
 

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

 MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS CU DISPLAY COLOR TECHNO LINE WS 6502 
Cod produs: 672463 

 
 

Introducere 
 

1. Buton Snooze/Light 
2. Bază 
3. Buton „ALM SET” – setare alarmă 
4. Buton „+/C/F” 
5. Buton „History” – istoric 
6. Buton „Mode” - mod 
7. Buton „Channel” – canal 
8. Buton „-/RCC” 
9. Buton „Maxim” 
10. Compartimentul bateriei 
11. Mufă DC line 

 

Pornirea: 
Se recomandă setarea senzorului de temperatură înainte de setarea stației meteo/ceasului. Vezi „Configurarea 
senzorului/senzorilor extern de temperatură” pentru mai multe informații. 
 

Instalarea adaptorului A/C: 
1. Scoateți toate bateriile „AAA” înainte de a conecta adaptorul A/C-D/C. Vezi instrucțiunile de utilizare. 
2. Conectați adaptorul A/C-D/C la mufa D/C (11). 
 

Instalarea bateriilor: 
1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor (10) de pe spatele aparatului (vezi fig. 2). 
2. Instalați/înlocuiți cele 3 baterii de tip AAA în compartiment. Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline. 
3. Puneți capacul compartimentului la loc (10). 
4. Un semnal acustic se va auzi pentru a confirma instalarea corectă a bateriilor. 
 

Informații pentru siguranța bateriilor: 
1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare. 
2. Instalați bateriile corect, respectând polaritatea corectă (+/-). 
3. Înlocuiți întotdeauna tot setul de baterii. 
4. Nu amestecați niciodată bateriile vechi cu cele noi. 
5. Scoateți imediat bateriile goale. 
6. Scoateți bateriile când nu folosiți aparatul. 
7. Nu încărcați și nu aruncați bateriile în foc, pericol de explozie. 
8. Aveți grijă să depozitați bateriile la distanță de obiecte metalic 
9. Evitați expunerea bateriilor la temperaturi extreme, umiditate sau direct sub razele soarelui. 
10. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Pericol de accidente. 
11. Păstrați ambalajul.  
 

Setarea stației meteo 
Stația meteo va emite un semnal acustic imediat ce bateriile sunt introduse. 
1. Cele două cifre vor pâlpâi arătând nivelul locației dvs. deasupra mării care va fi afișată în partea dreaptă jos a ecranului. 

Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau „-/RCC” (8) pentru a schimba nivelul locației dvs. deasupra mării. Unitatea de măsură a 
nivelului mării este metrul (1 metru egal circa 3,28 picioare). Contactați biroul local al stației de prognoză meteo pentru 
informațiile necesare. 

2. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru a confirma locația. 
3. Apăsați pe butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba situația meteo curentă a locației dvs. Vedeți fig. 3 

pentru modelul de prognoză care se potrivește cel mai bine zonei dvs. 

 Fig. 3 
4. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru a confirma setările pentru modelul de prognoză. 
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Interpretarea simbolurilor pentru prognoza meteo. 
1. Stația meteo necesită cel puțin 24 de ore pentru a se aclimatiza la condițiile meteo locale. Stația meteo va procesa și analiza 

modelul de prognoză din ultimele 24 de ore pentru a determina prognoza meteo următoare. Predicțiile de prognoză meteo 
s-ar putea să nu fie exacte și să nu reflecte prognoza meteo din zona dvs. pentru următoarele 24 de ore. 

2. Stația meteo va afișa simbolurile (vezi fig. 3) pentru a indica prognoza meteo pentru următoarele 12/24 de ore pentru o rază 
de 30 – 50 de km. 

 

Notă: 
1. Prognoza este doar pentru uz casnic. Nu folosiți informațiile stației meteo pentru informații referitoare la: sănătatea 

personală, decizii financiare sau de afaceri ori pentru planuri agricole. În nici un caz nu folosiți stația pentru situații de viață 
sau moarte. 

2. Prognoza meteo nu se referă la vremea curentă. Afișează doar condițiile meteo viitoare. 
 

Setarea stației meteo: 
1. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru 3 secunde până când auziți un bip. 
2. Apăsați pe butonul „+/C/H” (4) sau pe butonul „-/RCC” (8) pentru a alege între unitatea de măsură pentru presiunea 

atmosferică – pascal (hPa) sau inch de mercur (inHg). 
3. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru confirmare. 
4. Apăsați pe butonul „+/C/H” (4) sau pe butonul „-/RCC” (8) pentru a alege între presiunea atmosferică absolută și presiunea 

atmosferică relativă. 
5. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru confirmare. 
6. Apăsați pe butonul „+/C/H” (4) sau pe butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba unitatea pentru locația de  
7. Apăsați pe butonul „History” (5) pentru confirmare. 
8. Apăsați pe butonul „+/C/H” (4) sau pe butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba situația curentă a stației meteo pentru locația 

dvs. Vedeți fig. 3 pentru modelul de prognoză meteo care se potrivește mai bine pentru zona dvs.  
 

Barometrul 
Aparatul are nevoie de circa 24 de ore pentru a procesa și analiza informațiile barometrice înregistrate. În primele 24 de ore, 
trendul presiunii s-ar putea să nu reflecte prognoza meteo actuală în zona dvs. 
 

Creștere  Scădere 

 
 

Trendul presiunii: 
Valorile pentru trendul presiunii atmosferice se modifică și este afișat cu 3 săgeți.  

 
Notă: 
Trendul presiunii atmosferice se poate măsura corespunzător când aparatul rămâne la aceeași altitudine. Când vă mișcați pentru 
o scurtă perioadă la o altitudine diferită, presiune aerului și presiunea atmosferică se vor modifica. Trendul presiunii va fi corect 
doar atunci când aparatul rămâne la aceeași altitudine constantă pentru circa 24 de ore sau mai mult. 
 

Vizualizarea informațiilor înregistrate pentru presiune; 
Informațiile pentru presiunea barometrică sunt înregistrate la intervale de o oră și pot fi afișate pentru următoarele 12 ore. 
Apăsați butonul „History” (5) de mai multe ori pentru a vedea valorile înregistrate pentru presiunea atmosferică din ultima oră 
„1 HR” indică presiunea pentru ora precedentă. Informațiile pentru istoricul presiunii vor apărea pentru 20 de secunde înainte ca 
informațiile curente să fie din nou afișate. 
Pentru sincronizarea ceasului cu RCC: 
1. Unde este disponibil, ceasul se va sincroniza automat cu ceasul atomic la orele: 02:03, 03:03, 04:03, 05:03. 
2. Utilizatorul poate sincroniza ceasul și manual urmând instrucțiunile de mai jos. 

3. Țineți apăsat în jos butonul „-/RCC” (8) pentru aproximativ 3 secunde până când simbolul  pâlpâie. 

4. Când semnalul pâlpâie, ceasul așteaptă sincronizarea cu turnul radio. Simbolul  pâlpâie când un semnal puternic este 

recepționat și ceasul se sincronizează cu turnul de control radio. Acest proces poate dura până la 7 minute. Simbolul  se va 
opri din pâlpâit și va fi afișat odată ce semnalul este recepționat și sincronizat. 
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5. Simbolul  nu va fi afișat dacă ceasul nu se poate sincroniza în acest timp. Utilizatorul poate seta manual ceasul sau poate 
aștepta până când acesta se sincronizează automat. 

6. Țineți cont de faptul că atunci când ceasul/stația meteo se află în modul de sincronizare toate setările sunt oprite. Așteptați 
până când ceasul nu mai face sincronizarea. 

7. Dacă alarma se oprește pe parcursul modului de sincronizare, sincronizarea RCC va înceta imediat. 
Urmați instrucțiunile pentru a seta sincronizarea din nou. 

 

În afara zonei RCC: 
Ceasul este dotat cu un echipament radio de setare a orei. Utilizatorul trebuie să lucreze în afara în afara zonei de semnal al 
locației curente și să facă toate setările necesare. Această funcție permite de asemenea trecerea la ora de vară. Contactați biroul 
local pentru prognoza meteo sau autoritățile pentru mai multe informații. 
1. Apăsați pe butonul „-/RCC” (8) o dată pentru +1 la ora zonală. 
2. Apăsați pe butonul „-/RCC” (8) încă o dată pentru +2 la ora zonală. 
3. Apăsați pe butonul „-/RCC” (8) încă o dată pentru -1 la ora zonală. 
4. Apăsați pe butonul „-/RCC” (8) încă o dată pentru aceeași oră zonală. 

 

Pentru setarea manuală a orei: 
1. Țineți apăsat în jos butonul „ALM SET” (3) pentru circa 3 secunde până când ecranul începe să pâlpâie. 
2. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba setările pentru ore. 
3. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba setările pentru 

minute. 
4. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba setările pentru an. 
5. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba între modul de 

afișare „luna/data” și „data/luna2. 
6. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba setările pentru 

lună. 
7. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba setările pentru 

dată. 
8. Apăsați butonul „ALM SET” din nou. Apăsați butonul „+/C/F” (4) sau butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba între „AM/PM” și 

„24 hour time” – mod de afișare al orei cu 24 de ore. 
9. Apăsați pe butonul „ALM SET” (3) din nou pentru a schimba setările pentru limbă. 
10. EN – engleză, GE – germană, IT – italiană, FR – franceză, NE – olandeză, ES – spaniolă, DA- daneză 
11. Apăsați butonul „ALM SET” (3) pentru a confirma setările. Ecranul nu va mai pâlpâi. 
 

Pentru a vedea ora alarmei 
1. Apăsați pe butonul „MODE” (6) o dată și ora pentru alarma 1 va fi afișată ca și A1. 
2. Apăsați pe butonul „MODE” (6) o dată și ora pentru alarma 2 va fi afișată ca și A2. 
3. Apăsați pe butonul „MODE” (6) o dată și ora curentă va fi afișată. 
 

Pentru setarea alarmei 
1. Apăsați pe butonul „MODE” (6) o dată și ora pentru alarma 1 va fi afișată ca și A1. 
2. Apăsați și țineți apăsat pe butonul „ALM SET” (3) pentru aproximativ 3 secunde până când A1 pâlpâie. 
3. Apăsați pe butonul „-/RCC” (8) pentru a schimba ora. 
4. Apăsați pe butonul „ALM SET” (3) din nou. 
5. Apăsați pe butonul „+/C/F” (4) sau butonul -/RCC (8) pentru a seta minutele. 
6. Apăsați pe butonul „ALM SET” (3) din nou. 
7. Când ora alarmei 1 A1 este afișată pe ecran, apăsați pe butonul „ALM SET” (3) pentru a activa sau dezactiva alarma. Simbolul 

 va fi afișat când alarma este activată. 
8. Apăsați pe butonul „Mode” (6) din nou și ora alarmei 2 va pâlpâi. Pentru a seta alarma 2, urmați instrucțiunile următoare. 

Apăsați pe butonul „Mode” (6) pentru a vedea ora curentă. 

9. Simbolul  va fi afișat când alarma a doua A 2 este activată. 
10.  Alarma va suna pentru 120 de secunde când este ora setată. Apăsați pe orice buton de pe spatele ceasului pentru a 

dezactiva alarma. Ceasul va intra automat în modul snooze, de amânare a alarmei dacă n-o dezactivați. 
11.  Apăsați pe butonul „Snooze/Light” (1) când alarma este activată, pentru a intra în modul „snooze”. Simbolul ZZ va pâlpâi 

când ceasul se află în modul „snooze”. Alarma va suna din nou în 5 minute. Apăsați pe orice buton de pe spatele aparatului 
pentru a dezactiva alarma. 

12. Țineți cont de faptul că setările pentru ora alarmei încetează când ceasul se sincronizează RCC. Așteptați până când 
sincronizarea se încheie înainte de a seta ora alarmei. 

 

Configurarea termometrului 
Stația meteo este capabilă să se sincronizeze cu până la 3 senzori externi. Un senzor extern de temperatură este inclus în pachet. 
În plus mai mulți senzori ar putea fi disponibili separat. Contactați distribuitorul local pentru a cumpăra acești senzori. 
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Senzorii de temperatură 

 
Fig. 4 – vedere din spate Fig. 5 – vedere din spate – capac deschis 
 
1. Orificiu pentru atârnarea aparatului 
2. Șuruburi de fixare a compartimentului bateriilor 
3. Buton „TX” 
4. Buton „RESET” 
5. Comutator canale 123 
 

Instalarea bateriilor 
1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului, desfăcând cele două șuruburi (RTS2) cu o 

șurubelniță Philips (vezi fig. 4). 
2. Instalați/înlocuiți cele 2 baterii AAA în compartimentul bateriilor. Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline. Nu folosiți 

acumulatori. 
3. Stația meteo poate recepționa informații de pe 3 canale diferite. Selectați numărului canalului (1, 2 sau 3) de la butonul RTS 

5. Dacă aveți doar un senzor de temperatură, selectați 1. 
4. Apăsați butonul „RESET” (RTS 4) o dată și lumina roșie va pâlpâi o dată. 
5. Scoateți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului care este fixat cu 2 șuruburi (RTS 2). 
 

Instalarea 
1. Puneți senzorul extern în locul dorit montându-l cu ajutorul orificiului RTS 1 pe un șurub (șurubul nu este inclus). Alternativ, 

aparatul poate fi fixat pe o suprafață dreaptă și stabilă. 
2. Aparatul poate fi folosit și în exterior și în interior. Aparatul este rezistent la apă. Nu cufundați aparatul în apă. Nu expuneți 

aparatul la apă pentru perioade mai lungi de timp. Evitați acumularea de apă sau de zăpadă pe aparat. Evitați expunerea 
directă la razele soarelui. Nu lăsați aparatul afară dacă este vreme foarte rea, furtuni puternice, uragane etc. Nu lăsați 
aparatul afară dacă este vânt puternic. 

3. Nu puneți senzorul extern la o distanță mai mare de 30 de m de stația de bază. Senzorul de temperatură este mai eficient 
dacă nu există obstrucții și interferențe între senzorul de temperatură și stația meteo. Senzorul trebuie să fie la o distanță 
mai mică de 30 de m de stația de bază, altfel stația nu poate recepționa semnalele. Aceasta poate duce la obstrucții și sau 
interferențe. Utilizatorul trebuie să încerce mai multe locații pentru a obține cea mai bună recepție.  

4. Dacă schimbați sursa de alimentare a stației de bază (de pildă de la baterii la blocul de alimentare la curent sau invers), 
apăsați pe butonul „TX” (RTS 3) de pe telecomandă pentru a reconfigura senzorii de temperatură. Vezi fig. 5 

 

Configurarea stației meteo pentru a recepționa semnale de la senzorii externi: 
1. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a seta senzorul de temperatură extern. 

2. Apăsați pe butonul „Channel” (7) de pe stația meteo pentru circa 3 secunde. Simbolul  va pâlpâi. Acesta va reseta complet 
valorile de temperatură din memorie. 

3. Stația meteo va începe să scaneze semnalele pentru canalul 1. Imediat ce semnalele sunt recepționate pentru canalul 1, 
temperatura va fi afișată. Stația meteo va scana automat după alte canale. Va scana fiecare canal pentru circa 3 secunde 
înainte de a trece la următorul canal. 

4. Odată ce toate canalele dvs. sunt recepționate de aparat, apăsați pe butonul „Channel” (7) o dată pentru a confirma canalul. 

Simbolul  nu va mai fi afișat. 
5. Stația meteo va recepționa noul semnal automat la 30 de secunde pentru a actualiza informațiile. 
6. Apăsați pe butonul „Channel” (7) de pe stația meteo de mai multe ori pentru a alege între canalele 1, 2 sau 3. 

7. Simbolul  va fi afișat pe stația meteo dacă bateriile din vreun senzor extern trebuie schimbate. 
 

Memorarea valorilor temperaturii 
Apăsați pe butonul „Max/min” (4) pentru a afișa valorile maxime ale temperaturii înregistrate, valorile minime înregistrate și 
valorile actuale.”Max” indică valorile maxime și „Min” indică valorile minime. 
 

Afișarea temperaturii: 
1. Temperatura „IN” semnifică temperatura interioară. Este vorba de temperatura pentru locul actual în care se află stația 

meteo. 



 

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

2. Temperatura „OUT” semnifică temperatura exterioară. Este vorba de temperatura pentru locul actual în care se află senzorul 
extern. 

3. Apăsați pe butonul „Channel” (7) de pe stația meteo de mai multe ori pentru a afișa temperatura pentru canalul 1, 2 sau 3. 
 

Celsius/Fahrenheit 
Apăsați butonul „+/C/F” (4) pentru a selecta între afișarea temperaturii în grade C sau F. 
 

Trendul temperaturii: 
1. Indică faptul că trendul temperaturii este în creștere. 
2. Indică faptul că trendul temperaturii este în stabil. 
3. Indică faptul că trendul temperaturii este în scădere. 
 

Specificații: 
1. Aria de temperatură interioară: -10 grade C… 70 de grade C 
2. Aria de temperatură exterioară: -40 grade C… 70 de grade C 
3. Aria de presiune barometrică: 900 mb….1050mb 
4. Calendar: de la anul 2000 la 2099 
 

Eliminarea bateriilor uzate 
Nu aruncați bateriile vechi la gunoiul menajer pentru că pot afecta atât sănătatea cât și mediul înconjurător. Utilizatorul 
este obligat prin lege să returneze bateriile vechi la vânzător sau în locurile special amenajate.  
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