
STAŢIE METEO WIRELESS TFA SUN 

Cod produs: 1368975 
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Fig. 3 

Simboluri prognoza meteo  

 

         Însorit Parţial înnorat    Înnorat          Ploaie  

 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui aparat marca TFA.  

 

1. Înainte de a începe să folosiţi aparatul 

 Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi în întregime manualul de utilizare.  

 Respectând instrucţiunile din manualul de utilizare evitaţi defectarea aparatului, precum şi 

pierderea dreptului la garanţie din cauza manevrării necorespunzătoare a aparatului.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele produse de nerespectarea instrucţiunilor de 

utilizare. De asemenea nu ne asumăm responsabilitatea pentru valorile măsurate incorecte şi 

urmările acestora.  

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 

 Păstraţi manualul de utilizare pentru consultări ulterioare! 

 

 

2. Pentru siguranţa dvs.  

 Produsul nu poate fi folosit decât exclusiv în domeniile descrise mai sus.  

 Este interzisă repararea, reconfigurarea sau modificarea neautorizată a aparatului.  

Atenţie! 

Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Conectaţi staţia de bază numai la o priză standard cu tensiune de reţea de 230 V! 

 Priza de perete trebuie să se afle în apropierea aparatului şi să fie uşor accesibilă.  

 Evitaţi contactul cu apa şi umiditatea pentru staţia de bază şi blocul de alimentare de la reţea. 

Produsul este adecvat numai pentru funcţionare în spaţii interioare uscate.  

 Nu mai folosiţi produsul dacă carcasa sau blocul de alimentare sunt avariate.  

 Depozitaţi aparatul în afara razei de acţiune a persoanelor (inclusiv copii) care nu pot aprecia 

pericolele asociate cu manevrarea aparatelor electrice.  



 Scoateţi imediat ştecărul din priză dacă apare vreo distorsiune în funcţionare sau dacă nu 

folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

 Nu folosiţi decât blocul de alimentare inclus în colet.  

Atenţie! 

Pericol de rănire: 

 Depozitaţi aparatul şi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor.  

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, nu le dezmembraţi şi nu le încărcaţi. Pericol 

de explozie! 

 Bateriile conţin acizi dăunători sănătăţii. Pentru a evita scurgerea acizilor din baterii înlocuiţi 

cât mai repede bateriile descărcate.  

 Nu folosiţi niciodată baterii vechi împreună cu baterii noi şi nici baterii de tipuri diferite. Purtaţi 

mănuşi şi ochelari de protecţie atunci când manevraţi bateriile din care se scurg substanţe 

chimice.  

 

Instrucţiuni importante privind siguranţa produsului! 

 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, vibraţii sau şocuri. 

 Emiţătorul extern are protecţie la apa stropită, dar nu este impermeabil. De aceea instalaţi 

emiţătorul extern într-un loc umbrit, ferit de precipitaţii.  

 Protejaţi produsul de umiditate.  

 

3. Părţile componente şi tastele  

3.1 Staţia de bază 

 

Afişări pe display (fig. 1) 

A1: Prognoza meteo cu simboluri 

A2: Temperatura exterioară cu simbol recepţie 

A3: Valoarea maximă şi minimă pentru temperatura exterioară 

A4: Simbol baterii pentru emiţătorul extern 

A5: Temperatura interioară şi umiditatea interioară 

A6: Ceas radiocomandat cu secunde, ziua săptămânii, data  

A7: Funcţia Snooze şi simbol alarmă 

A8: Simbol recepţie DCF, DST şi PM 

 

Taste frontale (fig. 1) 

B1: Tasta lumină şi Snooze 

 

 



Taste posterioare (fig. 2) 

B2: Tasta MODE 

B3: Tasta ALARM 

B4: Tasta  

B5: Tasta  

B6: Tasta WAVE 

B7: Tasta LGHT/SNZ 

 

Carcasa (fig. 2) 

C1: Compartiment baterii 

C2: Mufă reţea 

C3: Suport (rabatabil) 

 

4. Punerea în funcţiune  

- Instalaţi staţia de bază şi emiţătorul extern pe o masă, la o distanţă de cca. 1,5 m între ele. Evitaţi 

apropierea de sursele posibile de distorsiuni (aparate electronice şi echipamente wireless).  

- Deschideţi compartimentul baterii al emiţătorului extern.  

- Instalaţi în compartiment 2 baterii tip AAA 1,5 V. Respectaţi polaritatea corectă.  

- Scoateţi folia de protecţie de pe displayul staţiei de bază. 

- Conectaţi blocul de alimentare la staţia de bază. Introduceţi conectorul în mufa de pe staţia de bază, 

iar apoi ştecărul în priză. Atenţie! Verificaţi dacă tensiunea de reţea nu depăşeşte valoarea de 230 

V! Orice altă valoare pentru tensiunea de alimentare poate duce la defectarea aparatului.  

- Se aude un scurt semnal acustic şi se aprind toate segmentele displayului.  

- Se activează iluminarea de fundal a ecranului.  

- Pe displayul staţiei de bază apare temperatura interioară, iar staţia de bază încearcă acum să 

recepţioneze temperatura exterioară; clipeşte simbolul recepţie.  

- Dacă staţia nu recepţionează temperatura exterioară, atunci pe display apare „- -„. Eliminaţi 

eventualele surse de distorsiune. După recepţia semnalului orar DCF puteţi activa manual recepţia 

emiţătorului extern. Menţineţi apăsată tasta  timp de 3 sec. Staţia meteo reîncearcă să 

recepţioneze temperatura exterioară.  

 

4.1 Recepţia semnalului orar  

 Ceasul încearcă să recepţioneze semnalul orar; simbolul recepţie DCF clipeşte. Dacă semnalul 

orar este recepţionat într-un interval de timp de 7 minute, atunci se afişează ora, iar simbolul 

recepţie DCF rămâne permanent pe ecran.  

 Informaţie importantă: În timpul recepţiei semnalului orar se dezactivează iluminarea de fundal 

şi nu mai sunt transmise valorile externe.  



 Dacă recepţia wireless nu este posibilă, atunci iniţializarea poate fi activată şi manual.  

 Apăsaţi tasta WAVE.  

 Simbolul recepţie DCF clipeşte.  

 Întrerupeţi încercarea de recepţie prin reapăsarea tastei WAVE. Simbolul recepţie DCF dispare.  

 Recepţia semnalului orar DCF are loc zilnic între orele 1:00 şi 5:00 dimineaţa. Dacă semnalul orar 

nu poate fi recepţionat nici la ora 5:00, atunci următoarea încercare de recepţie are loc la ora 1:00 

dimineaţa următoare.  

 Dacă ceasul radiocomandat nu recepţionează semnalul orar DCF (de ex. din cauza distorsiunilor, 

distanţei de transfer etc.), atunci ora poate fi setată şi manual. Simbolul recepţie DCF dispare, iar 

ceasul radiocomandat funcţionează apoi ca un ceas normal cu cuarţ (vezi: Setarea manuală a orei 

şi calendarului).  

 

4.1.1 Informaţii privind recepţia semnalului orar  

Semnalul orar este transmis de un ceas atomic cu cesiu, aflat în administrarea Institutului Federal German de 

Tehnică din Braunschweig. Abaterea este mai mică de o secundă la un milion de ani. Semnalul orar este 

codificat şi este transmis din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am Main) folosind un semnal DCF-77 

(77,5 kHz). Raza sa de acţiune măsoară cca. 1500 km. Staţia meteo wireless recepţionează semnalul, îl 

converteşte şi apoi afişează ora exactă. Setarea orei de vară/iarnă se face automat. În timpul orei de vară pe 

display apare “DST”. Recepţia semnalului orar depinde în principal de situaţia geografică. În mod normal nu 

ar trebui să apară probleme de recepţie pe o rază de acţiune de 1500 km pornind de la Frankfurt.  

 

Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele instrucţiuni:  

Recomandăm păstrarea unei distanţe de minim 1.5 – 2 m faţă de eventualele surse de distorsiune precum 

monitoare PC şi televizoare.  

În construcţiile cu beton armat (pivniţe etc.) recepţia semnalului nu va fi la fel de bună. În cazuri extreme 

recomandăm să amplasaţi aparatul în apropierea ferestrei şi/sau să rotiţi aparatul pentru a obţine o recepţie 

mai bună a semnalului orar.  

Noaptea distorsiunile atmosferice sunt de obicei mai reduse şi de aceea recepţia este posibilă în majoritatea 

cazurilor. Este suficientă o singură recepţie pe zi pentru a se putea garanta precizia şi menţinerea abaterii la 

mai puţin de o secundă.  

 

4.2 Instalarea bateriilor în staţia de bază 

 Deschideţi compartimentul baterii al staţiei meteo.  

 Instalaţi în compartiment 2 baterii tip AAA 1,5 V. Respectaţi polaritatea corectă.  

 Reînchideţi compartimentul baterii.  

 Pentru iluminarea permanentă activată a displayului şi pentru a economisi rezervele de energie 

ale bateriilor folosiţi blocul de alimentare inclus în colet.  



 În cazul unei pene de curent bateriile au rol de backup. 

 

4.3 Iluminarea de fundal  

 Atenţie: Iluminarea de fundal în modul permanent activată funcţionează numai cu blocul de 

alimentare de la reţea.  

 Apăsaţi tasta LIGHT/SNZ; acum puteţi seta 4 trepte de luminozitate.  

 Pentru activarea pentru o durată scurtă de timp a iluminării de fundal apăsaţi tasta LIGHT/SNZ 

(numai în modul de funcţionare cu baterii).  

 

5. Manevrarea  

Important: În timpul recepționării wireless a temperaturii exterioare şi a semnalului orar tastele nu 

pot fi acționate.  

Toate datele introduse prin apăsarea tastelor sunt însoţite de un scurt bip.  

Aparatul iese automat din modul setări, dacă nu apăsaţi nicio tastă o perioadă mai lungă de timp.  

În modul setări menţineţi apăsată tasta  sau  pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 

5.1 Setarea manuală a orei şi calendarului  

Menţineţi apăsată tasta MODE pentru a intra în modul setări.  

Clipeşte afişarea pentru an (presetare 2014).  

Puteţi seta anul cu tasta  sau .  

Apăsaţi tasta MODE; acum puteţi seta una după alta luna, ziua, afişarea datei (dacă prima dată se 

afişează ziua şi apoi luna – Z/L, data europeană sau dacă prima dată se afişează luna şi apoi ziua – L/Z, 

data americană), selecţia limbii pentru ziua săptămânii (GE - presetare), fusului orar (00 - presetare), 

afişare între 24 ore (24 h - presetare) sau 12 ore (după ora 12 pe display apare PM), ora şi minutele 

folosind tasta  sau .  

Dacă semnalul orar DCF este recepţionat atunci acesta se suprapune peste ora setată manual.  

 

5.1.1 Setarea fusului orar  

În modul setări puteţi realiza corecţia pentru fusul orar (-12/+12).  

Corecţia fusului orar este necesară dacă semnalul orar DCF poate fi recepţionat, dar fusul orar 

diferă faţă de ora DCF (de ex. +1 = o oră mai târziu).  

Apăsaţi tasta  sau .  

Confirmaţi setarea cu tasta MODE.  

 

5.1.2 Setarea limbii pentru ziua săptămânii 

În modul setări puteţi realiza selecţia limbii pentru ziua săptămânii: germană (GE- presetare), 

franceză (FR), italiană (IT), spaniolă (SP), olandeză (DU), daneză (DA) şi engleză (EN).  



 

5.2 Setarea ceasului deşteptător  

Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ALARM.  

Pe display apar AL şi 6:00 (presetare).  

Clipeşte afişarea pentru oră. Setaţi ora cu tasta  sau .  

Apăsaţi din nou tasta ALARM; acum puteţi seta minutele cu tasta  sau .  

Confirmaţi datele introduse cu tasta ALARM.  

Pe display clipesc simbolul pentru funcţia Snooze şi 10 (presetare).  

Acum puteţi seta cu tasta  sau  minutele (1-60) pentru intervalul funcţiei Snooze.  

Confirmaţi datele introduse cu tasta ALARM.  

Pe display apare ora actuală.  

Apăsaţi tasta ALARM pentru a activa alarma.  

Pe display apare simbolul alarmă.  

Ceasul va începe să sune atunci când se ajunge la ora programată pentru trezire.  

Simbolul alarmă clipeşte.  

Apăsaţi orice tastă la alegere pentru a opri alarma.  

Dacă alarma nu este întreruptă, atunci sunetul în crescendo al alarmei se opreşte automat după câteva 

minute şi se reactivează la aceeaşi oră.  

În timp ce sună alarma apăsaţi tasta lumină din partea frontală sau tasta LIGHT/SNZ din partea 

posterioară pentru a activa funcţia Snooze.  

Dacă funcţia Snooze este activată, atunci pe display clipeşte Zz.  

Alarma este întreruptă pentru o durată de timp egală cu minutele setate pentru intervalul Snooze.  

Apăsaţi tasta ALARM pentru a dezactiva funcţia Snooze.  

Apăsaţi din nou tasta ALARM pentru a dezactiva funcţia alarmă.  

Simbolul Snooze şi simbolul alarmă dispar de pe ecran.  

 

5.3 Afişarea pe display  

Apăsaţi tasta MODE pentru a se afişa ora setată pentru ceasul deşteptător.  

 

5.4 Setarea unităţii de măsură pentru temperatură 

Apăsaţi tasta  pentru a selecta Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F) pentru afişarea temperaturii.  

 

5.5 Resetarea valorilor MAX/MIN 

Valorile maxime şi minime sunt resetate zilnic automat la ora 00:00.  

Menţineţi apăsată tasta   timp de 3 secunde pentru a reseta manual valorile maxime şi minime la 

valoarea actuală pentru temperatura exterioară.  

 



6. Prognoza meteo (fig. 3) 

Staţia wireless foloseşte 4 simboluri meteo diferite (însorit, parţial înnorat, înnorat, ploaie).  

Prognoza meteo cu ajutorul simbolurilor meteo este calculată pentru intervalul de timp 12 – 24 ore şi 

indică doar tendinţa vremii. Dacă de exemplu în prezent este înnorat şi se afişează ploaie, acest lucru 

nu implică o eroare a aparatului, ci faptul că presiunea atmosferică a scăzut şi se aşteaptă o înrăutăţire 

a vremii, ceea ce nu trebuie să însemne neapărat ploaie. Simbolul soare este afişat şi în timpul nopţii, 

dacă este vorba despre o noapte cu cer senin.  

 

7. Amplasarea şi fixarea staţiei meteo şi a emiţătorului extern  

Căutaţi un loc umbrit, ferit de precipitaţii pentru a instala emiţătorul extern. (Acţiunea directă a razelor 

de soare falsifică valorile măsurate, iar umiditatea constantă solicită în mod inutil componentele 

electronice).  

Instalaţi în locuinţă staţia de bază cu suportul rabatat. Evitaţi apropierea de alte aparate electrice 

(televizoare, computere, telefoane fără fir) şi obiecte metalice masive.  

Verificaţi dacă valorile măsurate de emiţătorul extern pot fi transferate spre staţia de bază din locul 

unde emiţătorul a fost instalat (raza de acţiune cca. 60 m în câmp liber). Raza de acţiune poate scădea 

considerabil în prezenţa pereţilor masivi, mai ales dacă conţin componente metalice.  

Dacă este nevoie relocaţi emiţătorul extern şi/sau staţia de bază. 

Dacă transferul valorilor măsurate poate avea loc, atunci puteţi monta definitiv emiţătorul extern.  

Emiţătorul extern poate fi montat pe un perete folosind dispozitivul de atârnare aflat în partea sa 

posterioară sau el poate fi plasat pe o suprafaţă netedă.  

 

8. Întreţinerea şi curăţarea  

Curăţaţi aparatele cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu folosiţi soluţii abrazive de curăţare sau solvenţi! 

Scoateţi bateriile şi ştecărul din priză dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

Depozitaţi aparatele într-un loc uscat.  

 

8.1 Înlocuirea bateriilor  

Înlocuiţi bateriile din emiţătorul extern imediat ce pe displayul staţiei meteo apare simbolul baterii, 

lângă temperatura exterioară.  

Deschideţi compartimentul baterii al emiţătorului extern prin tragerea în jos a capacului.  

Instalaţi 2 baterii noi tip AAA 1,5 V. Respectaţi polaritatea corectă.  

Dacă folosiţi staţia de bază numai cu baterii, atunci înlocuiţi bateriile imediat ce staţia nu mai 

funcţionează corespunzător. Deschideţi compartimentul baterii al staţiei de bază.  

Instalaţi 2 baterii noi tip AAA 1,5 V. Respectaţi polaritatea corectă.  

Atenţie: 

După înlocuirea bateriilor trebuie să realizaţi din nou conexiunea între emiţătorul extern şi staţia de 

bază – adică să repuneţi în funcţiune ambele aparate sau să activaţi căutarea manuală a emiţătorului.  



9. Remedierea defecţiunilor  

Problemă  

Nu apare nimic pe displayul staţiei de bază.  

Soluţie 

În modul de funcţionare cu bloc de alimentare de la reţea:  

Conectaţi aparatul la blocul de alimentare.  

În modul de funcţionare cu baterii:  

Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă.  

Înlocuiţi bateriile.  

 

Problemă  

Fără recepţia emiţătorului.  

Afişare „---„ 

Soluţie 

Emiţătorul nu este instalat.  

Verificaţi bateriile din emiţătorul extern (nu folosiţi acumulatori!) 

Repuneţi în funcţiune emiţătorul extern şi staţia de bază conform instrucţiunilor din manual.  

Căutaţi emiţătorul în modul manual: menţineţi apăsată tasta   

Alegeţi un alt loc de instalare al emiţătorului extern şi/sau staţiei de bază.  

Diminuaţi distanţa dintre emiţătorul extern şi staţia de bază.  

Eliminaţi sursele de distorsiune.  

 

Problemă  

Fără recepţia semnalului DCF 

Soluţie 

Apăsaţi tasta WAVE şi activaţi iniţializarea.  

Aşteptaţi să vină noaptea pentru ca staţia meteo să încerce din nou recepţia.  

Alegeţi un alt loc de instalare pentru aparat.  

Setaţi ora manual.  

Eliminaţi sursele de distorsiune.  

Repuneţi aparatul în funcţiune conform instrucţiunilor din manualul de utilizare.  

 

Problemă  

Afişare incorectă. 

Soluţie 

Înlocuiţi bateriile.  

 



10. Eliminarea deşeurilor  

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să 

returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere 

este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin 

simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de 

depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 

periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din 

localitatea dumneavoastră. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 

resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 

inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale 

în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul 

unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul 

menajer.  

 

11. Date tehnice  

Staţia meteo 

Domeniul de măsurători interior 

Temperatura  

Rezoluţia 

Umiditatea 

Rezoluţia 

Alimentare: bloc de alimentare de la reţea: 230 V-50 Hz (inclus) 

  2 x AAA 1,5 V (bateriile nu sunt incluse) 

Dimensiuni carcasă: 

Greutate: 168 g (numai aparatul) 

 

Emiţător extern  

Domeniul de măsurători exterior 

Temperatura  

Rezoluţia 

Afişare LLL/HHH: valorile sunt în afara domeniului de măsurători  

Raza de acţiune: cca. 60 m (câmp liber) 



Frecvenţa de transfer 

Putere maximă de emisie:  

 Alimentare: 2x AAA 1,5 V (bateriile nu sunt incluse) 

Dimensiuni carcasă: 

Greutate: 29 g (numai aparatul) 

 

Reproducerea prin orice mijloace necesită în prealabil aprobarea scrisă a TFA Dostmann. Aceste instrucţiuni 

de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul 

îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică fără o înştiinţare prealabilă. 

Pentru cele mai noi date tehnice şi informaţii introduceţi codul produsului în pagina noastră web.  

 

Declaraţia de conformitate UE  

Prin prezenta declarăm că staţia meteo wireless 35.1133 îndeplineşte cerinţele de bază ale directivei 

2014/53/UE. O copie a declaraţiei de conformitate cu semnătură şi dată se poate obţine vizitând pagina web:  

www.tfa-dostmann.de 

 

 

http://www.tfa-dostmann.de/

