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STAŢIE METEO WIRELESS WS 1600 

Cod produs 646188 

 

 

Instrucţiuni de bază privind folosirea staţiei meteo wireless WS 1600 
 

 

 
 

 

 

 

 

Stimate client, 

Vă felicităm pentru decizia de a cumpăra această staţie meteo realizată conform 
standardelor actuale ale tehnicii. Produsul reprezintă o dovadă a artei inginereşti şi a 
tehnicii inovative. Staţia meteo vă oferă o multitudine de informaţii privind vremea şi 
prognoza meteo având în vedere că aparatul afişează ora, data, calendarul, prognoza 
meteo, direcţia din care bate vântul, viteza vântului, cantitatea de apă pluvială, temperatura 
exterioară, umiditatea exterioară, presiunea atmosferică şi diferite funcţii alarmă pentru 
variate condiţii meteo. În ciuda acestei bogăţii de funcţii aparatul este foarte simplu de 
manevrat.  
 

German Electronics SRL – reprezentant Conrad în România 
 

 

SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL



 

 

www.germanelectronics.ro 
© Copyright 2010  German Electronics SRL 

2 

Caracteristici 

 

 
 

 afişarea orei (setabilă manual) 
 afişarea orei 12/24 h 
 afişarea calendarului (zi, dată, lună, an) 
 funcţia ceas deşteptător 
 funcţia prognoză meteo cu trei simboluri meteo şi afişarea tendinţei vremii 
 afişarea temperaturii exterioare în °C/F° 
 afişarea umidităţii exterioare ca RH% 
 afişarea valorilor max/min stocate pentru temperatura şi umiditatea exterioară cu ora 

şi data stocării 
 funcţia alarmă pentru temperatură/umiditate exterioară high/low 
 afişarea presiunii atmosferice relative în hPa sau inHg 
 afişarea tendinţei presiunii atmosferice pentru ultimele 12 ore (format diagramă) 
 contrast LCD setabil 
 indicator baterie descărcată 
 afişarea direcţiei din care bate vântul în 16 paşi 
 afişarea vitezei vântului în km/h, mph sau m/s şi pe scala Beaufort 
 afişarea temperaturii vântului în °C sau F° 
 afişarea valorilor maxime stocate pentru viteza vântului cu data şi ora stocării 
 funcţia alarmă pentru viteza vântului (high) 
 resetarea manuală pentru temperatura exterioară, umiditatea exterioară, presiunea 

atmosferică şi datele privind temperatura vântului 
 afişarea cantităţii de apă pluvială în mm sau inchi 
 alarmă pentru furtună 
 setare buzzer on/off 
 stochează maxim 200 seturi de date privind istoricul vremii în intervale de 3 ore 
 transfer wireless de date prin semnal 868 MHz 
 raza de acoperire emisie max. 100 m 
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Emiţător extern termo-higro 

 transmisie de la distanţă a temperaturii şi umidităţii exterioare spre 
staţia meteo prin semnal 868 MHz 

 
 carcasă etanşă 

 
 carcasă montabilă pe perete (montarea se face într-un loc ferit; evitaţi 

zonele cu expunere directă la soare sau ploaie) 
 

 

Senzorul pentru vânt 

 conexiune prin cablu spre emiţătorul extern termo-higro 
 poate fi montat pe un stâlp sau pe o suprafaţă orizontală 

 

 

 

Senzorul pentru ploaie 

 conexiune prin cablu spre emiţătorul extern termo-higro 

 montare pe o suprafaţă orizontală 

 

 

Setări de bază 
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Notă:  

La punerea în funcţiune a staţiei meteo este important ca înainte de orice să fie realizată în 
scop de testare cablarea şi setarea integrală a sistemului (de ex. pe o masă). Această 
procedură este importantă pentru a testa dacă toate componentele funcţionează corect 
înainte de a le plasa şi monta (v. Poziţionarea).  
 

1. Desfăşuraţi cablul senzorului de ploaie şi vânt. Conectaţi senzorii de ploaie şi vânt 
cu emiţătorul extern termo-higro prin introducerea ştecherelor celor doi senzori în 
priza corespunzătoare de pe emiţătorul extern termo-higro.  

 
2. Introduceţi bateriile în emiţătorul extern termo-higro (v. Instalarea şi schimbarea 

bateriilor emiţătorului extern termo-higro) 
3. Introduceţi bateriile în staţia meteo (v. Instalarea şi schimbarea bateriilor în staţia 

meteo). Odată bateriile introduse toate secţiunile ecranului LCD se vor lumina o 
perioadă scurtă şi se va auzi un semnal audio. După aceea ora va fi afişată de forma 
0:00, data drept 1.1.05, plus simbolurile meteo şi presiunea atmosferică. Pentru 
datele exterioare apare „- - -” 

4. După aceasta staţia meteo începe să recepţioneze datele de la emiţătorul extern. 
Aparatul va afişa valorile pentru temperatură exterioară, umiditatea exterioară, 
temperatura vântului (wind chill) şi viteza vântului. Dacă în decurs de 30 sec. staţia 
nu afişează aceste date atunci trebuie scoase bateriile din ambele unităţi şi reluat 
procesul începând cu pasul 1.  

5. Verificaţi dacă conexiunile prin cablu ale staţiei meteo sunt corecte şi dacă toate 
componentele funcţionează corect. Ultima operaţie se poate realiza prin rotirea 
manuală a anemometrului, mutarea giruetei meteo, înclinarea senzorului de ploaie 
pentru a auzi impactul dispozitivului basculant din interior (v. Plasarea). 

6. Ora şi data se setează manual (v. Setări manuale) 
7. După ce staţia meteo a fost verificată urmând punctele enumerate mai sus setarea 

de bază este încheiată şi de acum poate începe montarea părţilor componente. 
Verificaţi în prealabil dacă părţile componente reuşesc să lucreze împreună din 
locurile unde vor fi plasate sau montate. Dacă de pildă există probleme de transfer 
ale semnalului 868 MHz atunci de obicei este suficient să schimbaţi puţin locul de 
montaj al aparatului.  
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Notă:  
În condiţii normale raza de acţiune dintre receptor şi emiţător în câmp deschis este de max. 
100 m, atâta vreme cât nu există obstacole de genul clădiri, copaci, maşini, cabluri de înaltă 
tensiune etc. 

8. Interferenţele radio create de monitoare, radiouri sau televizoare pot în cel mai rău 
caz deconecta complet comunicarea radio. Ţineţi cont de acest lucru atunci când 
alegeţi locul de plasare, respectiv montare.  

 
Notă: 

 După ce bateriile sunt introduse în senzorul extern trebuie să introduceţi baterii şi în 
display pentru ca semnalul să fie recepţionat cât mai repede.  
Dacă bateriile sunt introduse în display numai după 5 ore de la introducerea 
acestora în senzorul extern nu mai este posibilă recepţia semnalului senzorului 
extern. În acest caz bateriile trebuie extrase şi reintroduse.  
 

 După ce bateriile au fost introduse începe faza de sincronizare între staţie şi senzor. 
În timpul acestei faze va începe să clipească semnalul pentru recepţia senzorului. 
Dacă semnalul este recepţionat corect simbolul este afişat în mod constant (dacă nu 
simbolul nu mai este afişat). Astfel se poate verifica dacă ultima încercare de 
recepţie a semnalului a reuşit sau nu, iar simbolul care clipeşte semnalizează faptul 
că se încearcă recepţia semnalului.  

 

 
 
 
 

Instalarea şi schimbarea bateriilor în staţia meteo 
 
Staţia meteo funcţionează cu trei baterii 1,5 V de tipul mignon AA, IEC LR6. Dacă bateriile 
sunt descărcate pe ecranul LCD apare simbolul pentru starea bateriilor care semnalizează 
că bateriile trebuie schimbate. Pentru instalarea sau schimbarea bateriilor procedaţi în felul 
următor: 

 
1. Îndepărtaţi capacul compartimentului 

bateriilor.  
 

2. Introduceţi bateriile fiind atenţi la 
polaritatea corectă. 

 
3. Reaşezaţi capacul compartimentului 

bateriilor.  
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Instalarea şi schimbarea bateriilor în emiţătorul extern termo-higro 

Emiţătorul extern termo-higro funcţionează cu două baterii 1,5 V tip mignon AA, IEC LR6. 
Pentru instalarea sau schimbarea bateriilor procedaţi în felul următor: 

 

1. Îndepărtaţi protecţia contra ploii de pe emiţătorul extern termo-
higro.  

 
2. Îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor. 

 
3. Introduceţi bateriile fiind atenţi la polaritatea corectă. 

 
4. Reaşezaţi capacul compartimentului bateriilor şi protecţia contra 

ploii.  
 

 

Notă: 

În cazul înlocuirii bateriilor la unul dintre aparate trebuie realizată din nou setarea de bază 
pentru toate părţile componente (v. Setarea de bază). Acest lucru este necesar deoarece la 
punerea în funcţiune a emiţătorului extern acesta trimite spre staţia meteo un cod de 
securitate, care trebuie recepţionat şi stocat de către staţie în 30 de sec. de la punerea în 
funcţiune a staţiei.  
 

 

Schimbarea bateriilor 

Pentru a asigura funcţionarea optimă şi precizia aparatelor recomandăm 
schimbarea bateriilor în toate părţile componente de două ori pe an.  
 
Vă rugăm să protejaţi mediul înconjurător şi să nu evacuaţi bateriile uzate decât 
în locurile special amenajate.  
 

Notă:  

Datele stocate de către staţia meteo nu se păstrează atunci când sunt schimbate bateriile 
în staţia meteo.  
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Tastele funcţii 

Staţia meteo 

Staţia meteo dispune de cinci taste funcţii uşor de operat. 

 
Tasta SET (setare) 

 Apăsaţi tasta pentru a intra în meniul pentru setarea manuală a următoarelor funcţii: 
contrast LCD, setarea manuală a orei, formatul orei 12/24 h, setarea calendarului, 
unităţi temperatură ºC/ºF, unităţi viteza vântului, unităţi cantitate apă pluvială, unităţi 
presiune atmosferică, setarea de referinţă pentru presiunea atmosferică relativă, 
setarea valoarea de prag pentru afişarea prognozei meteo, setarea valoarea de prag 
pentru avertizarea în caz de furtună şi setarea alarmei ON/OFF. 

 În modul de afişare normal ţineţi apăsată tasta pentru activarea/dezactivarea funcţiei 
buzzer ON/OFF 

 În modul setare alarmă meteo ţineţi apăsată tasta pentru setarea diferitelor valori ale 
alarmei şi pentru activarea/dezactivarea alarmei ON/OFF. 

 Apăsaţi tasta pentru activarea modului resetare în timpul afişării valorilor max/min 
stocate 

 Opriţi semnalul alarmă în timpul ce sună alarma ceas deşteptător sau alarma meteo.  
 

Tasta + PLUS 

 Apăsaţi tasta pentru reconfigurarea afişării calendarului la ora presetată pentru 
alarmă, dată, ziua săptămânii şi data sau secundele în secţiunea pentru afişarea 
orei. 

 Apăsaţi tasta pentru setarea (creştere) diferitelor valori de setare 
 Opriţi semnalul alarmă în timp ce sună alarma ceas deşteptător sau meteo.  
 Apăsaţi tasta pentru confirmarea resetării unei valori max/min stocate.  

 

Tasta HISTORY 

 Apăsaţi tasta pentru afişarea valorilor stocate privind evoluţia meteo 
 Opriţi semnalul alarmă în timp ce sună alarma ceas deşteptător sau meteo.  
 Apăsaţi tasta pentru ieşirea din meniul setare manuală şi setarea alarmei 
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Tasta ALARMĂ 

 Apăsaţi tasta pentru a intra în meniul setare pentru alarma ceas deşteptător şi 
meteo. 

 Confirmarea setărilor individuale pentru alarmă 
 Apăsaţi tasta pentru ieşirea din meniul setare manuală 
 Opriţi semnalul alarmă în timp ce sună alarma ceas deşteptător sau meteo.  
 Apăsaţi tasta pentru ieşirea din modul afişare pentru valorile max/min stocate 

 

Tasta MIN/MAX 

 Apăsaţi tasta pentru afişarea valorilor min/max stocate pentru diferitele date meteo 
 Apăsaţi tasta pentru setarea (scăderea) diferitelor valori setare 
 Opriţi semnalul alarmă în timp ce sună alarma ceas deşteptător sau meteo.  

 

 

Ecranul LCD 

Ecranul LCD are suprafaţa de afişare a informaţiilor împărţită în cinci secţiuni: 

1. ora şi data 
2. date referitoare la vânt 
3. temperatura şi umiditatea exterioară 
4. istoric presiune atmosferică şi prognoză meteo 
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Setări manuale: 

Următoarele setări pot fi modificate manual folosind tasta SET: 

 contrast LCD 
 setarea orei 
 afişarea formatului orei 12/24 h 
 setarea calendarului 
 unităţi temperatură ºC/ºF 
 unităţi viteza vântului 
 unităţi apă pluvială 
 unităţi presiune atmosferică 
 valoare de referinţă presiune atmosferică relativă 
 valoare de prag afişare prognoză meteo 
 valoare de prag pentru avertizare furtună 
 setare alarmă ON/OFF 

 

 

Setarea ratei de contrast LCD 

 
 

Contrastul ecranului LCD poate fi ajustat pe 8 nivele de la „LCD 1” până la „LCD 8” 
(presetare LCD 5): 

1. Apăsaţi tasta SET. Afişarea pentru nivelul contrastului începe să clipească. 
2. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru setarea nivelului ratei de contrast 
3. Pentru confirmarea valorii şi pentru intrarea în meniul „Setare manuală” apăsaţi tasta 

SET. 
 

 

Setarea manuală a orei: 

Ora poate fi setată manual procedând după cum urmează: 

 
 

1. Apăsaţi timp de 2 sec. tasta „set/ch”. Afişarea pentru oră începe să clipească.  
Notă: dacă în decurs de 8 sec. nu există nici o altă comandă aparatul trece automat 
în modulul obişnuit de afişare.  
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2. Folosind tasta „min/max/+” puteţi face trecerea între modurile de afişare 12 h/ºF şi 24 
h/ºC.  

3. La final apăsaţi din nou tasta „set/ch”. Afişarea pentru oră începe să clipească. 
4. Folosind tasta  „min/max/+” puteţi seta ora. 
5. Procedaţi în mod analog pentru setarea minutelor. 
6. În final apăsaţi din nou tasta „set/ch”. 

 

 

Setarea formatului afişării orei 12/24 h 

 
Ora poate fi afişată în formatul 12 sau 24 h (presetat 24 h). Setarea afişării orei 24 h se 
face în felul următor: 
1. Pentru comutarea între diferitele formate folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX. 
2. Pentru confirmarea valorii sau pentru a intra în meniul „Setarea calendarului” apăsaţi 
tasta SET.  
 

 

Setarea calendar 

 
 

Presetarea pentru calendar este 1.1.2005. Data poate fi setată manual după cum urmează: 
1. Cifrele pentru an clipesc. 
2. Setaţi anul folosind tasta + sau tasta MIN/MAX. Setarea se poate face în intervalul 

„00” (2000) – „99” (2099). 
3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii sau pentru a intra în modul lună. Cifrele 

pentru lună clipesc. 
4. Setaţi luna cu tasta + sau tasta MIN/MAX 
5. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în modul ziuă. Cifrele 

pentru ziuă clipesc. 
6. Setaţi ziua cu tasta + sau tasta MIN/MAX. 
7. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea setărilor calendarului şi pentru a intra în 

meniul „Setare unităţi temperatură ºC/ºF”.  
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Setare unităţi temperatură ºC/ºF 

 
Afişarea temperaturii se poate face în ºC sau ºF (presetare ºC). 

1. Cifrele pentru temperatură clipesc. 
2. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru a comuta între unităţile ºC/ºF. 
3. Apăsaţi tasta SET pentru a confirma valoarea şi pentru a intra în meniul „Setare 

unităţi viteza vântului”. 
 

 

Setare unităţi viteza vântului 

 
 

Viteza vântului poate fi afişată în km/h (kilometri pe oră), mph (mile pe oră) sau m/s (metri 
pe secundă); (presetare km/h). 
 

1. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru a comuta între unităţile „km/h”, „mph” sau 
„m/s” 

2. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare unităţi 
apă pluvială” 

 

 

Setare unităţi apă pluvială 

 
Afişarea cantităţii de apă pluvială se face în mm sau inchi (presetare mm). 
 

1. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru a comuta între unităţile „mm” sau „inchi” 
2. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare unităţi 

presiune atmosferică relativă”. 
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Setare presiune atmosferică relativă 

 

        Clipeşte 

 

Unităţile pentru presiunea atmosferică relativă sunt hPa (hectopascal) sau inHg (coloană 
mercur inchi) (presetare hPa). 
 

1. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru comutarea între unităţile „hPa” sau „inHg” 
2. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare 

valoare de referinţă presiune atmosferică relativă” 
 

 

Setare valoare de referinţă presiune atmosferică relativă 

Notă:  

Valoarea de referinţă a presiunii atmosferice relative a barometrului din staţia meteo este 
presetată la valoarea 1013 hPa. Pentru măsurarea precisă este nevoie ca barometrul să fie 
calibrat prima dată la presiunea atmosferică relativă locală (în funcţie de altitudine). 
Această valoare pentru presiunea atmosferică relativă locală poate fi obţinută de la 
serviciile meteo locale, de pe internet, aparate calibrate plasate în clădiri publice, 
aeroporturi etc. 
 
Presiunea atmosferică relativă poate fi setată manual în interiorul unui domeniu care se 
întinde de la 919 până la 1080 hPa (27, 17 până la 31,90 inHg).  
 

 
 

1. Valoarea actuală pentru presiunea atmosferică relativă începe să clipească.  
2. Folosiţi tasta + sau tasta MIN/MAX pentru creşterea sau scăderea acestei valori. 

Dacă ţineţi tastele permanent apăsate modificarea cifrelor se face mai rapid. 
3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare 

valoare de prag simbol prognoză meteo”. 
 

Notă:  

Această opţiune de calibrare este utilă pentru acei utilizatori care locuiesc la diferite 
altitudini faţă de nivelul mării şi care doresc ca afişarea presiunii atmosferice să se facă în 
funcţie de altitudinea de la nivelul mării.  
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Setare valoarea de prag pentru simbol prognoză meteo 

 
Utilizatorul poate alege o valoare de prag pentru modificarea simbolului prognoză meteo 
dintr-un domeniu cuprins între 2 – 4 hPa. Această valoare reprezintă „sensibilitatea” 
prognozei meteo, ceea ce înseamnă că prognoza meteo este cu atât mai sensibilă 
(presetare 3 hPa) cu cât valoarea este mai mică.  
 

1. Valoarea actuală de prag începe să clipească. 
2. Folosiţi tasta + sau tasta MAX/MIN pentru setarea valorii de prag 
3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii alese şi pentru a intra în meniul „Setare 

valoare de prag pentru alarma în caz de furtună”. 
 

 

Setarea valorii de prag pentru alarma în caz de furtună: 

Utilizatorul poate alege o valoare de prag pentru afişarea avertizării în caz de furtună dintr-
un domeniu cuprins între 3 – 9 hPa în cazul scăderii presiunii atmosferice într-o perioadă 
de timp de 6 ore (presetare 5 hPa).  
 

 
1. Valoarea actuală de prag clipeşte. 
2. Folosiţi tasta + sau tasta min/max pentru selectarea valorii 
3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii alese şi intraţi în meniul „Setare alarmă 

în caz de furtună ON/OFF” 
 

 

Setare alarmă în caz de furtună ON/OFF 
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1. Valoarea actuală de prag clipeşte. 
2. Folosiţi tasta + şi tasta ALARMĂ ON sau OFF pentru a comuta (AOF=OFF, 

AON=ON) 
3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii alese şi pentru a reactiva modul normal 

de afişare. 
 

Notă: 

Dacă alarma pentru furtună este activată va începe să clipească simbolul săgeată orientată 
în jos pentru tendinţa meteo (v. Tendinţe meteo). 
 

 

Ieşirea din modul setare manuală 

Pentru a ieşi din modul setare manuală poate fi apăsată tasta ALARMĂ sau tasta 
HISTORY oricând în timpul operaţiilor de setare sau se poate aştepta până ce se iese 
automat din acest mod prin Automatic Timeout. În ambele cazuri aparatul trece înapoi în 
modul normal de afişare. 
 

 

Setare alarma ceas deşteptător 

Alarma poate fi setată cu ajutorul tastelor ALARMĂ şi SET. 

1. Apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Simbolul „ALARMĂ” şi afişarea orei alarmei apar în 
partea dreaptă de sus a ecranului LCD. 

 

 

 

2.  Apăsaţi timp de 2 sec. tasta SET. Cifrele pentru ora alarmei încep să clipească. 
Folosiţi tasta + sau tasta MAX/MIN pentru setarea orei alarmei. 

3. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea valorii alese şi pentru a intra în modul minute. 
Cifrele pentru minute încep să clipească. 

4. Folosiţi tasta + sau tasta MAX/MIN pentru setarea minutelor orei alarmei. Pentru 
confirmare apăsaţi tasta ALARMĂ. Aşteptaţi 30 sec. până ce afişarea trece automat 
în modul normal.  

5. În modul normal de afişare apăsaţi o dată tasta ALARMĂ pentru a reintra în meniul 
setare alarmă. Apăsaţi scurt tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma ceas 
deşteptător ON/OFF (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că alarma ceas deşteptător 
este activă). 

6. Apăsaţi tasta HISTORY sau aşteptaţi cca. 30 sec. pentru trecerea automată în 
modul obişnuit de afişare. 
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Notă: 

Durata semnalului alarmei ceas deşteptător este de 2 minute. Pentru oprirea alarmei poate 
fi folosită orice tastă în timp ce alarmă sună.  
 

 

Operaţii alarme meteo 

Alarmele meteo pot fi puse în funcţiune în sensul în care acestea livrează anumite semnale 
de avertizare în cazul anumitor condiţii meteorologice. Astfel, utilizatorul poate seta 
valoarea de prag pentru temperatura exterioară la +40° C (HI=HIGH) şi -10° C (LO=LOW), 
caz în care este activă numai alarma HIGH, iar alarma LOW rămâne inactivă (ceea ce 
înseamnă că temperaturi mai mari de +40° C vor declanşa alarma, dar nu şi cele mai mici 
de -10° C). 

 
Staţia meteo poate fi setată în aşa fel încât să declanşeze alarma la apariţia anumitor 
condiţii meteo.  
 

În modul setare alarmă meteo pot fi realizate următoarele setări alarmă meteo: 
- alarmă temperatura exterioară HIGH 
- alarmă temperatura exterioară LOW 
- alarmă umiditatea exterioară HIGH 
- alarmă umiditatea exterioară LOW 
- alarmă viteza vântului HIGH 

 

Presetare valori alarmă 

Temperatura LOW 0°C 
HIGH 40°C 

Umiditate 
relativă 

LOW 45% 
HIGH 70% 

Viteza vântului HIGH 100 km/h 
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Setarea valorilor HIGH/LOW ale alarmei pentru temperatura exterioară 

Notă: 

Valorile HIGH/LOW pentru alarma temperaturii exterioare pot fi activate/dezactivate 
independent una de alta.  
 

Setarea valorii alarmei pentru temperatura exterioară (valoare HIGH sau LOW) 

1. În modul normal de afişare apăsaţi de două ori tasta ALARMĂ. Va apărea simbolul 
pentru alarma temperaturii exterioare. 

 
2. Apăsaţi tasta SET timp de 2 sec. Cifrele pentru temperatura exterioară clipesc. 

Folosiţi tasta + sau tasta MAX/MIN pentru setarea temperaturii exterioare pentru 
alarma HIGH (ţineţi tastele apăsat pentru ca valorile să schimbe mai repede). 

3. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru confirmarea valorii. Simbolul nu mai clipeşte. Apăsaţi 
tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că 
alarma este activă). 

4. Apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Apare simbolul pentru alarma LOW temperatura 
exterioară. 

5. Apăsaţi timp de 2 sec. tasta SET. Simbolul pentru temperatură clipeşte. Folosiţi tasta 
+ sau tasta MAX/MIN pentru setarea temperaturii exterioare pentru alarma LOW 
(ţineţi tastele apăsat pentru ca valorile să schimbe mai repede). 

6. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru confirmarea valorii. Simbolul nu mai clipeşte. Apăsaţi 
tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că 
alarma este activă). 

7. Apăsaţi tasta HISTORY sau aşteptaţi cca. 30 sec. pentru trecerea automată în 
modul de afişare normal. 

 

În cazul în care temperatura atinge o valoare care îndeplineşte condiţiile pentru 
declanşarea alarmei HIGH sau LOW atunci vor începe să clipească atât valoarea afişată 
cât şi simbolul corespunzător („HI AL”/”LO AL”). Buzzer-ul va suna cca. 2 minute. Semnalul 
buzzer poate fi oprit prin apăsarea pe oricare tastă.  
 
 

Setarea valorilor HIGH/LOW ale alarmei pentru umiditatea exterioară 

Notă: 

Alarma HIGH/LOW pentru umiditatea exterioară poate fi activată/dezactivată independent 
una de alta.  
 

Setarea valorilor alarmei pentru umiditatea exterioară (alarmă HIGH sau LOW) 
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1. În modul normal de afişare apăsaţi de patru ori tasta ALARMĂ. Pe ecran apare 
simbolul alarmei pentru umiditatea exterioară.  

2. Apăsaţi tasta SET timp de 2 sec. Cifrele pentru umiditatea exterioară clipesc. Folosiţi 
tasta + sau tasta MAX/MIN pentru setarea umidităţii exterioare pentru alarma HIGH 
(ţineţi tastele apăsat pentru ca valorile să schimbe mai repede). 

3. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru confirmarea valorii. Simbolul nu mai clipeşte. Apăsaţi 
tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că 
alarma este activă). 

4. Apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Apare simbolul pentru alarma LOW umiditatea 
exterioară. 

5. Apăsaţi timp de 2 sec. tasta SET. Simbolul pentru umiditate clipeşte. Folosiţi tasta + 
sau tasta MAX/MIN pentru setarea umidităţii exterioare pentru alarma LOW (ţineţi 
tastele apăsat pentru ca valorile să schimbe mai repede). 

6. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru confirmarea valorii. Simbolul nu mai clipeşte. Apăsaţi 
tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că 
alarma este activă). 

7. Apăsaţi tasta HISTORY sau aşteptaţi cca. 30 sec. pentru trecerea automată în 
modul de afişare normal. 

 

În cazul în care umiditatea atinge o valoare care îndeplineşte condiţiile pentru declanşarea 
alarmei HIGH sau LOW atunci vor începe să clipească atât valoarea afişată cât şi simbolul 
corespunzător („HI AL”/”LO AL”).  
 

 

Setarea alarmei pentru viteza vântului 

Alarma HIGH pentru viteza vântului se poate seta urmând paşii: 

1. În modul normal de afişare apăsaţi de şase ori tasta ALARMĂ. Pe ecran apare 
simbolul alarmei pentru viteza vântului.  

 
 

2. Apăsaţi tasta SET timp de 2 sec. Cifrele pentru viteza vântului clipesc. Folosiţi tasta 
+ sau tasta MAX/MIN pentru setarea valorilor vitezei vântului pentru alarma HIGH  

3. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru confirmarea valorii. Simbolul nu mai clipeşte. Apăsaţi 
tasta SET pentru a activa/dezactiva alarma (afişarea simbolului (((·))) înseamnă că 
alarma este activă). 

4. Pentru a reintra în modul normal de afişare apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. 
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În cazul în care viteza vântului atinge o valoare care îndeplineşte condiţiile pentru 
declanşarea alarmei HIGH atunci vor începe să clipească atât valoarea afişată cât şi 
simbolul corespunzător („HI AL”). Buzzer-ul va suna cca. 2 minute. Semnalul buzzer poate 
fi oprit prin apăsarea pe oricare tastă.  
 

 

Histerezis 

Pentru a compensa micile fluctuaţii ale datelor măsurate, care ar putea determina ca 
alarma meteo să sune încontinuu atunci când valoarea măsurată este foarte aproape de 
valoarea setată de utilizator pentru alarmă, s-a folosit funcţia histerezis pentru fiecare 
alarmă meteo. Dacă de pildă alarma HIGH pentru temperatură este setată la +25ºC, iar 
valoarea actuală ajunge la valoarea +25ºC se declanşează alarma (dacă este activată). 
Dacă temperatura scade la +24,9ºC, ca apoi să crească din nou la +25ºC valoarea 
măsurată afişată va începe să clipească, dar nu va mai suna alarma. Valoarea trebuie să 
scadă până la +24ºC (dacă histerezis presetată este de 1ºC) pentru ca să se declanşeze o 
altă alarmă. Tabelul următor vă prezintă valorile histerezis pentru diferitele date meteo: 
 

Date meteo Histerezis 

Temperatură 1°C 

Umiditate 3% RH 

Viteza 

vântului 

5 km/h 

 

Notă: 

Datele pentru temperatură şi umiditate vor continua să clipească şi după ce a fost apăsată 
o tastă pentru a opri alarma sau buzzer-ul pentru a indica că datele actuale meteo nu se 
înscriu în domeniul presetat pentru valorile de prag.   
 

 

Prognoza meteo şi afişarea tendinţei meteo 

Simboluri prognoză meteo 

Cele trei simboluri pentru prognoza meteo din partea de jos dreapta a ecranului LCD sunt 
afişate în următoarele combinaţii: 
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Atunci când presiunea atmosferică se schimbă brusc sau oscilează masiv simbolurile 
afişate sunt actualizate pentru a indica modificările meteo.  
 
(De fiecare dată când este măsurată o nouă valoare medie pentru presiunea atmosferică (o 
dată pe minut) ea este comparată cu o valoare de referinţă. Dacă diferenţa dintre aceste 
valori este mai mare decât valoarea de prag aleasă pentru tendinţa vremii simbolul meteo 
se modifică indicând fie îmbunătăţirea, fie înrăutăţirea vremii. În acest caz valoarea actuală 
pentru presiunea atmosferică va fi preluată drept noua valoare de referinţă pentru tendinţa 
vremii). 
 
Dacă simbolurile afişate nu se modifică atunci fie că presiunea atmosferică nu s-a 
schimbat, fie că modificarea este atât de lentă încât nu a putut fi înregistrată de staţia 
meteo. În modul setare manuală utilizatorii pot seta „sensibilitatea” în funcţie de modificarea 
presiunii atmosferice – v. capitolul Setare valorilor de sensibilitate pentru simbolurile meteo. 
 
Dacă simbolurile afişează soare sau ploaie, afişarea nu se modifică dacă vremea se 
îmbunătăţeşte (simbol soare) sau înrăutăţeşte (simbol ploaie), deoarece simbolurile afişate 
reprezintă deja ambele situaţii extreme.  
Simbolurile afişate indică îmbunătăţirea/înrăutăţirea vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat 
soare sau ploaie, aşa cum pare conform simbolurilor afişate. Dacă de pildă vremea actuală 
este înnorată şi este afişat ploaie acest lucru nu înseamnă că aparatul este defect, ci că 
presiunea atmosferică a scăzut şi că se aşteaptă o înrăutăţire a vremii, ceea ce nu 
înseamnă însă neapărat ploaie.  
 
Notă: 
După realizarea setărilor de bază timp de 12-24 h nu ţineţi cont de valorile măsurate sau 
prognozele realizate, deoarece staţia nu poate colecta datele privind presiunea atmosferică 
la altitudine constantă numai după consumarea acestui interval de timp.  
 
Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor prognozelor meteo precizia nu poate fi garantată. Din 
cauza diferitelor zone climatice pentru care a fost conceput aparatul staţia meteo oferă un 
grad de precizie de maxim 75%. În regiunile unde vremea se schimbă brusc (de ex. de la 
soare la ploaie) staţia meteo va fi mai precisă decât în regiunile cu condiţii meteo constante 
(de ex. însorit în general). 
 
Dacă staţia meteo este mutată într-un loc mult mai sus sau mult mai jos decât locul iniţial 
(de ex. de la parter la ultimul etaj al unei clădiri) vă rugăm să ignoraţi prognozele meteo din 
următoarele 12-24 ore. Astfel aparatul are posibilitatea de a prelucra o cantitate mai mare 
de date şi nici nu va interpreta eronat schimbarea poziţiei drept modificări ale presiunii 
atmosferice, când de fapt nu este vorba decât despre o schimbare foarte mică în altitudine. 
 

 

Afişarea tendinţei vremii 

Simbolurile pentru tendinţa vremii – poziţionate în stânga şi dreapta lângă simbolurile 
meteo sub forma unor săgeţi - cooperează cu cele pentru prognoza meteo. Dacă săgeata 
indică în sus înseamnă că presiunea atmosferică creşte şi se aşteaptă o îmbunătăţire a 
vremii. Dacă săgeata indică în jos înseamnă că presiunea atmosferică scade şi se aşteaptă 
o înrăutăţire a vremii.  
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Pe baza acestor informaţii utilizatorii pot urmări felul în care s-a schimbat vremea şi felul în 
care se va schimba. De exemplu, dacă săgeata arată în jos şi pe ecran apare şi simbolul 
pentru soare cu nori, înseamnă că ultima modificare a vremii a avut loc în timpul unei 
perioade însorite (era afişat numai simbolul soare). Deoarece săgeata indică în jos 
înseamnă că următoarea modificare a vremii va duce la afişarea simbolului ploaie.  
 
Notă: 
Odată ce indicatorul pentru tendinţa vremii a înregistrat o schimbare a presiunii atmosferice 
aceasta va fi permanent vizibilă pe ecranul LCD.  
 
Istoric presiune atmosferică (barometru electronic cu tendinţa presiunii barometrice) 
În partea de jos a ecranului LCD sunt afişate valorile pentru presiunea atmosferică relativă 
şi un istoric al presiunii atmosferice.  
Istoricul presiunii atmosferice este afişat sub forma unui grafic realizat din coloane verticale. 
Acest grafic al barometrului electronic afişează istoricul presiunii atmosferice pentru 
ultimele 12 ore pe cinci paşi de 3 ore.  
 

 

Presiunea atmosferică 

 
Axa orizontală reprezintă valorile măsurate pentru presiunea atmosferică în ultimele 12 ore 
(12, 9, 6, 3, 0 ore). Coloanele reprezentând cei cinci paşi indică tendinţa pentru perioada de 
timp respectivă. Scala din dreapta compară rezultatul. Cifra „0” din centru reprezintă 
presiunea atmosferică actuală.  
 
Axa verticală reprezintă modificările presiunii atmosferice în hPa (+4,+2, 0, -2, -4; „0” stă 
pentru presiunea atmosferică actuală). Orice modificare (±2 hPa sau 0,06 inHg) indică în 
hPa diferenţa dintre valoarea anterioară comparativ cu actuala presiune atmosferică. Dacă 
coloanele cresc atunci înseamnă că vremea se îmbunătăţeşte ca urmare a creşterii 
constante a presiunii atmosferice. Dacă coloanele scad înseamnă că presiunea atmosferică 
scade, iar vremea se înrăutăţeşte.  
 
În fiecare oră valoarea actuală pentru presiunea atmosferică este folosită drept bază pentru 
afişarea unei noi coloane a diagramei. Diagrama existentă este împinsă cu o coloană spre 
stânga.  
 

Notă: 

Pentru afişarea cât mai precisă a tendinţei presiunii atmosferice staţia meteo trebuie să 
funcţioneze la o altitudine constantă. Acest lucru înseamnă că staţia meteo nu poate fi 
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mutată de la parter la etaj. Dacă acest lucru se întâmplă totuşi atunci afişarea va trebui să 
fie ignorată pentru următoarele 12-24 ore.  
 

 

Măsurătorile pentru direcţia şi viteza vântului 

În modul normal de afişare cea de-a doua secţiune a ecranului LCD afişează următoarele 
informaţii legate de vânt: 

- direcţia din care bate vântul (afişată pe un compas cu 16 diviziuni) şi viteza vântului 
pe scala Beaufort 

- temperatura vântului în °C sau F° 
- viteza vântului în km/h, mph sau m/s 

 
 

 

Măsurătorile apă pluvială 

Cantitatea măsurată de apă pluvială este afişată în a patra secţiune a ecranului LCD 
folosind unităţile mm sau inchi (v. Afişare date meteo MAX/MIN). 

 
 

 

Afişare istoric date 

Staţia meteo poate stoca maxim 200 de seturi de date meteo. Aceste date sunt stocate 
automat după punerea în funcţiune a aparatului în intervale de 3 ore: 0:00, 03:00, 06:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Dacă de pildă după instalarea bateriilor în staţia meteo 
utilizatorul a setat manual ora la 14:52 primul set de date va fi stocat automat la ora 15:00. 
Stocarea celui de-al doilea set de date va avea loc la ora 18:00 ş.a.m.d. 
Fiecare set de date stocate include direcţia vântului, viteza vântului pe scala Beaufort, 
temperatura vântului, viteza vântului, temperatura şi umiditatea exterioare, presiunea 
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atmosferică relativă şi cantitatea de apă pluvială, istoricul presiunii atmosferice şi tendinţa 
vremii. În plus, sunt afişate şi data şi ora la care a avut loc stocarea. 
 

Notă: 

Pentru a păstra ora corectă la care s-a realizat stocarea setului de date este obligatoriu ca 
imediat după introducerea bateriilor în staţia meteo ora să fie setată manual. După aceea 
trebuie evitat a se modifica ora presetată pentru că acest lucru va modifica şi „ora stocării” 
pentru fiecare set de date stocat, ceea ce ar putea conduce la confuzii.  
 

Vizionarea istoricului meteo: 

1. Apăsaţi tasta HISTORY. Pe ecran apare ultima înregistrare a datelor cu ora şi data 
stocării. În partea de jos a ecranului LCD este afişat simbolul „HISTORY”. 

 
2. Apăsaţi tasta MIN/MAX pentru a vizualiza alte seturi de date mai vechi (apăsaţi tasta 

MIN/MAX şi tasta + pentru a vedea fie înregistrările anterioare – previous – fie cele 
următoare - next). Stocarea se face la intervale de 3 ore. 

 

Notă: 

 Seturile de date înregistrate nu se păstrează atunci când se schimbă bateriile. 
 Cantitatea de apă pluvială se înregistrează prin numere întregi (fără zecimale).  

 

 

Afişare valori meteo MIN/MAX 

Staţia meteo înregistrează automat valorile MAX/MIN pentru diferitele date meteo împreună 
cu ora şi data la care a avut loc stocarea. Prin apăsarea pe tasta MIN/MAX pot fi vizualizate 
următoarele valori MAX/MIN pentru datele meteo în modul normal de afişare: 
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1. Temperatura exterioară minimă cu ora şi data stocării 

 
2. Temperatura exterioară maximă cu data şi ora stocării 

3. Umiditatea exterioară minimă cu data şi ora stocării 

4. Umiditatea exterioară maximă cu data şi ora stocării 

 
5. Temperatura minimă a vântului cu data şi ora stocării 
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6. Temperatura maximă a vântului cu data şi ora stocării 

7. Presiunea atmosferică relativă minimă cu data şi ora stocării 

8. Presiunea atmosferică relativă maximă cu data şi ora stocării 

 
9. Viteza maximă a vântului 

 
 

Resetarea valorilor MIN/MAX pentru datele meteo 

Pentru resetarea valorilor minime şi maxime ale datelor meteo descrise anterior de la 1 la 9 
este nevoie ca fiecare afişare să fie separat şi individual resetată.  

1. Apăsaţi tasta MIN/MAX pentru afişarea datelor meteo dorite. Dacă de ex. se doreşte 
resetarea valorilor minime pentru presiunea atmosferică atunci în modul normal de 
afişare se apasă tasta MIN/MAX de trei ori pentru a se afişa valoarea minimă a 
presiunii atmosferice.  

2. Apăsaţi timp de 2 sec. tasta SET până ce apare simbolul RESET în partea inferioară 
a ecranului LCD 

3. Apăsaţi o dată tasta + pentru ca valoarea stocată să fie resetată la valoarea şi ora 
curentă.  

4. Apăsaţi tasta ALARMĂ pentru a vă întoarce la modul normal de afişare. 
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10. Cantitatea de apă pluvială 

Cantitatea totală de apă pluvială se afişează în secţiunea a patra a ecranului LCD în mm 
sau inchi. Afişarea indică cantitatea de apă pluvială care a fost stocată de la ultima resetare 
a staţiei meteo.  
Apăsaţi tasta MIN/MAX de zece ori în modul normal de afişare pentru a fi afişată cantitatea 
totală de apă pluvială. Pe ecran apare simbolul RESET.  

 
 

Pentru a reseta valoarea cantităţii de apă pluvială apăsaţi tasta + o dată în timp ce pe ecran 
se afişează valoarea cantităţii de apă pluvială şi simbolul RESET. Valoarea este resetată 
pe 0, iar ora la ora actuală.  
 

Notă: 

După punerea în funcţiune a staţiei meteo ora, data şi cantitatea de apă pluvială sunt 
afişate prin simbolul „_ _ _”. Ora este afişată după setarea manuală a acesteia.  
 

 

Activarea/dezactivarea buzzer-ului (ON/OFF) 

Utilizatorul poate dezactiva buzzer-ul astfel încât acesta să nu emită un semnal auditiv la 
activarea unei alarme. De aceea pe ecranul LCD va clipi numai simbolul (((_))) pentru a 
indica prezenţa unei alarme.  
Atunci când buzzer-ul este dezactivat şi sunt îndeplinite condiţiile pentru declanşarea unei 
alarme buzzer-ul nu se va auzi. Pentru a indica că o anumită valoare meteo este diferită de 
valoarea de prag presetată, ceea ce presupune declanşarea unei alarme, valoarea meteo 
respectivă va începe să clipească.  
 

Dezactivarea buzzer-ului: 

1. În modul normal de afişare apăsaţi tasta SET până ce apare simbolul BUZZER OFF în 
partea dreaptă a ecranului, deasupra simbolului pentru direcţia vântului. Ecranul LCD trece 
în modul setare. 
2.Pentru a reveni în modul normal de afişare apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Simbolul 
BUZZER OFF rămâne vizibil pe ecran. 
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Reactivarea buzzer-ului 

1. Atunci când pe ecran este afişat simbolul BUZZER OFF apăsaţi scurt tasta SET. 
Simbolul BUZZER OFF dispare.  

2. Pentru a reveni în modul normal de afişare apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Simbolul 
BUZZER OFF nu mai este afişat, iar semnalul alarmei va suna normal în cazul unei 
alarme. 

 

 

Indicator nivel baterie 

Indicatoarele nivelului bateriei pentru staţia meteo şi emiţătorul extern termo-higro apar în 
partea cea mai de sus, respectiv partea cea mai de jos a secţiunii ecranului LCD atunci 
când una dintre baterii este prea slabă şi trebuie schimbată. Pentru a asigura precizia 
măsurătorilor staţiei meteo se recomandă ca bateriile să fie schimbate cel puţin o dată pe 
an în toate unităţile de control.  
 

Notă:  

După schimbarea bateriilor trebuie resetate atât staţia meteo, cât şi emiţătorul extern (v. 
Setările de bază) 
Arhiva cu datele meteo stocate se va şterge atunci când se schimbă bateriile.  
 

 

Testul de recepţie pentru emiţătorul extern termo-higro 

Datele privind temperatura exterioară, umiditatea exterioară, vântul şi apa pluvială sunt 
măsurate şi transferate la fiecare 4,5 secunde. Staţia meteo (receptor) este sincronizată cu 
emiţătorul extern termo-higro pentru recepţia corectă a datelor trimise. Raza de acţiune a 
emiţătorului extern termo-higro (100 m în condiţii normale) poate fi influenţată de 
temperatura mediului înconjurător. La temperaturi extrem de scăzute raza de acţiune poate 
să scadă. Ţineţi cont de acest lucru atunci când plasaţi emiţătorul extern. Dacă după 30 de 
sec. de la punerea în funcţiune a aparatelor datele meteo nu sunt recepţionate şi afişate 
(sau pe ecranul staţiei meteo apare numai “---“ după mai multe încercări de recepţie) 
verificaţi următoarele puncte: 

1. Distanţa dintre staţia meteo şi emiţătorul extern faţă de surse de distorsiune precum 
monitoare sau televizoare trebuie să fie de minim 1,5 – 2 m.  

2. Evitaţi să plasaţi staţia meteo direct sau în apropierea uşilor metalice sau cadrelor 
metalice ale ferestrelor. 

3. Transferul corect al semnalului poate fi distorsionat de folosirea altor aparate care 
funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (868 MHz), precum căşti sau boxe. 
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4. Distorsiunile recepţiei pot fi cauzate şi de către vecinii care folosesc aparate ce 
funcţionează cu acelaşi semnal (868 MHz). 

5. „Vizibilitatea” staţiei meteo şi emiţătorului extern (de ex. printr-o fereastră) măreşte 
raza de acţiune.  

 

Notă: 

Odată semnalul 868 MHz transmis corect nu mai deschideţi compartimentul bateriilor staţiei 
meteo şi emiţătorului. În caz contrar bateriile ar putea ieşi din locaşurile lor, ceea ce ar duce 
la o resetare nedorită a aparatelor. Dacă se întâmplă totuşi acest lucru este nevoie ca toate 
aparatele să fie din nou resetate (v. Setări de bază) 
 
Dacă pe ecran apare în modul normal de afişare numai „- - - „ atunci staţia meteo va 
modifica intervalele pentru recepţia datelor exterioare la 15 minute, până ce datele 
expediate vor putea fi citite. Dacă acest lucru are loc, intervalele de recepţie trec din nou la 
frecvenţa de 4,5 secunde. 
Dacă recepţia nu are loc în ciuda respectării acestor puncte atunci toate aparatele trebuie 
resetate (v. Setări de bază). 
 

 

Poziţionarea 

Înainte de plasarea definită a unuia dintre aparate asiguraţi-vă că aţi analizat următoarele 
puncte: 

- lungimea cablurilor aparatelor individuale este compatibilă cu cerinţele legate de 
distanţa până la locul montării 

- semnalul trimis de emiţătorul extern poate fi recepţionat corect de către staţia meteo 
în locul în care acesta este plasată 

 

Staţia meteo 

Staţia meteo a fost concepută în aşa fel încât poate fi fixată pe un perete sau plasată liber 
cu ajutorul celor două suporturi rabatabile.  
 

Montarea pe perete 

Alegeţi pentru montaj un loc bine protejat. Evitaţi contactul direct cu razele soarelui sau 
ploaia.  
Înainte de montarea pe perete asiguraţi-vă că recepţia datelor privind temperatura şi 
umiditatea exterioară se realizează corect.  
Pentru montarea pe perete procedaţi în felul următor: 

 
1. Înşurubaţi un şurub (nelivrat) în locul ales în perete. Capul şurubului 

trebuie să rămână în afară cca. 5 mm. 
 

2. Fixaţi staţia meteo pe şurub. Asiguraţi-vă că orificiul pentru fixare este 
plasat stabil în capul şurubului.  
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Senzorul termo-higro 

 
Locul ideal de montare pentru senzorul termo-higro este un perete exterior protejat de 
acoperiş, căci în acest loc senzorul este protejat de contactul direct cu ploaia sau razele de 
soare.  
 
Pentru fixarea suportului de perete în locul dorit folosiţi cele două şuruburi livrate la pachet, 
introduceţi senzorul în suport şi fixaţi cele două părţi cu ajutorul şuruburilor. Asiguraţi-vă că 
cablul senzorului pentru vânt şi pentru ploaie este legat corect cu emiţătorul extern termo-
higro pentru a se evita transferul eronat al datelor.  
 

 

Senzorul de vânt 

 
Înainte de montarea senzorului de vânt verificaţi dacă aripa şi rotiţa eoliană se rotesc liber, 
fără nici o dificultate. Pentru măsurători corecte şi precise este important ca senzorul de 
vânt să fie montat în aşa fel încât partea sa frontală (marcată E) să fie orientată în direcţia 
est-vest. Cu ajutorul şuruburilor din pachet sau legăturii de cabluri senzorul poate fi montat 
pe un perete solid sau pe un pilon (diametrul ideal: 16-33 mm). În toate cazurile este 
important ca vântul să bată nestingherit din toate direcţie asupra senzorului.  
Dacă senzorul de vânt este montat pe un pilon atunci legaţi cablul acestuia cu priza 
corespunzătoare a emiţătorului extern. Acest lucru este necesar pentru a alimenta senzorul 
cu energie şi a putea transfera datele spre staţia meteo.  
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Senzorul de ploaie 

 

Pentru rezultate cât mai bune senzorul de ploaie trebuie montat pe o suprafaţă netedă la 
cca. 1 m deasupra pământului. Locul ales trebuie să fie în are liber, fără a fi acoperit de 
copaci sau alte obstacole, în aşa fel încât cantitatea de apă pluvială să nu fie influenţată de 
aceste obstacole, iar măsurătorile să fie eronate.  
 
Atunci când alegeţi locul de montaj verificaţi dacă ploaia în exces nu se adună la baza 
dispozitivului şi că poate curge liberă între bază şi suprafaţa de montare (testaţi turnând cu 
mare atenţie apă curată). 
 
După ce senzorul de ploaie este montat legaţi cablul acestuia cu priza corespunzătoare de 
pe emiţătorul extern. Acest lucru este necesar pentru a alimenta cu energie senzorul de 
ploaie şi a transfera datele măsurate spre staţia meteo.  
 
Senzorul de ploaie este astfel gata de funcţionare. Pentru a testa funcţionalitatea sa turnaţi 
cu atenţie şi foarte încet o cantitate mică de apă curată în pâlnia senzorului. Apa va fi 
măsurată ca şi apă de ploaie. Valoarea măsurată va trebui să fie măsurată în interval de 2 
min. şi trimisă spre staţia meteo care o va afişa.  
 

 

Întreţinere şi reparaţii 

 

 temperaturile, vibraţiile şi şocurile extreme trebuie evitate pentru că pot duce la 
defectarea aparatelor şi prezentarea unor date eronate 

 curăţarea ecranelor şi carcaselor se face cu o lavetă moale, uşor umedă. Nu folosiţi 
soluţii corozive sau solvenţi căci pot dăuna ecranului LCD sau suprafeţelor 
carcaselor 

 nu introduceţi aparatul în apă 
 bateriile descărcate trebuie imediat extrase pentru a evita alte defecţiuni sau 

curgerea acestora. Schimbaţi bateriile numai cu tipul recomandat în acest manual 
 reparaţiile pot fi efectuate numai de către atelierele specializate. Deschiderea 

carcasei sau orice încercare de reparaţie duce la pierderea dreptului de garanţie 
 nu supuneţi aparatul la oscilaţii bruşte şi extreme de temperatură, căci aceasta 

conduce la schimbarea bruscă a afişării datelor ceea ce determină influenţarea 
preciziei valorilor măsurate. 
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Date tehnice 

 

Domeniul măsurători temperaturi: 

exterior: -40ºC până la +59,9ºC cu rezoluţie 0,1ºC 

-40°F până la +140°F cu rezoluţie 0,2°F 

(afişare simbol “OF.L” în afara acestui domeniu) 

Domeniul măsurători umiditate relativă:  1% pînă la 99% cu 1% rezoluţie 

(afişare “- -” la < 1%, afişare "99" la > 99%) 

Viteza vântului:     0 până la 50 m/s (0 până la 111,8 mph) 

(afişare "OF.L" la > 50m/s) 

Temperatura vântului:    -40ºC până la +59,9ºC (-40°F până la +140°F) 

(afişare "OF.L" în afara acestui domeniu) 

Domeniul de setări presiune atm.:  919 până la 1080 hPa 

(27,17 până la 33,90 inHg) 

Cantitate apă pluvială:   0 până la 9999 mm (0 până la 393.6 inch) 

(afişare "OF.L" la > 9999 mm) 

 

Recepţie date exterioare:   la fiecare 4,5 sec. 

Interval testare presiune atmosferică:  la fiecare 15 sec. 

Raza de acţiune emisie:   până la 100 m (330 picioare) în câmp liber 

 

Alimentare cu energie: 

Staţia meteo:    3 x 1,5 V baterii mignon AA, IEC LR6, 1.5 V 

Emiţător extern termo-higro: 2 x 1,5 V baterii mignon AA, IEC LR6 

Durata de viaţă baterii:   cca. 24 luni (recomandăm baterii alcaline) 

 

Dimensiuni (L x Î x A) 

Staţia meteo:    165,4 x 30,8 x 141,9 mm 

Emiţător extern termo-higro: 57,3 x 62 x 157 mm 

Senzor vânt:    250 x 164 x 192,7 mm 

Senzor ploaie:   144 x 54.6 x 88 mm 
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Derogare de responsabilitate 

 Deşeurile electrice şi electronice conţin substanţe dăunătoare. Evacuarea deşeurilor 
electronice în natură sau/şi în locuri neautorizate dăunează puternic mediului 
înconjurător 

 Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau regionale pentru a afla adresa zonelor 
legale pentru colectarea deşeurilor electronice 

 Toate instrumentele electronice trebuie să fie de acum înainte reciclate. Utilizatorii 
trebuie să fie implicaţi activ în aceste operaţii de reciclare şi recuperare a deşeurilor 
electrice şi electronice 

 Evacuarea ilegală a deşeurilor electronice poate dăuna sănătăţii publice şi mediului 
înconjurător 

 Acest produs la fel ca orice aparat electronic nu poate fi evacuat la gunoiul menajer. 
Recomandăm citirea integrală a acestui manual de instrucţiuni pentru beneficiul 
utilizatorului. 

 Producătorul şi distribuitorul nu sunt responsabili pentru valorile incorect măsurate şi 
urmările acestora 

 Acest produs este conceput pentru utilizare casnică drept indicator de temperatură şi 
nu oferă o precizie de 100% 

 Acest produs nu poate fi folosit în scopuri medicinale sau pentru informarea publică 
 Datele tehnice ale acestui aparat pot fi modificate fără anunţ în prealabil 
 Acest produs nu este o jucărie. Ţineţi-l departe de mâinile copiilor 
 Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără autorizaţia scrisă a 

producătorului. 

 

 

Directiva R&TTE 1999/5/EG 

Declaraţia de conformitate: prin prezenta declarăm că acest produs corespunde normelor 

directivei R&TTE 1999/5/EG.  

 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 

Conrad Electronics GmbH (Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Germania). 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică în procesul de fabricaţie. 

© 2010 German Electronics SRL 
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