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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS TECHNO LINE WS 9274 
Cod produs: 419809 

 
 

INTRODUCERE 
Vă felicităm pentru decizia de a achiziționa această stație meteo modernă care îmbină designul original cu măiestria. Stația meteo 
afișează ora, data, calendarul, temperatura interioară și exterioară, umiditatea interioară și exterioară, precum și o statistică 
privind presiunea atmosferică de forma unei histograme. Aparatul oferă informații fiabile privind condițiile meteo actuale și  
viitoare. Produsul se manevrează simplu și ușor. Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu 
funcțiile produsului.  

 
 

CARACTERISTICI 
Stația meteo 

 Semnal orar radiocomandat cu opțiune de setare manuală a orei 

 Setare recepție semnal orar on/off 

 Afișarea zilei săptămânii, datei și lunii (afișarea anului numai în 
modul setări) 

 Opțiunea fus orar (-2 ore până la +5 ore) 

 Setarea orei de vară/iarnă (DST = daylight saving time) 

 Afișarea temperaturii în grade Celsius 

 Afișarea temperaturii interioare cu stocarea valorilor MIN/MAX 

 Afișarea temperaturii exterioare cu stocarea valorilor MIN/MAX, 
precum și a orei și datei înregistrării valorilor 

 Opțiune resetare pentru toate valorile stocate MIN/MAX 

 Afișarea umidității interioare și exterioare în RH% 

 Prognoza meteo cu afișarea tendinței meteo 

 Afișarea istoricului umidității relative pentru ultimele 12 ore 

 Setarea contrastului LCD 

 Indicator baterie descărcată  

 Amplasare pe birou sau montare pe perete  
 

Senzor extern termo-higro 
Transfer wireless spre stație meteo a valorilor măsurate în exterior folosind semnal 868 MHz 
Carcasa poate fi montată pe perete 
Montarea se face într-un loc protejat pentru a evita influențele cauzate de ploaie sau acțiunea directă a razelor de 
soare  
 
 

SETĂRILE DE BAZĂ 
Observație: Această stație meteo poate recepționa semnal numai de la un singur emițător extern.  
 
1. Prima dată instalați bateriile în emițătorul extern (vezi cap. „Instalarea și înlocuirea bateriilor în emițătorul extern termo-higro), 
2. La maxim 2 minute după activarea emițătorului extern instalați bateriile în stația meteo (vezi cap. „Instalarea și înlocuirea 

bateriilor în stația meteo”). După ce ați instalat bateriile se aprind scurt toate segmentele displayului LCD. După aceea sunt 
afișate temperatura și umiditatea interioară, precum și ora sub forma 00:00. Dacă aceste informații nu apar pe ecranul LCD 
într-un interval de 60 de secunde, atunci scoateți toate bateriile, așteptați minim 60 de secunde și apoi reinstalați-le. Dacă 
datele amintite mai sus sunt afișate pe ecran atunci puteți trece la pasul următor.  

3. După ce ați instalat bateriile stația meteo începe să recepționeze datele de la emițătorul extern. Acum trebuie să se afișeze  
temperatura și umiditatea exterioară. Dacă aceste date nu sunt afișate nici după 2 minute, atunci scoateți bateriile din ambele 
aparate și reluați setarea de bază de la pasul 1.  

4. Pentru a asigura condițiile optime pentru recepția datelor 868 MHz nu depășiți distanța de 100 m între stația meteo și 
emițătorul extern (vezi „Amplasarea” și „Recepția 868 MHz”).  

5. După încheierea fazei de test pentru recepția datelor din exterior începe să clipească simbolul DCF din colțul stâng al ecranului 
LCD. Acest lucru indică faptul că ceasul a identificat semnalul DCF și încearcă să-l recepționeze. După recepția semnalului orar 
simbolul DCF luminează permanent și se afișează ora.  
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INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR ÎN STAȚIA METEO  
Stația meteo funcționează cu 3 baterii 1,5 V tip AAA, IEC LR3. Pentru instalarea și 
înlocuirea bateriilor procedați după cum este descris mai jos.  
1. Deschideți compartimentul baterii prin apăsarea cavității cu degetul mare și ridicarea 
capacului compartimentului baterii.  
2. Instalați bateriile la polaritatea corectă (vezi marcajele). 
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii.  
 
 

 

INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR ÎN EMIȚĂTORUL EXTERN TERMO-HIGRO 
Emițătorul extern termo-higro funcționează cu 2 baterii 1,5 V tip AAA, IEC LR3. Pentru instalarea și înlocuirea bateriilor 
procedați după cum este descris mai jos.  
1. Demontați capacul compartimentului baterii prin culisarea sa în sus.  
2. Instalați bateriile la polaritatea corectă (vezi marcajele). 
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii prin culisarea sa în jos.  
 
Observație:  

Dacă schimbați bateriile într-unul din cele două aparate trebuie să resetați ambele aparate conform capitolului „Setarea de bază”. 
Acest lucru este necesar deoarece la punerea în funcțiune a emițătorului extern acesta trimite spre stația meteo un cod de 
siguranță aleatoriu, care trebuie recepționat și stocat de stația meteo în primele 3 minute după punerea sa în funcțiune.  
 

ÎNLOCUIREA BATERIILOR ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR  
Pentru a se putea garanta funcționarea optimă și precizia recomandăm înlocuirea bateriilor în ambele aparate cel puțin o dată pe 
an. (pentru durata de viață a bateriilor vezi cap. Date tehnice).  
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! 
 

RECEPȚIA RADIOCOMANDATĂ A SEMNALULUI ORAR  
Semnalul orar este emis de un ceas atomic cu cesiu care este administrat de Institutul Tehnic German din Braunschweig și care 
are o abatere de mai puțin de o secundă la un milion de ani. Ora este codificată și este emisă sub forma unui semnal orar DCF-77 
(77,5 kHz) de către un emițător din Mainflingen, Frankfurt, ce dispune de o rază de acțiune de cca. 1500 km. Stația meteo 
recepționează acest semnal, îl convertește și apoi afișează ora corectă, indiferent de anotimp.  
Calitatea recepției semnalului depinde de condițiile geografice și de tipul de construcții din zonă. În mod normal nu ar trebui să 
apară probleme în recepție pe o rază de 1500 km în jurul lui Frankfurt.  
Recepția semnalului orar DCF are loc de două ori pe zi, la ora 2:00 și 3:00 dimineața. Dacă recepția nu a avut loc nici la ora 3:00, 
atunci până la ora 6:00 va avea loc o nouă încercare de recepție la fiecare oră exactă. Dacă semnalul orar nu este recepționat nici 
până la ora 6:00, atunci următoarea încercare de recepție va avea loc numai a doua zi la ora 2:00 noaptea.  
Dacă simbolul clipește, dar ora nu a fost setată sau dacă simbolul DCF nu apare deloc vă rugăm să țineți cont de punctele de mai 
jos: 

 Păstrați o distanță de minim 1,5 – 2 metri până la aparate ce pot provoca distorsiuni, precum monitoare, televizoare etc. 

 În clădirile cu pereți din beton armat (pivnițe, blocuri înalte etc.) semnalul recepționat este mai slab. În cazuri extreme 
recomandăm să instalați aparatul în apropierea ferestrei și să-l orientați cu fața sau cu spatele în direcția emițătorului DCF-77 
din Frankfurt.  

 De obicei distorsiunile atmosferice sunt mai puțin frecvente pe timpul nopții și de aceea recepția poate avea loc. O singură 
recepție pe zi a semnalului orar este suficientă pentru a menține abaterea orei la mai puțin de o secundă.  

 

TASTE FUNCȚII  
Stația meteo:  
Stația meteo dispune de 4 taste funcții, ușor de manevrat:  
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Tasta SET (setări) 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru 2 secunde pentru a intra în următorul mod de setări manuale: contrast LCD, fus orar, 
recepția semnalului orar on/off, ora de vară/iarnă on/off, setarea manuală a orei și calendar.  

 Oprirea alarmei.  
 
Tasta + (plus) 

 Pentru mărirea/modificarea valorilor în modul setări.  

 Pentru comutare între afișarea orei/datei/umidității/secundelor 

 Oprirea alarmei.  
 
Tasta MIN/MAX 

 Pentru comutarea valorilor de temperatură MIN/MAX interioară și exterioară 

 Pentru micșorarea/modificarea valorilor în modul setări. 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta timp de 3 secunde pentru resetarea valorilor de temperatură MIN/MAX interioare și 
exterioare salvate la valorile actuale.  

 Oprirea alarmei.  
 
Tasta ALARM 

 Pentru activarea/dezactivarea alarmei și afișării orei alarmei 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta timp de 2 secunde pentru a intra în modul setări. 

 Oprirea alarmei. 

 Ieșirea din modul setări manuale.  
 

ECRAN LCD 
Ecranul LCD este împărțit în 3 secțiuni. În aceste secțiuni se afișează informațiile legate de oră/calendar, date interioare, prognoza 
meteo și istoricul presiunii atmosferice, precum și datele exterioare.  

 
 
Dacă semnalul este recepționat de către stația meteo, atunci apare simbolul pentru datele exterioare (acesta nu apare dacă recep-
ția nu a avut loc). În acest fel utilizatorul poate afla dacă ultima încercare de recepție a avut loc (simbol ON) sau nu (simbol OFF).  
 

SETĂRI MANUALE  
Următoarele setări manuale pot fi modificate prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei SET:  

 Contrast ecran LCD 

 Fus orar 

 Recepția semnalului orar ON/OFF 

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

 Setarea manuală a orei 

 Setare calendar  
 

SETARE CONTRAST LCD 

 
Contrastul ecranului LCD poate fi setat în 8 trepte de la 0 la 7 (presetare LCD 4). 
1. Treapta contrast LCD începe să clipească.  
2. Folosiți + - sau tasta MIN/MAX pentru a selecta treapta pentru contrast.  
3. Pentru confirmarea setării și pentru a intra în setarea fusului orar apăsați tasta SET.  
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SETAREA FUSULUI ORAR  

 
Fusul orar presetat pentru stația meteo este 0. Pentru a seta un alt fus orar:  
1. Fusul orar setat actualmente începe să clipească. 
2. Folosiți +- sau tasta MIN/MAX pentru a seta fusul orar dorit. Intervalul de setare se întinde de la – 2 ore până la +5 ore, în pași 

de 1 oră.  
3. Pentru confirmarea setării și pentru a accesa punctul Setarea recepției semnalului orar on/off apăsați tasta SET.  
 

SETAREA RECEPȚIEI SEMNALULUI ORAR ON/OFF 
În regiunile în care recepția semnalului orar DCF-77 nu este posibilă sau este dificilă puteți dezactiva această funcție. În acest caz 
ceasul funcționează ca unul normal cu cuarț (presetare 1 = ON).  

 
1. Simbolul „1” începe să clipească pe ecranul LCD:  
2. Folosiți +- sau tasta MIN/MAX pentru a dezactiva funcția recepția semnalului orar (0 = OFF).  
3. Pentru confirmarea setării și pentru a accesa punctul Setarea orei de vară/iarnă on/off apăsați tasta SET. 
 

Observație: 
Dacă funcția recepția semnalului orar este setată pe OFF atunci ceasul nu va mai încerca să recepționeze acest semnal. Recepția 
va fi reluată numai dacă funcția este setată din nou pe ON.  

Pe ecranul LCD nu mai apar simbolurile recepție semnal orar  și DCF.  
 

SETAREA OREI DE VARĂ/IARNĂ DST ON/OFF 

 
Funcția ora de vară/iarnă poate fi setată pe ON sau OFF (presetare 1 = ON).  
1. Pe ecranul LCD începe să clipească simbolul 1.  
2. Folosiți +- sau tasta MIN/MAX pentru a dezactiva funcția oră de vară/iarnă (0 = OFF).  
3. Pentru confirmarea setării și pentru a accesa punctul Setarea manuală a orei apăsați tasta SET.  
 

Important:  
Această funcție este utilă numai dacă recepția semnalului orar este setată pe 0 (OFF).  
Funcția oră de vară/iarnă 1 (ON): Ceasul setează automat ora de vară fără a recepționa semnalul orar. Ora de vară începe în ultima 
duminică din martie și se încheie în ultima duminică din octombrie.  
Funcția ora de vară/iarnă 0 (OFF): Nu se trece automat la ora de vară.  
Dacă funcția recepția semnalului orar este activată 1 (ON), vă rugăm să setați funcția ora de vară/iarnă pe 1 (ON): ora este 
actualizată automat prin semnalul orar DCF-77 (dacă recepția poate avea loc). Dacă dezactivați funcția ora de vară/iarnă 0 (OFF) 
atunci ora nu este setată la ora de vară.  
 

SETAREA MANUALĂ A OREI 
Dacă stația meteo nu poate recepționa semnalul orar DFC (distorsiuni, raza de acțiune semnal etc.), atunci ora poate fi setată 
manual. Ceasul funcționează acum ca un ceas normal cu cuarț.  

 
 

1. Ora începe să clipească.  
2. Pentru a seta ora folosiți +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
3. Pentru a seta minutele apăsați tasta SET. Minutele încep să clipească.  
4. Pentru a seta minutele folosiți +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
5. Pentru confirmarea setării și pentru a accesa punctul Setarea calendarului apăsați tasta SET.  
 

Observație: 
Chiar dacă ora a fost setată manual stația meteo va încerca din nou să recepționeze semnalul orar DCF. Dacă recepția are loc 
atunci semnalul orar se suprapune peste ora setată manual. În timpul încercării de recepție clipește simbolul recepție DCF. Dacă 
recepția nu are loc dispare simbolul recepție până în următoarea zi, când are loc o nouă încercare de recepție.  

Simbolurile recepție semnal orar  și DCF nu mai apar pe ecranul LCD după setarea manuală a orei.  
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SETAREA CALENDARULUI  

 
 

1. Anul începe să clipească. Intervalul de setare este 2011 – 2025 (presetare 2011).  
2. Setați anul cu +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
3. Pentru confirmarea setării și pentru a intra în modul lună apăsați tasta SET.  
4. Luna începe să clipească. Pentru a luna ora folosiți +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai 

rapidă a valorilor.  
5. Apăsați tasta SET pentru a intra în modul dată.  
6. Data începe să clipească. Pentru a data ora folosiți +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai 

rapidă a valorilor.  
7. Pentru a confirma setarea și pentru a ieși din modul setare manuală apăsați tasta SET.  
 

Observație: 
Zilele săptămânii sunt afișate automat folosind prescurtările din limba engleză (de luni până duminică): MO / TU / WE / TH / FR / 
SA / SU.  
 

IEȘIREA DIN MODUL DE SETARE MANUAL  
Pentru a ieși din modul setări manuale puteți apăsa tasta ALARM oricând în timpul setărilor. Stația revine la modul normal de  
afișare a orei.  
 

SETAREA CEASULUI DEȘTEPTĂTOR  

 
Setarea alarmei:  
1. Apăsați și mențineți apăsată tasta ALARM timp de cca. 3 secunde până ce clipește afișarea pentru ora alarmei.  
2. Prima dată clipesc ora și simbolul alarmă. Setați ora cu +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai 

rapidă a valorilor. 
3. Apăsați din nou tasta ALARM, până când clipesc minutele. Setați minutele cu +- sau tasta MIN/MAX. Mențineți tasta apăsată 

pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 
4. Pentru confirmarea setării apăsați din nou tasta ALARM.  
 

Observație: 
Pentru a activa sau dezactiva funcția alarmă apăsați o dată tasta ALARM. Simbolul alarmă indică faptul că funcția este activată.  
Durata alarmei este de cca. 2 minute. Pentru a opri alarma apăsați orice tastă la alegere.  
 

SIMBOLURI PROGNOZA METEO  
Simbolurile prognoză meteo din a doua secțiune a ecranului LCD sunt afișate folosind următoarea combinație:  

 
Însorit    Parțial noros            Ploios 

 
Dacă presiunea atmosferică se schimbă brusc sau oscilează puternic se vor actualiza și simbolurile meteo. Dacă simbolurile meteo 
nu se modifică înseamnă că presiunea atmosferică nu s-a modificat sau modificarea este atât de lentă încât nu a putut fi 
înregistrată de stația meteo. Dacă sunt afișate simbolurile soare sau ploaie, atunci afișarea nu se va modifica dacă vremea se 
îmbunătățește (simbol însorit) sau se înrăutățește (simbol ploios), deoarece simbolurile afișate exprimă deja cele două situații.  
Simbolurile afișate indică o îmbunătățire sau înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat soare sau ploaie, așa după cum 
este indicat de simboluri. Dacă de ex. vremea actuală este înnorată și se afișează ploaie, acest lucru indică faptul că presiunea 
atmosferică a scăzut și se așteaptă o înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat ploaie.  
 

Observație: 
După setarea de bază prognozele meteo pentru primele 12 – 24 ore nu vor fi acurate, deoarece stația meteo are nevoie să se afle 
la o altitudine constantă în tot acest interval de timp și să colecteze datele de presiune atmosferică, căci numai astfel va putea 
oferi prognoze meteo fiabile.  
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Prognozele stației meteo nu sunt acurate 100%. În general stația meteo oferă o precizie pentru prognozele meteo de 75%. În 
regiunile în care starea vremii se modifică de obicei brusc (de ex. de la soare la ploaie) stația meteo va oferi prognoze mai precise 
decât în zonele cu modificări lente sau rare ale vremii (de ex. de obicei însorit).  
Dacă stația meteo este mutată dintr-un loc într-un alt loc aflat la o altitudine mult mai mare sau mai mică (de ex. de la parter la 
etajele superioare ale unei clădiri), atunci vă rugăm să ignorați valorile afișate în primele 12 – 24 ore. În acest fel vă asigurați că 
stația meteo nu percepe această modificare de amplasare drept modificare a presiunii atmosferice.  
 

AFIȘAREA TENDINȚEI METEO  
Afișarea tendinței meteo sub forma săgeților (se află în stânga lângă simbolurile meteo) funcționează în combinație cu simbolurile 
prognoză meteo. Dacă apare o săgeată orientată în sus, acest lucru înseamnă creșterea presiunii atmosferice și astfel 
îmbunătățirea vremii. Săgeata orientată în jos indică scăderea presiunii atmosferice și implicit înrăutățirea vremii.  
În acest fel veți putea identifica felul în care se modifică vremea și tipul de modificare. Dacă simbolul tendința vremii este orientat 
în jos și totodată sunt afișate simbolurile soare și nori (înnorat cu porțiuni de soare), atunci înseamnă că ultima modificare a vremii 
a avut loc în timpul unei perioade însorite (numai simbolul însorit). Deoarece simbolul tendință meteo este orientat 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, ea va rămâne permanent afișată pe ecranul LCD.  
 

ISTORIC PRESIUNE ATMOSFERICĂ (BAROMETRU ELECTRONIC CU AFIȘAREA TENDINȚEI PRESIUNII ATMOS-
FERICE) 
Partea dreaptă a celei de-a doua secțiuni a ecranului LCD indică histograma pentru istoricul presiunii atmosferice.  
 

 
 
Histograma indică tendința presiunii atmosferice în ultimele 12 ore folosind 7 trepte: 0h, -3h, -6h, -9h și -12h. Momentul “0h” 
reprezintă valoarea salvată pentru presiunea atmosferică de la ora fixă actuală. Histograma prezintă valorile de presiune 
atmosferică în hPa (0, ±1, ±3, ±5) pentru respectivele ore. Valoarea 0 din centrul scalei corespunde presiunii atmosferice actuale, 
iar fiecare abatere (±1, ±3, ±5) indică valoarea hPa anterioară comparativ cu presiunea atmosferică actuală.  
Dacă coloanele histogramei cresc, acest lucru indică îmbunătățirea vremii cauzată de creșterea presiunii atmosferice. Coloanele 
care scad indică scăderea presiunii atmosferice și astfel o înrăutățire a vremii la momentul 0h.  
 

Observație: 

 Pentru o afișare cât mai precisă a tendinței presiunii atmosferice este nevoie ca stația meteo să se afle permanent la o 
altitudine constantă (adică stația să nu fie mutată de la parter la un etaj superior al clădirii). Dacă totuși stația trebuie mutată 
într-un alt loc ignorați valorile afișate în următoarele 12 ore.  

 Valoarea bar depinde de modificarea temperaturii și nu este decât o valoare de referință.  
 

DATE TEMPERATURĂ/UMIDITATE INTERIOARĂ  
Datele de temperatură și umiditate interioare sunt actualizate automat și sunt afișate în prima secțiune a ecranului LCD. 

 
 

DATE TEMPERATURĂ/UMIDITATE EXTERIOARĂ  
Secțiunea inferioară a ecranului LCD afișează temperatura și umiditatea exterioară, precum și simbolul recepție pentru datele din 
exterior.  

 
 

 
COMUTAREA ȘI RESETAREA DATELOR DE TEMPERATURĂ MIN/MAX  
AFIȘAREA DATELOR DE TEMPERATURĂ MIN/MAX  
Apăsați de mai multe ori tasta MIN/MAX pentru afișarea în secvență a valorilor MIN/MAX pentru temperatura interioară și 
exterioară.  
Observație: Valorile MIN/MAX de temperatură exterioară salvate sunt afișate cu data și ora la care au fost înregistrate.  
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RESETAREA DATELOR DE TEMPERATURĂ MIN/MAX 
Pentru resetarea tuturor datelor salvate pentru temperatura interioară și exterioară la valorile actuale apăsați tasta MIN/MAX 
timp de 3 secunde.  
 

OBSERVAȚIE PRIVIND EMIȚĂTORUL EXTERN TERMO-HIGRO  
Raza de acțiune a emițătorului extern termo-higro poate fi influențată de temperatura ambientală. Dacă temperatura este scăzută 
raza de acțiune poate să scadă. De asemenea este posibilă și diminuarea randamentului bateriilor. Țineți cont de toate acestea 
atunci când instalați emițătorul extern.  
 

TEST RECEPȚIE 868 MHZ 
Dacă datele de temperatură și umiditate pentru exterior nu sunt recepționate corect la 3 minute de la setarea de bază (sau afișarea 
pentru exterior a stației meteo este permanent de genul „- - -”), vă rugăm să țineți cont de punctele de mai jos: 
1. Distanța dintre stația meteo și emițătorul extern față de sursele de distorsiune, ca de ex. monitoare sau televizoare, trebuie să 

fie de minim 2 metri. 
2. Nu amplasați emițătorul extern direct sau lângă cadre metalice de fereastră.  
3. Transferul semnalului poate fi distorsionat de alte aparate care folosesc aceeași frecvență (868 MHz), ca de ex. căști sau boxe. 

Distorsiunile pot fi cauzate și de aparatele vecinilor care folosesc aceeași frecvență (868 MHz).  
 

Observație: 
Dacă semnalul 868 MHz este recepționat corect nu mai deschideți compartimentul baterii al stației meteo și emițătorului extern. 
Bateriile se pot desprinde din contacte, ceea ce va duce la resetarea aparatelor. Dacă se întâmplă totuși așa ceva, atunci setați din 
nou aparatele pentru a evita problemele de recepție (vezi „Setarea de bază”).  
Raza maximă de acțiune între emițătorul extern și stația meteo este de 100 m în câmp liber. Raza de acțiune depinde însă de 
condițiile și factorii ambientali. Dacă recepția nu este posibilă deși ați ținut cont de toate aceste puncte atunci trebuie să reluați 
setarea de bază a aparatelor (vezi „Setarea de bază”).  
 

AMPLASAREA STAȚIEI METEO  
Stația meteo poate fi amplasată pe un birou sau montată pe un perete. Înainte de montarea pe perete verificați 
dacă datele din exterior pot fi recepționate în acest loc.  
 
Montarea pe perete: 
1. Fixați șurubul (nu este inclus în colet) în locul dorit din perete. Lăsați capul șurubului în afară cca. 5 mm. 
2. Atârnați stația meteo folosind urechiușa din spatele acesteia. Trageți de stație în jos și verificați dacă aparatul a 
intrat la locul său.  
 
Picior de suport rabatabil: 
Piciorul de suport rabatabil se află în partea posterioară a stației meteo. Trageți de picior spre exterior. După ce 
piciorul este rabatat amplasați stația meteo în locul dorit.  
 

AMPLASAREA EMIȚĂTORULUI EXTERN TERMO-HIGRO  
Montați aparatul într-un loc protejat pentru a se evita acțiunea ploii sau a razelor de soare.  
Emițătorul extern termo-higro poate fi montat pe o suprafață plană sau pe un perete cu ajutorul suportului (suport 
de masă sau de perete).  
 
Montarea pe perete: 
1. Fixați suportul pe perete folosind șuruburi și dibluri. 
2. Introduceți emițătorul extern pe suportul de perete.  
 
Observație: 
Înainte de montarea definitivă a emițătorului amplasați toate aparatele în locurile dorite pentru a verifica dacă 
datele din exterior pot fi recepționate corect. Dacă semnalele nu sunt recepționate atunci schimbați puțin locurile 
de amplasare pentru a obține recepția optimă.  
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ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA  
 Evitați temperaturile extreme, vibrațiile și șocurile, căci acestea pot defecta aparatele și pot avea drept urmare date și prognoze 

meteo imprecise. 

 Curățați ecranul și carcasele cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau solvenți, căci acestea 
pot ataca ecranul LCD sau carcasele.  

 Nu scufundați aparatele în apă. 

 Scoateți imediat din aparate bateriile descărcate pentru a evita scurgerea acizilor din baterii. Pentru înlocuire folosiți numai 
baterii de tipul recomandat.  

 Nu încercați să reparați singur aparatul. Verificarea și repararea aparatelor pot fi realizate numai de către tehnicieni specializați. 
Deschiderea carcaselor sau reparațiile neautorizate duc la pierderea dreptului la garanție.  

 Feriți aparatul de oscilații bruște sau extreme de temperatură, căci acestea duc la modificarea rapidă a valorilor afișate și astfel 
la imprecizia valorilor măsurate.  

 

DATE TEHNICE  
Temperatură de funcționare 5 °C la 40 °C 
Domeniul de măsurare temperatură 
Interior:    -9,9 °C la +59,9 °C rezoluție 0,1 °C (afișare OF.L în afara acestui domeniu) 
Exterior: -39,9 °C la +59,9 °C rezoluție 0,1 °C (afișare OF.L în afara acestui domeniu, afișare - - - dacă 

semnalul nu poate fi recepționat) 
Domeniul de măsurare umiditate 
Umiditate interioară:   20% la 95% rezoluție 1% (afișare - - - la temperatură în afara domeniului OF.L); 

afișare “19%“ la < 20% și “96%” la > 95%) 
Umiditate exterioară:   1% la 99% rezoluție 1% (afișare - - - la temperatură în afara domeniului OF.L); 

afișare 1% la < 1% și 99% la > 99%) 
Intervale examinare date: 
Temperatura interioară:  la fiecare 16 secunde 
Recepția temperaturii exterioare:  la fiecare 4 secunde 
Raza de acțiune:    maxim 100 m (câmp liber) 
Consum de curent (recomandăm baterii alcaline) 
Stația meteo   3 x baterii AAA, IEC, LR3 1.5 V 
Emițător extern   2 x baterii AAA, IEC, LR3, 1.5 V 
Dimensiuni (L x l x Î)   
Stația meteo   170.8 x 28.3 x 127 mm 
Emițător extern    36 x 16 x 102.6 mm 
 

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII 
 Deșeurile electrice și electronice conțin substanțe periculoase. Eliminarea acestor deșeuri în natură sau în locuri neautorizate 

dăunează mediului înconjurător. 

 Cereți informații de la autoritățile locale privind locurile de depozitare a deșeurilor.  

 Toate aparatele și instrumentele electronice trebuie trimise spre reciclare. Utilizatorii sunt rugați să participe activ la 
colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor electrice și electronice.  

 Eliminarea necontrolată a acestor deșeuri dăunează sănătății publice și calității mediului. Nu este permisă aruncarea lor la 
gunoiul menajer.  

 Cititorul este rugat să citească în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosească produsul.  

 Producătorul sau distribuitorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările imprecise și urmările acestora.  

 Produsul a fost conceput numai pentru utilizare privată și numai pentru afișarea temperaturii și umidității.  

 Produsul nu poate fi folosit în scopuri medicinale sau pentru informarea publică.  

 Datele tehnice pentru acest produs pot fi modificate fără anunț în prealabil. 

 Acest produs nu este o jucărie. Utilizați și depozitați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.  

 Nicio parte din acest manual de utilizare nu poate fi reprodusă fără aprobarea în scris a producătorului.  
 
 

Directiva R&TTE 1999/EC 
Rezumat al declarației de conformitate: Prin prezenta declarăm că acest aparat pentru transferul wireless al datelor îndeplinește 
principalele cerințe ale directivei R&TTE 1999/EC.  
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România) şi TechnoTrade Import-Export GmbH  
(Gewerbepark Berlin-Wildau 10, 15745 Wildau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este  interzisă. 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 sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2016 TechnoTrade Import-Export GmbH  & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


