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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS TFA SQUARE PLUS 
5.1121.IT 

Cod produs: 672755 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei stații meteo wireless marca TFA. 
 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOSIȚI APARATUL 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare.  
În acest fel vă familiarizați cu aparatul, cu funcțiile și componentele sale, descoperiți detalii importante legate de punerea în 
funcțiune și manevrare, precum și recomandări despre remedierea defecțiunilor.  
Dacă respectați instrucțiunile incluse în acest manual evitați defectarea aparatului, precum și pierderea dreptului la garanție din 
cauza manevrării necorespunzătoare a produsului.  
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. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările 
incorecte sau pentru urmările rezultate din cauza acestor afișări incorecte. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Păstrați manualul pentru consultări ulterioare! 
 

CONȚINUT COLET 
 Stația meteo (aparatul de bază) 

 Emițător extern 

 Manual de utilizare 
 

DOMENIUL DE UTILIZARE ȘI AVANTAJELE STAȚIEI METEO: 
 Format afișare oră 24h (afișarea secundelor dacă apăsați o dată tasta SUN) 

 Afișarea calendarului: ziua săptămânii, data, luna (anul numai în modul setări) 

 Funcție selectabilă ora de vară/iarnă (DST = Daylight Saving Time) 

 Alarmă zilnică 

 Prognoza meteo cu afișarea tendinței meteo 

 Afișarea temperaturii în °C 

 Afișarea temperaturii camerei cu stocarea valorilor MIN/MAX 

 Afișarea temperaturii exterioare cu stocarea valorilor MIN/MAX, inclusiv data și ora 

 Toate valorile MIN/MAX pot fi resetate la valorile actuale 

 Afișarea umidității interioare și exterioare în UR% (umiditate relativă) 

 Presiunea atmosferică relativă și absolută în hPa 

 Reprezentarea grafică a presiunii atmosferice relative pentru ultimele 12 ore 

 Afișarea răsăritului de soare, apusului de soare și duratei luminii solare pentru 150 de orașe europene 

 Afișarea a 8 simboluri pentru reprezentarea fazei actuale a lunii 

 Setare contrast LCD 

 Indicator baterii descărcate 

 Amplasare pe birou sau montare pe perete 
 
PENTRU SIGURANȚA DVS. 

 Nu este permisă utilizarea produsului decât în domeniul de utilizare descris. Nu folosiți produsul în alt mod decât cel descris în 
manual. 

 Nu este permisă repararea, reconfigurarea sau modificarea arbitrară a aparatului.  

 Aparatul nu este adecvat pentru aplicații medicinale sau pentru informarea publică. Produsul este compatibil numai cu 
utilizarea privată.  

 

Atenție! 
Pericol de rănire:  

 Depozitați aparatul și bateriile în afara razei de acțiune a copiilor.  

 Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, dezmembrați sau reîncărcați. Pericol de explozie! 

 Bateriile conțin acizi dăunători sănătății. Pentru a evita scurgerea bateriilor înlocuiți cât mai repede bateriile descărcate. Nu 
folosiți niciodată simultan baterii noi și baterii vechi sau baterii de tipuri diferite. Atunci când manevrați bateriile din care se 
scurg substanțe chimice dăunătoare sănătății purtați mănuși și ochelari de protecție! 

 

Informație importantă privind siguranța produsului! 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații sau șocuri.  

 Emițătorul extern are protecție la apa stropită, dar nu este impermeabil. De aceea instalați emițătorul într-un loc protejat la 
intemperii.  
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ELEMENTELE COMPONENTE 
Stația meteo 

 
 

Emițător extern termo/higro 
Transferul wireless al valorilor exterioare spre stația meteo folosind semnal 868 MHz 
Afișarea alternativă a temperaturii și umidității exterioare pe ecranul LCD 
Carcasa poate fi montată pe perete 
Montați produsul într-un loc protejat pentru a evita influențarea valorilor măsurate de către ploaie sau acțiunea directă 
a razelor de soare.  
 
 

INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR ÎN EMIȚĂTORUL EXTERN TERMO/HIGRO 
Emițătorul extern funcționează cu 2x baterii AAA 1,5 V IEC LR3. Dacă este nevoie de înlocuirea bateriilor, atunci pe 
ecranul LCD al emițătorului apare simbolul baterii. Pentru instalarea sau înlocuirea bateriilor urmați pașii de mai jos: 
1. Demontați capacul compartimentului baterii. 
2. Instalați în compartiment bateriile respectând polaritatea corectă (vezi marcajele). 
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii.  
 
 

INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERILOR ÎN STAȚIA METEO  
Stația meteo funcționează cu două baterii C 1,5 V, IEC LR14. Pentru instalarea sau înlocuirea 
bateriilor procedați după cum urmează:  
1. Demontați capacul compartimentului baterii din partea posterioară a stației meteo. 
2. Instalați în compartiment bateriile respectând polaritatea corectă (vezi marcajele). 
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii.  
 
 
 

Înlocuirea bateriilor  

 Înlocuiți bateriile atunci când pe stația meteo apare simbolul baterii lângă presiunea atmosferică.  

 Dacă bateriile din emițătorul extern sunt descărcate, atunci deasupra umidității exterioare apare simbolul baterii.  
 

Observație: 
Dacă este nevoie de înlocuirea bateriilor la una dintre cele două unități, atunci trebuie să realizați din nou setarea de bază pentru 
ambele unități. Acest lucru este necesar deoarece după punerea în funcțiune emițătorul extern trimite un cod de siguranță 
aleatoriu spre stația meteo, cod care trebuie recepționat și salvat într-o perioadă de timp de 3 minute.  
 

SETĂRILE DE BAZĂ 
Observație: Această stație meteo recepționează semnal numai de la un singur emițător extern.  
1. Prima dată instalați bateriile în emițătorul extern (vezi „Instalarea și înlocuirea bateriilor în emițătorul extern termo-higro). 
2. Instalați bateriile în stația meteo într-un interval de timp de 30 de secunde de la activarea emițătorului extern (vezi cap. 

„Instalarea și înlocuirea bateriilor în stația meteo”). După instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele ecranului LCD. 
După aceea sunt afișate temperatura și umiditatea interioară, precum și ora drept 00:00. Dacă aceste informații nu apar pe 
ecranul LCD într-un interval de timp de 60 de secunde, atunci scoateți bateriile din aparate, așteptați 60 de secunde și apoi 
reinstalați-le. Dacă valorile apar pe ecran atunci puteți trece la pasul următor.  

3. După instalarea tuturor bateriilor stația meteo începe să recepționeze date de la emițătorul extern. Pe stația meteo apar 
temperatura și umiditatea exterioară. Dacă nu se întâmplă așa nici după 2 minute, atunci scoateți bateriile din ambele aparate 
și reluați setarea de bază de la pasul 1.  

4. Pentru a putea fi garantat transferul wireless al datelor folosind semnalul 868 MHz distanța dintre stația meteo și emițătorul 
extern nu trebuie să depășească 100 m (vezi „Amplasarea” și „Recepția 868 MHz”).  
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TASTELE FUNCȚII 
Stația meteo 
Stația meteo dispune de cinci taste funcții ușor de manevrat.  

 
Tasta SET (setări) 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a intra în modul setări. Aici puteți seta următoarele funcții: contrast LCD, ora de 
vară/iarnă, valoare de referință pentru presiunea atmosferică relativă, setarea manuală a orei și calendarului. 

 Controlul alarmei 

 Pentru a ieși din modul setare alarmă și țări/orașe 

 Alternanță între afișarea presiunii atmosferice absolute și relative  
 

Tasta + (plus) 

 Creșterea, modificarea, comutarea valorilor în modul setări manuale. 

 Oprirea alarmei.  
 

Tasta MIN/MAX 

 Apăsați tasta pentru comutarea între afișarea temperaturii exterioare maxime/minime și a temperaturii interioare 
maxime/minime.  

 Diminuarea, respectiv modificarea valorilor în modul setări.  

 Apăsați și mențineți tasta apăsată pentru resetarea valorilor de temperatură minime și maxime salvate (se resetează la valorile 
actuale).  

 Oprirea alarmei.  
 

Tasta ALARM (alarma) 

 Apăsați tasta pentru activarea/dezactivarea alarmei 

 Apăsați tasta cca. 3 secunde pentru a intra în modul setări alarmă 

 Oprirea alarmei 

 Pentru a ieși din modul setări manuale și setări țări/orașe.  
 

Tasta SUN 

 Pentru comutare între afișarea datei (modul normal), secundelor, duratei luminii solare și orașului. 

 Apăsați tasta 3 secunde pentru a intra în modul setări țări/orașe.  

 Oprirea alarmei. 

 Apăsați tasta pentru a ieși din modul setări manuale și setare alarmă.  
 

Ecranul LCD 
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*Dacă semnalul emițătorului extern este recepționat de stația meteo, atunci apare simbolul recepție semnal extern (simbolul nu 
apare pe ecranul LCD dacă semnalul nu este recepționat). În acest fel utilizatorul poate stabili simplu dacă ultima recepție a avut 
loc (simbol ON) sau nu (simbol OFF).  

  

SETĂRILE MANUALE  
În modul setări manuale puteți realiza următoarele setări:  

 Setarea contrastului LCD 

 Setarea orei de vară/iarnă ON/OFF (DST ON/OFF) 

 Setarea manuală a orei 

 Setarea calendarului 

 Setarea presiunii atmosferice relative  
Apăsați și mențineți apăsată tasta SET cca. 3 secunde pentru a intra în modul setări manuale.  

 

SETAREA CONTRASTULUI LCD 

 
Contrastul LCD poate fi setat în 8 trepte, în funcție de nevoile utilizatorului (presetare LCD 3). Pentru setare procedați după cum 
urmează:  
1. Pe ecran apare imaginea de mai sus. 
2. Apăsați tasta + pentru a seta treapta dorită pentru contrast. Folosiți tasta MIN/MAX pentru a diminua valoarea contrastului.  
3. Apăsați tasta – pentru a intra în meniul „Setarea orei de vară/iarnă ON/OFF” sau ieșiți din modul setări apăsând tasta ALARM 

sau SUN.  
 

SETAREA OREI DE VARĂ/IARNĂ  

 
Funcția ora de vară/iarnă (DST = Daylight Saving Time) poate fi activată (ON) sau dezactivată (OFF). Presetarea este ON. 
1. Simultan cu afișarea simbolului „dST” pe ecranul LCD va clipi simbolul ON. 
2. Folosiți tasta + pentru activarea (ON), respectiv dezactivarea (OFF) funcției ora de vară/iarnă. 
3. Apăsați tasta SET pentru a intra în meniul „Setarea manuală a orei” sau ieșiți din modul setări apăsând tasta ALARM sau SUN.  

 

SETAREA MANUALĂ A OREI  

 
Pentru setarea orei procedați după cum urmează:  
1. În secțiunea pentru afișarea orei de pe ecran clipesc pozițiile pentru oră.  
2. Folosiți tasta + pentru a crește valoarea orei sau tasta MIN/MAX pentru a micșora această valoare. Mențineți apăsată tasta 

respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
3. Apăsați tasta SET pentru a intra în modul setarea minutelor.  
4. Clipesc pozițiile pentru minute. Folosiți tasta + pentru a seta minutele. Folosiți tasta MIN/MAX pentru a diminua valoarea 

minutelor.  
5. Apăsați tasta SET pentru a intra în meniul „Setare calendar” sau ieșiți din modul setări apăsând tasta ALARM sau SUN.  

 

SETAREA CALENDARULUI  

 
1. Pozițiile pentru an clipesc.  
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2. Setați anul cu tasta +. Folosiți tasta MIN/MAX pentru diminuarea valorii anului. Anul poate fi setat în intervalul 2011 – 2025.  
3. Apăsați tasta – pentru a intra în meniul pentru setarea lunii. 
4. Pozițiile pentru lună clipesc. Setați luna cu tasta +, iar apoi apăsați tasta SET pentru a intra în meniul pentru setarea zilei.  
5. Pozițiile pentru dată clipesc. Setați data cu tasta +. Folosiți tasta MIN/MAX pentru a diminua valoarea datei.  
6. Apăsați tasta SET pentru a intra în meniul „Setarea presiunii atmosferice relative” sau ieșiți din modul setări apăsând tasta 

ALARM sau SUN.  
 

Observație: 
Prescurtările pentru zilele săptămânii (de luni până duminică) sunt afișate în zona de afișare a orei. MO (luni) / TU (marți) / WE 
(miercuri) / TH (joi) / FR (vineri) / SA (sâmbătă) / SU (duminică). 
 

SETAREA PRESIUNII ATMOSFERICE RELATIVE  
Presiunea atmosferică relativă este calculată la nivelul mării și trebuie să fie setată în funcție de altitudinea localității dvs. Căutați 
informații legate de altitudinea localității dvs. (serviciul local meteo, internet, aeroporturi, autoritățile locale).  
Presetarea pentru presiunea atmosferică relativă este 1013 hPa (29,92 inHg). Pentru corecția altitudinii valoarea poate fi setată 
în intervalul 960 – 1040 hPa (28,35 – 30,72 inHg).  

 
1. Valoarea actuală pentru presiunea atmosferică relativă clipește.  
2. Folosiți tasta + pentru a crește valoarea sau tasta MIN/MAX pentru a diminua valoarea. Mențineți apăsată tasta respectivă 

pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
3. Pentru a reveni la modul normal de afișare apăsați tasta SET.  

 

SETAREA LOCALITĂȚII PENTRU ORA RĂSĂRITULUI ȘI APUSULUI DE SOARE 
Ora răsăritului și apusului de soare, respectiv durata pentru lumina solară este actualizată automat la ora 00:00 folosind setările 
pentru localitate, dată, oră și ora de vară/iarnă (DST). 
1. Apăsați tasta SUN timp de 3 secunde pentru a intra în modul setări localitate.  
2. Clipesc scurtăturile pentru denumirile țărilor. Folosiți tasta + sau tasta MIN/MAX pentru a selecta o țară.  

 
 

Observație: Puteți alege între 26 de țări europene, respectiv 150 de orașe. Fiecare țară, respectiv fiecare oraș este reprezentat 
folosind o prescurtare. Lista cu prescurtările pentru țară, respectiv oraș o găsiți în acest manual.  

 

3. După selecția țării dorite apăsați tasta SUN pentru a intra în modul setarea orașului.  
4. Clipesc codurile pentru oraș. Folosiți tasta + sau tasta MIN/MAX pentru a selecta orașul dorit. Mențineți apăsată tasta 

respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 
 

5. Confirmați setarea cu tasta SUN. (Se poate ieși din modul setări și fără a modifica valorile de setat. În acest caz apăsați tasta 
SET sau ALARM).  

6. În câteva clipe pe ecran apar ora răsăritului de soare, durata pentru lumină solară și ora apusului de soare.  

 
7. Pentru a reveni la modul normal de afișare apăsați de două ori tasta SUN.  

 

AFIȘAREA DURATEI LUMINII SOLARE  
1. În modul normal de afișare apăsați de două ori tasta SUN pentru afișarea duratei luminii solare (numărul total de ore cu lumină 

solară pentru o zi).  
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2. Apăsați încă o dată tasta SUN; se afișează orașul setat (vezi „Setarea localității pentru ora răsăritului și apusului de soare”).  
3. Pentru a reveni la modul normal de afișare apăsați încă o dată tasta SUN.  

 

SETAREA ALARMEI  

 
Setarea alarmei:  

1. Apăsați tasta ALARM. Pe display apare ALM și ora alarmei.  
2. Mențineți apăsată tasta ALARM. Clipește ora. Setați ora cu tasta + sau tasta MIN/MAX. 
3. Apăsați tasta ALARM. Clipesc minutele. Setați minutele cu tasta + sau tasta MIN/MAX. 
4. Confirmați setările cu tasta ALARM. Pe display apare ora actuală.  
5. Pentru a activa sau dezactiva funcția alarmă apăsați o dată tasta ALARM. Atunci când alarma este activată apare simbolul 

alarmă .  
Observație:  
Sunetul alarmei durează cca. 120 de secunde. Semnalul alarmei poate fi oprit oricând apăsând orice tastă la alegere.  

 

IEȘIREA DIN MODUL SETĂRI MANUALE  
Pentru a ieși din modul setări manuale așteptați până la activarea funcției decuplare automată. Aparatul revine la modul normal 
de afișare a orei.  

 

PROGNOZA METEO ȘI TENDINȚA METEO  
SIMBOLURI PROGNOZĂ METEO  
Simbolurile prognoză meteo sunt afișate în a doua secțiune a ecranului LCD folosind una dintre următoarele combinații:  

 
     Însorit       Înnorat cu porțiuni însorite              Ploaie  
 

Simbolurile meteo afișate sunt actualizate dacă presiunea atmosferică se modifică brusc sau oscilează semnificativ; în acest fel se 
afișează modificarea vremii. Dacă simbolurile afișate nu se modifică, înseamnă că presiunea atmosferică nu s-a modificat sau 
modificarea este atât de lentă încât nu poate fi înregistrată de stația meteo. Dacă se afișează simbolul soare sau ploaie, atunci pe 
ecran nu se modifică nimic chiar dacă vremea se îmbunătățește (simbol soare) sau se înrăutățește (simbol ploaie), deoarece 
simbolurile afișate reprezintă deja acela două situații extreme.  
Simbolurile afișate indică o îmbunătățire sau înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă însă neapărat soare sau ploaie, așa după 
cum indică simbolurile. Dacă de pildă vremea actuală este înnorată și se afișează ploaie, acest lucru nu reprezintă o distorsiune a 
aparatului, ci înseamnă că presiunea atmosferică a scăzut și astfel vremea se va înrăutăți, ceea ce nu înseamnă neapărat ploaie.  
 

Observație: 
După realizarea setării de bază nu țineți cont de prognoza meteo afișată pentru următoarele 12 – 24 ore, deoarece stația meteo 
are nevoie de acest interval de timp la altitudine constantă deasupra nivelului mării pentru a putea colecta datele de presiune 
atmosferică și a putea calcula o prognoză meteo acurată.  
Nu poate fi garantată precizia maximă pentru prognozele meteo calculate de această stație meteo. În funcție de diferitele locuri 
de utilizare ale stației meteo precizia prognozei meteo poate să ajungă până la 75%. Astfel, în zonele în care vremea se schimbă 
deseori rapid (de ex. de la soare la ploaie) prognoza meteo va fi mai acurată decât în zonele cu modificări mai lente și mai puțin 
frecvente ale vremii (de ex. însorit în cea mai mare parte a timpului).  
Dacă stația meteo este mutată dintr-un loc în altul care se află mult mai sus sau mai jos față de locul original (de ex. de la parter 
la etajul superior al unei case), atunci va trebui să ignorați simbolurile meteo afișate pentru următoarele 12 – 24 ore. În acest fel 
eliminați posibilitatea ca stația meteo să considere modificarea poziției sale drept modificarea presiunii atmosferice, când de fapt 
este vorba doar despre modificarea altitudinii pentru poziția de instalare a stației meteo.  
 

AFIȘAREA TENDINȚEI METEO  
Săgețile folosite pentru afișarea tendinței meteo sunt folosite împreună cu simbolurile pentru prognoza meteo. Dacă săgeata 
indică în sus înseamnă că presiunea atmosferică a crescut și de aceea se prognozează o îmbunătățire a vremii. Dacă săgeată indică 
în jos presiunea atmosferică a scăzut și se prognozează o înrăutățire a vremii.  
Ținând cont de toate acestea veți putea prognoza modificările vremii. Dacă săgeata tendință meteo indică de ex. în jos simultan 
cu afișarea simbolurilor soare și nori (înnorat cu porțiuni cu soare), înseamnă că ultima modificare a vremii înregistrată a avut loc 
în timpul unei perioade însorite (numai simbolul însorit). Deoarece săgeata tendință meteo indică în jos, atunci la următoarea 
modificare a vremii apare simbolul nori cu ploaie.  
Observație: 
Dacă tendința vremii a înregistrat o primă modificare a presiunii atmosferice, atunci ea rămâne permanent afișată pe ecranul LCD. 
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STATISTICĂ PRESIUNEA ATMOSFERICĂ (BAROMETRU ELECTRONIC CU AFIȘAREA TENDINȚEI PRESIUNII 
BAROMETRICE) 
În partea dreaptă a celei de-a doua secțiuni a ecranului LCD apare histograma cu istoricul presiunii atmosferice.  

 
 
Histograma indică statistica pentru istoricul presiunii atmosferice în ultimele 12 ore, folosind 5 pași: ora 0h, -3h, -6h, -9h și -12h. 
Momentul „0h” reprezintă valoarea salvată pentru presiunea atmosferică la ora exactă actuală. Coloanele histogramei indică 
valorile de presiune atmosferică în hPa (0, ±1, ±3, ±5) la momentele de timp respective. „0” în centrul scalei indică presiunea 
actuală, iar fiecare abatere (±1, ±3, ±5) indică diferența valorii hPa comparativ cu presiunea atmosferică actuală.  
Dacă coloanele histogramei cresc în înălțime, atunci acest lucru indică o îmbunătățire a vremii datorită creșterii presiunii 
atmosferice. Dacă coloanele histogramei scad în înălțime acest lucru indică scăderea presiunii atmosferice și astfel se așteaptă în 
înrăutățire a vremii pornind de la actualul moment temporal „0h”.  
 
Observație: 
Pentru afișarea cât mai precisă a tendinței presiunii atmosferice este nevoie ca stația meteo să funcționeze la o altitudine 
constantă. Acest lucru înseamnă că de ex. stația meteo nu poate fi mutată de la parter la etajul superior al unei case. Dacă totuși 
stația meteo este mutată într-un loc cu altitudine mai joasă sau mai înaltă, atunci nu țineți cont de simbolurile meteo afișate 
pentru următoarele 12 ore.  

 

PRESIUNEA ATMOSFERICĂ RELATIVĂ ȘI ABSOLUTĂ  
Apăsați tasta SET pentru a comuta între afișarea presiunii atmosferice relative (rel) sau absolute (abs).  

 
Afișarea presiunii atmosferice absolute  

 
Observație: 
Presiunea atmosferică absolută este presiunea măsurată actual.  
Presiunea atmosferică relativă este raportată la nivelul mării și trebuie setată în funcție de localitatea dvs. (vezi „Setarea presiunii 
atmosferice relative”).  

 

VALORI TEMPERATURA/UMIDITATEA INTERIOARĂ 
Datele pentru temperatura și umiditatea interioară sunt actualizate automat și sunt afișate în prima secțiune a ecranului LCD.  

 
 
VALORI TEMPERATURĂ/UMIDITATEA EXTERIOARĂ  
În partea de jos a ecranului LCD se afișează temperatura și umiditatea exterioară, precum și simbolul recepție pentru datele 
exterioare.  

 
 

 
AFIȘAREA TEMPERATURII MIN/MAX 
Apăsați de mai multe ori tasta MIN/MAX pentru afișarea secvențială a valorilor de temperatură interioare și exterioare MIN/MAX.  
Observație: Valorile de temperatură exterioară MIN/MAX sunt afișate împreună cu ora și data înregistrărilor.  
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Ora salvării datelor exterioare MIN/MAX 
 
Data salvării datelor exterioare MIN/MAX 
 
 
 
Temperatura exterioară MAX 
Simbol MAX (temperatura exterioară) 
 

RESETAREA TEMPERATURII MIN/MAX 
Pentru a reseta toate datele salvate pentru temperatura interioară și exterioară la valorile actuale apăsați tasta MIN/MAX cca. 3 
secunde.  

 

SIMBOL FAZELE LUNII  
Stația folosește 8 simboluri pentru diferitele faze ale lunii. Faza actuală a lunii este calculată în funcție de data setată.  

 

Simboluri (pentru faza actuală a lunii) 
Lună în scădere     Ultimul pătrar    Semilună în scădere   Lună nouă   Semilună în creștere   Primul pătrar   Lună crescătoare   Lună plină  

 

INSTRUCȚIUNE PRIVIND EMIȚĂTORUL EXTERN TERMO-HIGRO 
Raza de acțiune pentru emițătorul extern termo/higro depinde de temperatura ambientală. Dacă temperatura este scăzută raza 
de acțiune scade. Totodată este posibilă și o diminuare a randamentului bateriilor. De aceea țineți cont de acest lucru atunci când 
instalați emițătorul extern.  
 

TEST RECEPȚIE 868 MHz 
Dacă după 2 minute de la încheierea setării de bază datele de temperatură exterioară nu sunt recepționate și afișate pe ecran (pe 
display apare doar „----„), atunci vă rugăm să verificați următoarele puncte:  
1. Distanța dintre stația meteo și emițătorul extern față de sursele de distorsiune, ca de ex. monitoare PC sau televizoare trebuie 

să fie de minim 2 m. 
2. Nu instalați emițătorul extern direct pe sau imediat lângă cadrele metalice ale ferestrelor. 
3. Utilizarea altor aparate care folosesc aceeași frecvență (868 MHz), ca de ex. căști sau boxe poate diminua raza de acțiune a 

semnalului wireless. Distorsiunile de recepție pot fi cauzate și de aparatele din locuințele vecine care folosesc aceeași frecvență 
(868 MHz).  

 
Observație: 
Dacă semnalul 868 MHz este recepționat corect nu mai deschideți compartimentele baterii ale stației meteo și emițătorului extern. 
În caz contrar contactele bateriilor se pot deplasa, ceea ce va duce la resetarea aparatelor. Dacă totuși se întâmplă accidental așa 
ceva, atunci va fi nevoie să resetați ambele aparate pentru a evita problemele de transfer ale semnalului (vezi „Setarea de bază”).  
Raza maximă de acțiune pentru semnalul emis de emițătorul extern spre stația meteo este de maxim 100 m în câmp liber. Această 
valoare depinde de condițiile ambientale. Dacă semnalul nu poate fi recepționat resetați ambele aparate (vezi „Setarea de bază”).  

 

AMPLASAREA STAȚIEI METEO 
Stația meteo poate fi amplasată pe un birou sau montată pe un perete. Dacă folosiți ultima opțiune verificați dacă 
semnalul de la emițătorul extern poate fi recepționat în locul ales pentru montare.  
 
Montarea pe perete: 
1. Fixați șurubul (nu este inclus în colet) în locul dorit de pe perete. Lăsați capul șurubului să iasă cca. 5 cm din 
perete. 
2. Atârnați stația meteo pe șurub folosind urechiușa de atârnare. Verificați dacă aparatul stă bine pe șurub.  

 
Picior de suport rabatabil: 
Piciorul de suport se află în partea posterioară a stației meteo. Trageți de picior în afară și apoi amplasați 
stația meteo în locul dorit.  
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AMPLASAREA EMIȚĂTORULUI EXTERN TERMO-HIGRO 
Montați emițătorul extern într-un loc protejat. Evitați acțiunea directă a ploii și a razelor de soare.  
Emițătorul extern termo-higro poate fi instalat cu ajutorul suportului, ce poate fi folosit drept suport de masă sau 
suport de perete.  
 
 
 
 

Montarea pe perete: 
1. Fixați suportul în locul dorit pe perete folosind șuruburi și dibluri. 
2. Introduceți emițătorul extern în suport.  
 
Observație: 
Înainte de montarea definitivă pe perete așezați cele două aparate în locurile dorite pentru montare și verificați dacă datele 
exterioare pot fi recepționate corect. Dacă semnalele nu sunt recepționate deplasați un pic aparatele, căci de obicei în 
acest fel veți obține o recepție a semnalului.  

 

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA  
 Curățați stația meteo și emițătorul cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți soluții corozive sau solvenți. Feriți aparatele de 

umiditate.  

 Scoateți bateriile din aparate atunci când nu le folosiți o perioadă mai lungă de timp.  
 

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR  
Problemă Soluție 

Fără valori afișate pe stația meteo sau emițător Instalați bateriile respectând polaritatea corectă.  
Înlocuiți baterile.  

Fără recepție. Afișare „.---„ Verificați bateriile emițătorului extern (nu folosiți acumulatori).  
Repuneți în funcțiune emițătorul și stația meteo.  
Alegeți un alt loc de montare pentru emițător și/sau stația meteo. 
Diminuați distanța dintre emițător și stația meteo. 
Îndepărtați sursele de distorsiune.  

Afișări incorecte Înlocuiți bateriile.  

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR  
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. 

 
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! 
 
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.  
 
DATE TEHNICE  
Domeniu recomandat temperatura de funcționare: +5ºC la +40ºC / +41ºF la +104ºF 
Domeniu de măsurare temperatură: 
Interior : -9,9ºC la +59,9ºC cu rezoluție 0,1ºC / 14,2°F la +139,8°F cu rezoluție 0,2°F (simbol “OF.L” în afara acestui domeniu) 
Exterior : -39,9ºC la +59,9ºC cu rezoluție 0,1ºC / -39,8°F la +139.8°F cu rezoluție 0,2°F (simbol “OF.L” în afara acestui domeniu, 
afișare “--.-” dacă semnalul emițătorului nu este recepționat) 
Domeniu măsurare umiditate:  
Domeniu umiditate interioară: 20% la 95% cu rezoluție 1% (afișare “- -” la temperatură peste domeniu (OF.L); afișare 19% la < 20% 
și 96% la > 95%) 
Domeniu umiditate exterioară: 1% la 99% cu rezoluție 1% (afișare “- -” la temperatură peste domeniu (OF.L); afișare 1% la < 1% și 
99% la > 99%) 
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Intervale examinare și recepție:  
Interior: la fiecare 16 secunde 
Exterior: la fiecare 4 secunde 
Interval examinare presiune atmosferică: la fiecare 1 minut 
Alimentare (recomandăm baterii alcaline): 
Stația meteo : 2 x baterie tip C 1,5 V, IEC LR14 
Durată de viață baterii: cca. 24 luni 
Emițător extern: 2 x baterie tip AAA 1,5 V, IEC LR3 
Durată de viață baterii: cca. 12 luni 
Dimensiuni (L x l x Î): 
Stația meteo: 188 x 33,7 x 188 mm 
Emițător extern: 36 x 16 x 102,6 mm (fără suport) 

 
 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim. 
Retipărirea manualului sau a părților din acest manual necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului.  
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 fără o înștiințare prealabilă. 

 
 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE 
Prin prezenta declarăm că acest echipament wireless îndeplinește cerințele principale ale directivei R&TTE 1999/5/EC. 
Pentru o copie a declarației de conformitate cu data și semnătura persoanelor responsabile adresați o cerere la adresa info@tfa-
dostmann.de. 
www.tfa-dostmann.de 
 

mailto:info@tfa-dostmann.de
mailto:info@tfa-dostmann.de
http://www.tfa-dostmann.de/

