziua următoare. Deoarece presiunea atmosferică măsurată este valabilă numai pentru o regiune cu un 
diametru de cca. 50 km, vremea se poate modifica rapid. Observația este valabilă în special pentru regiunile deluroase și 
muntoase. Drept urmare țineți cont și de prognozele meteo oficiale atunci când vreți de ex. să faceți o plimbare prin munți.  

 Dacă presiunea atmosferică se schimbă brusc sau oscilează puternic simbolurile afișate sunt actualizate pentru a indica 
schimbările de vreme. Dacă simbolurile afișate nu se modifică atunci înseamnă că fie presiunea atmosferică nu s-a modificat, 
fie modificarea este atât de lentă încât nu a putut fi înregistrată de stația meteo.  

 Dacă este afișată prognoza meteo „Soare” sau „Ploaie” afișarea nu se modifică atunci când vremea se îmbunătățește (afișare 
„Soare”) sau se înrăutățește (afișarea „Ploaie”), deoarece simbolurile afișate reprezintă deja ambele situații extreme.  
Simbolurile indică o îmbunătățire sau înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat soare sau ploaie (așa cum apare în 
simboluri).  

 După prima instalare a bateriilor nu țineți cont de prognozele meteo pentru primele 12-24 h, deoarece stația meteo are 
nevoie de această perioadă de timp pentru a colecționa date privind presiunea atmosferică la altitudine constantă, căci 
numai astfel prognozele meteo vor fi acurate.  

 Dacă stația meteo este mutată într-un loc aflat mult mai sus sau mult mai jos față de poziția inițială (de ex. de la parter la 
ultimul etaj al unei case) atunci aparatul poate să evalueze această schimbare drept modificare a vremii.  

 

m. Fazele lunii 
În funcție de data actuală vor fi afișate grafic fazele lunii în partea dreaptă jos a displayului.  

 
Lună nouă          Lună plină  
 

n. Iluminare de fundal 
Apăsați tasta „SNOOZE/LIGHT“ (11) sau tasta „SNOOZE“ (9) pentru a activa iluminarea de fundal. Iluminarea de fundal se stinge 
automat după câteva secunde pentru a se economisi energie electrică.  
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11. Înlocuirea bateriilor 
 

 Bateriile trebuie înlocuite dacă scade semnificativ rata de contrast a displayului stației meteo, respectiv a senzorului extern.  

 Dacă înlocuiți bateriile din senzorul extern realizați din nou operația de căutare a senzorilor externi de către stația meteo, 
dacă aceasta nu mai identifică senzorul extern.  

 Dacă sunt descărcate bateriile din stația meteo, atunci în stânga lângă afișarea pentru temperatura interioară apare simbolul 
baterii descărcate .  

 Dacă sunt descărcate bateriile din senzorul extern, atunci în stânga lângă afișarea pentru temperatura exterioară a stației 
meteo și jos în dreapta pe displayul senzorului extern apare simbolul baterii descărcate .  

 

12. Raza de acțiune 
 

Raza de acțiune pentru transferul semnalelor wireless între senzorul extern și stația meteo este de max. 30 m în condiții optime.  
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. 
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.  

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 
 pereți, tavane din oțel armat 

 ferestre izolate/acoperite  

 apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. radiatoare) 

 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, computere 
 

13. Întreținerea și curățarea 
 

În afară de schimbarea bateriilor produsul nu are nevoie de întreținere. Produsul nu are componente care să solicite 
întreținerea, de aceea nu deschideți niciodată carcasa aparatului (cu excepția operațiilor descrise în acest manual privind 
instalarea și schimbarea bateriilor). Reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști.  
Suprafața exterioară a aparatului se curăță cu o lavetă moale, uscată și curată.  
Nu apăsați cu forță pe displayul aparatului căci se poate zgâria sau defecta.  
Praful de pe carcasă poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii moi, uscate, cu fire lungi și a unui aspirator.  
Senzorul extern poate fi curățat cu o cârpă moale, ușor umezită în apă călduță.  
Nu folosiți mijloace agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte soluții chimice, căci acestea pot dăuna carcasei 
aparatului (decolorare) sau provoca disfuncționalități.  

 

14. Declarația de conformitate (DOC) 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerințele și directivele relevante ale 
legii 1999/5/EC. Declarația de conformitate pentru acest produs o puteți găsi la www.conrad.com  

 

Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licență: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  

 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Stație meteo wireless  
Cod: 1267659 
Model nr: E0303H2TPR 

 

respectă următoarele standarde, norme și/sau directive: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2 V2.4.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-3 V1.4.1  
EN 62479:2010  
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Conform reglementărilor 
 
Hirschau, 23.01.2015      Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat  

http://www.conrad.com/
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15. Eliminarea deșeurilor 
 

a. 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.  

 

b. 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! 

 

16. Date tehnice 
 

a. Stația meteo 
Alimentare   3x baterie AA 
Număr senzori externi max. 3 (unul este inclus în colet, încă 2 pot fi comandați drept accesorii) 
Domeniul măsurători temperatura interioară 0 °C până la +50 °C 

umiditatea interioară 20% - 90% (relativă) 
Presiunea atmosferică  800 - 1100 mbar/hPa 
Dimensiuni  200 x 132 x 30 mm (l x Î x A) 
Greutate  275 g (fără baterii) 

 

b. Senzor extern  
Alimentare   2x baterie tip AAA 
Domeniul măsurători temperatura exterioară -20 °C până la +60 °C 

umiditatea exterioară 20% - 90% (relativă) 
Frecvență de emisie 433 MHz 
Raza de acțiune   max. 30 m (în câmp liber, vezi cap. „Raza de acțiune“) 
Interval de emisie în funcție de canalul de emisie setat, pentru ca să nu se ajungă la interferențe (canal 1 = 50 s, canal 2 = 

53 s, canal 3 = 56 s) 
Dimensiuni  61 x 96 x 27 mm (l x Î x A) 
Greutate  54 g (fără baterii) 

 
Notificări legale 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a Conrad (Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. Producătorul 
își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă.  
 


