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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS CU FUNCȚIE ATENȚIONARE FURTUNĂ 
Cod produs: 1208067  

 
 

1. Introducere 
 

Stimate client,  
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. 

Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului și pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai 
instrucțiunile prezentate în acest manual! 
Acest manual de utilizare însoțește produsul. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și 
utilizarea produsului. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  

Toate denumirile și descrierile produsului din acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

2. Domenii de utilizare 
 

Stația meteo afișează diferite valori măsurate, de ex. temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară, 
cantitatea de apă pluvială, viteza și direcția vântului.  
Datele măsurate de senzorul extern sunt transferate wireless spre stația meteo. 
Folosind datele de la senzorul intern pentru presiunea atmosferică și istoricul evoluției presiunii atmosferice stația meteo 
realizează o prognoză meteo, pe care o afișează pe display prin simboluri grafice. 
Ora și data pot fi reglate automat folosind semnalul orar DCF. Există însă și opțiunea de setare manuală (de ex. în caz de 
probleme cu recepția).  
Aparatul funcționează cu baterii. Stația meteo poate funcționa și cu un bloc de alimentare de la rețea (nu este inclus în colet, 
poate fi comandat separat).  
Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările, valorile măsurate sau prognozele meteo eronate și pentru urmările 
acestor erori.  
Aparatul fi folosit numai în scopuri private; el nu a fost conceput pentru scopuri medicinale sau informații publice.  
Din motive de siguranță (CE) produsul nu are voie să fie modificat și/sau reconfigurat. Orice altă întrebuințare, în afara celor 
menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole precum scurtcircuite, incendiu, electrocutare etc.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați 
produsul. Înmânați acest manual persoanelor care ajung să folosească acest aparat.  

Capitolul 5 prezintă toate caracteristicile și funcțiile acestui produs. 
 

3. Conținut colet 
 

 Stația meteo 

 Senzor extern 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 2 coliere cablu 

 1 pad din plastic 

 4 șuruburi 

 4 dibluri 

 Manual de utilizare  
 

4. Explicații simboluri 
 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

5. Caracteristici 
 

 Prognoza meteo (însorit, parțial înnorat, înnorat, ploios, furtună) 

 Presiunea atmosferică 

 Direcția vântului 

 Viteza vântului (stocarea valorilor măsurate minime și maxime) 

 Pluviometru (afișarea cantității de apă pluvial zilnică, săptămânală, lunară și totală) 

 Senzor fulgere (distanța și numărul probabil de fulgere, funcție atenționare) 

 Senzor UV (valoarea maximă a zilei, index UV actual, durata probabilă a radiației periculoase) 

 Umiditatea și temperatura (interior și exterior; cu stocarea valorilor măsurate minime și maxime) 
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 Afișarea punctului de rouă, indexului caniculă și wind chill 

 Atenționare gheață/îngheț 

 Ceas radiocomandat (DCF77) cu setarea fusului orar 

 Ceas deșteptător cu funcția snooze 

 Calendar  
 

6. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Respectați toate 
instrucțiunile de siguranță. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare 
a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, pot deveni periculoase pentru copii. 

 Aparatul poate fi folosit numai în spații interioare, uscate. Feriți aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură sau 
frig extrem, umiditate sau umezeală. 

 Senzorul extern este conceput pentru a fi folosit în spații exterioare. El nu poate funcționa însă pe sau sub apă.  

 Feriți produsul de vibrații puternice, gaze, vapori și solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat. 
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot distorsiona 
aparatele medicale. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Priza trebuie să se afle în apropierea aparatului și să fie ușor accesibilă. 

 Drept sursă de tensiune puteți folosi numai blocul de alimentare de la rețea inclus în colet.  

 Sursa de tensiune adecvată pentru blocul de alimentare poate fi numai o priză care face parte din rețeaua publică de 
alimentare. Înainte de a introduce blocul de alimentare în priză verificați dacă tensiunea indicată în datele tehnice ale 
blocului de alimentare corespunde cu tensiunea livrată de priză.  

 Nu introduceți/extrageți niciodată blocul de alimentare din priză cu mâinile umede.  

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți blocul de alimentare din priză, ci numai de ștecăr.  

 Atunci când instalați cablul aveți grijă să nu-l striviți, îndoiți sau secționați din cauza marginilor ascuțite.  

 Instalați cablul în așa fel încât să nu împiedice libera circulație a persoanelor. Pericol de accidentare. 

 Din motive de siguranță scoateți întotdeauna blocul de alimentare din priză în condiții de furtună. 

 Dacă blocul de alimentare prezintă daune nu-l mai atingeți. Pericol de electrocutare! Decuplați priza de la tensiune 
(decuplați siguranța automată sau disjunctorul diferențial), iar apoi scoateți blocul de alimentare din priză. Eliminați blocul 
de alimentare defect în mod ecologic. Achiziționați un alt bloc de alimentare de structură similară.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, care poate duce la defectarea 
aparatului; în plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! Lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar 
mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu folosiți produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

 Nu turnați niciodată lichide peste aparatele electrice și nu instalați în apropierea aparatului recipiente umplute cu lichide. 
Dacă pătrunde apă sau vreun obiect în interiorul aparatului decuplați priza de la tensiune (de ex. decuplați siguranța 
automată), iar apoi scoateți ștecărul din priză. Nu mai folosiți aparatul ci duceți-l într-un atelier de reparații.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

7. Instrucțiuni privind bateriile și acumulatoarele 
 

 Când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatoare. Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când manevrați aceste baterii/acumulatoare.  
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 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci există 
pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Schimbați toate bateriile/acumulatoarele deodată. Dacă amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi acest lucru 
poate dăuna aparatului.  

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile 
nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 

8. Descrierea aparatului și a elementelor de control 
 

a. Stația meteo 

 
 
 
1 Tasta Light / Snooze 

2 Tasta BARO 

3 Tasta Temp 

4 Tasta WIND 

5 Tasta RAIN 

6 Tasta UV 

7 Tasta LIGHTNING 

8 Mufa pentru blocul de alimentare 

9 Compartiment baterii 

10 Picior de suport 

11 Tasta Memory/ respectiv Clear 

12 Tasta Channel/+ respectiv Search 

13 Tasta Clock/Set 

14 Tasta Alarm 

15 Display (ecran) 

 
 

b. Senzorul extern 
16 Produsul văzut de sus 
 
 
 
 
 
 
 
17 Produsul văzut din lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Produsul văzut din spate 
 
19 Tasta Transmit 
 
20 Compartiment baterii  
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9. Montarea senzorului extern 
 

a. Locul de montare al senzorului extern 
 Senzorul extern trebuie să fie instalat în spații exterioare. 

 Instalați senzorul extern în interiorul razei de acțiune (100 m). Zidurile și obstacolele diminuează raza de acțiune. Verificați 
recepția semnalului stației meteo înainte de a instala definitiv senzorul. 

 În mod ideal senzorul extern ar trebui să fie instalat pe un stâlp sau pe acoperișul unei case, astfel încât să fie supus din 
toate părțile la vânt, ploaie și lumină solară pentru a putea măsura în mod corect viteza vântului, direcția vântului, 
precipitațiile și indexul UV.  

 Nu instalați senzorul extern în apropierea surselor de emisie electromagnetică, ca de ex. un stâlp de curent sau aparate 
electrice, căci acestea pot dăuna senzorului fulgere. Asigurați-vă că girueta și roata eoliană nu sunt blocate, căci numai în 
acest fel poate fi garantată corectitudinea măsurătorilor. 

 Instalați senzorul extern pe o suprafață deschisă, astfel încât lumina soarelui să ajungă oricând la senzorul UV al aparatului 
și să nu fie blocată de copaci sau ziduri. 

 Nu instalați aparatul sub copaci sau în apropierea zidurilor. Aparatul trebuie să intre în contact cu ploaia pentru că numai în 
acest fel poate măsura corect cantitatea de apă pluvială.  

 Asigurați-vă că apa de ploaie nu se adună sub aparat. Apa de ploaie trebuie să curgă liberă.  
 

b. Testarea razei efective de acțiune 
 Instalați senzorul extern în poziție orizontală în locul de montare ales, la minim 1 m distanță deasupra solului. (Acest loc nu 

reprezintă locul final de instalare; fixați senzorul extern pe un stâlp sau acoperiș până ce apucați să verificați raza efectivă 
de acțiune).  

 Deschideți compartimentul baterii (20) și instalați 4 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). Închideți 
compartimentul baterii și fixați șuruburile.  

 Instalați stația meteo în locul ales de dvs. în interiorul casei. Conectați blocul de alimentare în partea posterioară a 
aparatului sau instalați 3 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). 

 Apăsați o dată tasta Clock/Set (13) pentru a sări peste setările pentru prognoza meteo. 

 Pe display apare clipind simbolul pentru senzorul extern. Aparatul se află în modul căutare. (dacă simbolul nu mai clipește 
apăsați timp de 3 secunde tasta Search 12 de pe stația meteo pentru a iniția căutarea semnalului).  

 Cu stația meteo în modul căutare apăsați tasta Transmit (19) din partea inferioară a senzorului extern pentru a expedia 
semnalul radiocomandat al stației meteo.  

 Dacă stația meteo și senzorul extern se află în interiorul razei efective de acțiune atunci stația meteo afișează toate datele, 
inclusiv temperatura exterioară, umiditatea, viteza vântului, direcția vântului, cantitatea de apă pluvial și indexul UV.  

 Pentru a obține un semnal de calitate încercați să rotiți roata eoliană și să modificați orientarea giruetei pe senzorul extern; 
după aceea ar trebui ca viteza și direcția vântului să fie actualizate într-un minut. Dacă actualizarea datelor nu se face la 
fiecare minut înseamnă că semnalul este slab. Pentru a obține o recepție bună diminuați raza de acțiune și repetați testa-
rea razei de acțiune după cum este descris mai sus până ce pe ecranul stației actualizarea datelor se face la fiecare minut.  

 După ce ați testat raza efectivă de acțiune scoateți toate bateriile din senzorul extern. Scoateți și bateriile din stația meteo 
și decuplați blocul de alimentare de la aparat.  

 

c. Instalarea și calibrarea 
 După verificarea razei efective de acțiune puteți monta senzorul extern în locul ales de dvs. În acest sens aveți nevoie de un 

stâlp cu un diametru de cca. 25 – 30 mm (nu este inclus în colet), care să fie stabil și vertical. Montați senzorul extern așa 
după cum se vede în imaginea de mai jos folosind colierele de cablu incluse în colet, la minim 1 m deasupra solului. După 
instalare verificați dacă senzorul extern este orientat în plan orizontal, căci numai în acest fel se pot obține măsurători 
corecte ale vitezei și direcției vântului, precum și ale cantității de apă pluvial și a indexului UV.  

 
 Senzorul extern poate fi instalat și pe un perete cu ajutorul șuruburilor și diblurilor. 

 Înainte de a fixa un șurub, respectiv de a da o gaură în perete pentru diblu trebuie să verificați dacă în locul de instalare 
este posibilă recepția datelor wireless emise de senzorul extern.  

 Deschideți compartimentul baterii al senzorului extern și instalați 4 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și 
minus/-). Închideți compartimentul baterii și fixați șuruburile. 
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 Conectați blocul de alimentare în partea posterioară a stației meteo. Deschideți compartimentul baterii și instalați 3 baterii 
AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). Închideți compartimentul baterii. 

 Pe displayul stației meteo clipește afișarea. Apăsați tasta + sau – pentru a alege condițiile meteo actuale drept setări de 
start pentru prognoza meteo. Apăsați tasta Clock/Set (13) pentru a confirma setarea. 

 Pe display apare clipind simbolul pentru senzorul extern. Aparatul se află în modul căutare. (dacă simbolul nu mai clipește 
apăsați timp de 3 secunde tasta Search (12) de pe stația meteo pentru a iniția căutarea semnalului).  

 În timp ce stația meteo se află încă în modul căutare orientați girueta de pe senzorul extern spre nord. Apăsați o dată tasta 
Transmit (19) de la baza aparatului pentru a trimite semnale spre stația meteo în scopul înregistrării și calibrării. (în caz de 
recepție ledul clipește de 5 ori).  

 
 Dacă s-a realizat recepția atunci pe display apare temperatura exterioară, umiditatea, cantitatea de apă pluvială, 

viteza/direcția vântului și indexul UV.  
Atenție: După înlocuirea bateriilor sau o pană de curent la senzorul extern sau stația meteo este nevoie să realizați 
din nou calibrarea și înregistrarea.  

 

10. Instalarea stației meteo 
 

Stația meteo poate fi instalată pe o suprafață adecvată folosind piciorul de suport (10). Acesta trebuie să fie suficient de mare, 
stabil, plat și instalat în plan orizontal. De asemenea piciorul de suport trebuie amplasat în afara razei de acțiune a copiilor.  

 

11. Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 

În principiu stația meteo și senzorul extern pot funcționa și cu acumulatoare.  
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a acumulatoarelor, durata 
de funcționare a senzorului extern pe timpul iernii este mai mică deoarece acumulatoarele sunt mai sensibile decât 
bateriile la temperaturi exterioare scăzute. 
De aceea vă recomandăm să folosiți preferențial baterii alcaline pentru a obține o durată de funcționare cât mai mare 
pentru stația meteo și senzorul extern. 

Stația meteo poate funcționa și cu blocul de alimentare inclus în colet. Pentru mai multe informații citiți capitolul următor.  
 

a. Generalități 
Atenție: 
Prima dată instalați bateriile în senzorul extern, abia după aceea în stația meteo.  
Dacă nu procedați în acest mod se poate întâmpla ca stația meteo să nu identifice senzorul extern. În acest caz puteți 
iniția mai târziu căutarea manuală a senzorului extern.  

Dacă doriți să testați prima punere în funcțiune a stației meteo și a senzorului extern, de ex. într-o cameră, atunci nu instalați 
senzorul extern direct lângă stația meteo. În caz contrar se poate ajunge la probleme de recepție din cauza interferențelor cu 
semnalul prea puternic. Păstrați o distanță de minim 1 m între stația meteo și senzorul extern.  
Acest test de funcționare vă permite să soluționați alte probleme de recepție (după montare) modificând orientarea stației 
meteo și a senzorului extern.  

Raza de acțiune dintre senzorul extern și stația meteo este de max. 100 m.  
Citiți informațiile incluse în cap. 14.  

 

b. Senzorul extern 
Deschideți compartimentul baterii (20) din partea inferioară a senzorului extern desfăcând șuruburile cu ajutorul unei 
șurubelnițe în cruce și instalați 4 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). Reînchideți compartimentul 
baterii și strângeți șuruburile.  
 

c. Stația meteo 
 Deschideți compartimentul baterii împingând în jos capacul acestuia și instalați 3 baterii AA la polaritatea corectă 

(respectați plus/+ și minus/-). 

 Reașezați capacul compartimentului baterii.  
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12. Modul de funcționare al stației meteo cu blocul de alimentare 
 

Conectați blocul de alimentare la o priză adecvată și introduceți ștecărul în mufa de conexiune (8) din partea laterală a stației 
meteo.  

 

13. Punerea în funcțiune și utilizarea 
 

a. Ceas radiocomandat 
 După instalarea bateriilor/conectarea blocului de alimentare aparatul de bază începe procesul de sincronizare al ceasului 

radiocomandat. Simbolul antenă clipește pe display în timpul sincronizării.  

 După recepția semnalului DCF pe ecran apare simbolul antenă  pentru a indica semnal plin. Ceasul radiocomandat este 
sincronizat zilnic la ora 02:03 și 03:03.  

 Fiecare ciclu de recepție durează 2,5 – 10 minute. 

 Simbol antenă clipitor : căutare semnal wireless 

 Simbol permanent antenă : recepție realizată. 

 Simbol antenă : recepție eșuată.  

 Fără simbol antenă pe display: recepția este dezactivată. 

 Simbolul antenă semnifică faptul că recepția nu a reușit (dar sincronizarea zilnică este încă activă). Pentru a da startul 
semnalului DCF mențineți apăsată tasta BARO (2), până ce pe display apare simbolul antenă. 

 Dacă recepția eșuează din nou puteți reîncerca mai târziu în alte locuri. Instalați stația meteo la distanță de surse de 
distorsiune precum telefoane mobile, aparate electrocasnice, TV etc.  

 Pentru a dezactiva recepția wireless și a stopa sincronizarea zilnică mențineți apăsată tasta BARO (2) până la dispariția 
semnalului antenă.  

 

b. Ceas, calendar, fus orar 
 Apăsați tasta Clock/Set (13) pentru a alege între calendar și oră. 

 Urmați pașii descriși mai jos pentru a seta formatul oră 12/24, formatul orei, formatul zi/lună, sincronizarea fusului orar, 
timpul și calendarul. 

 Mențineți apăsată tasta Clock/Set (13) pentru a intra în modul setarea timpului. 

 Folosiți tastele + sau – pentru a corecta selecția și tasta Clock/Set pentru a confirma (sau a omite) setarea în secvența de 
dedesubt.  

 Weather Forecast > 12/24hr format > D/M or M/D format > Time Zone Offset > Hr > Min >Yr > > Month> Date > 
Temperature unit > Rainfall unit > Wind Speed unit > Pressure unit> Pressure value > EXIT 

 (Prognoza meteo > Format 12/24 ore > Format zi/lună sau lună/zi >Compensare fus orar > Ore > Minute > An > > Luna > 
Data > Unitate de măsură temperatură>Unitate de măsură precipitații > Unitate de măsură viteza vântului > Unitate de 
măsură presiunea atmosferică > Valoare presiunea atmosferică >ÎNCHEIERE). 

Ora și calendarul trebuie să fie setate manual atunci când stația meteo nu poate recepționa semnalul DCF. 
Dacă aparatul poate recepționa semnalul DCF, dar doriți să modificați fusul orar, puteți alege TIME ZONE OFFSET 
(compensare fus orar) între +12 ore și -12 ore (aceasta este diferența de timp între ora radiocomandată și ora locală). 
Dacă TIME ZONE OFFSET este setat pe o altă valoare decât 0, atunci în modul ceas și calendar apare simbolul ZONE.  

 

c. Setarea alarmei 
 Apăsați tasta Alarm (14) pentru a afișa ora alarmei; pe display apare simbolul ALARM. 

 Apăsați din nou tasta Alarm pentru a activa sau dezactiva alarma. Pe display apare simbolul clopoțel  atunci când alarma 
este activată. 

 Mențineți apăsată tasta Alarm pentru a ajunge în modul setări alarmă. Apăsați tasta + sau – pentru a introduce valorile 
pentru oră/minute; apăsați din nou tasta Alarm pentru a confirma setarea.  

 

d. Funcția snooze & iluminarea de fundal 
 Apăsați tasta Light/Snooze (1) pentru a întrerupe alarma și a activa funcția snooze. Pentru a opri alarma apăsați tasta 

Alarm (14). 

 După ce blocul de alimentare este conectat la stația meteo se activează iluminarea de fundal. Mențineți apăsată tasta 
Light/Snooze (1) pentru a dezactiva iluminarea continuă de fundal. Pentru a o reactiva apăsați tasta Light/Snooze (1). 

 Dacă stația meteo funcționează cu baterii apăsați tasta Light/Snooze (1) în modul normal de afișare al timpului pentru a 
activa iluminarea de fundal pentru mai multe secunde.  

 

e. Indicator baterie descărcată 
 Afișarea indicatorului baterie descărcată este o funcție disponibilă pentru stația meteo și senzorul extern. Instalați bateriile 

și urmați procedeul de setare descris în manual.  
IMPORTANT: După înlocuirea bateriilor trebuie să recalibrați direcția vântului pentru anemometru (detalii în cap. 9c).  
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f. Selecția canalului pentru senzorul extern 
 Mențineți apăsată tasta Channel/+, respectiv Search (12) pentru a căuta un senzor extern. 

 Apăsați tasta + sau – pentru a seta valoarea, iar apoi tasta Channel/+, respectiv tasta Search (12) pentru a confirma 
setarea.  

Atenție: Dacă în timpul înregistrării unui senzor extern mențineți apăsată tasta Channel/+, respectiv tasta Search (12) 
pentru a căuta semnalul wireless vor fi șterse toate datele memorate.  

 

g. Măsurarea parametrilor vânt 
 Apăsați tasta WIND (4) pentru a alege între afișarea vitezei medii a vântului și viteza rafalelor de vânt.  

 Senzorul extern folosește roata eoliană pentru a verifica viteza vântului, iar girueta pentru măsurarea direcției vântului. 

 Monitorul indică 16 direcții ale vântului (N pentru nord, S pentru sud, SW pentru sub-vest și așa mai departe). Apăsați tasta 
WIND (4) pentru a alege afișarea vitezei medii și a vitezei rafalelor de vânt. 

 Direcția vântului: direcția medie a vântului pentru o perioadă de 2 minute. 

 Viteza medie a vântului: viteza medie a vântului pentru o perioadă de 2 minute. 

 Viteza rafalelor de vânt: viteza maximă a vântului pentru o perioadă de 10 minute.  

 Pentru modificarea vitezei vântului: 

 Mențineți apăsată tasta Clock/Set (13) pentru a intra în modul setări. 

 Apăsați tasta + sau –, pentru a corecta selecția tasta Clock/Set, pentru a confirma setarea în secvența de mai jos (sau 
pentru a omite): 

 Weather Forecast > 12/24hr format > D/M or M/D format > Time Zone Offset > Hr >Min > Yr > > Month Date > 
Temperature unit > Rainfall unit > Wind Speed unit (km/h, knots, m/s, mph, Beaufort) > Pressure unit > Pressure value > 
EXIT 

 (Prognoza meteo > Format 12/24 h > Format zi/lună sau lună/zi > Compensare fus orar > Ora > Minute > An > > Lună> Data 
> Unitatea de măsură temperatură> Unitatea de măsură precipitații (mm sau inch) > Unitate de măsură viteza vântului 
(km/h, noduri, m/s, mile/oră, Beaufort) > Unitate de măsură presiune atmosferică >Valoare presiunea atmosferică > 
ÎNCHEIERE).  

Pentru a obține o valoare corectă pentru direcția vântului trebuie reglată girueta aparatului emițător în timpul 
procesului de instalare.  

 Citiți cap. ”INSTALAREA ȘI CALIBRAREA”. 
Atenție: De fiecare dată când se schimbă bateriile sau este decuplat blocul de alimentare al stației meteo ori aparatului 
de emisie girueta trebuie să fie reorientată.  

 

h. Măsurarea cantității de apă pluvială 
 Apăsați tasta RAIN (5) pentru a alege între afișarea precipitațiilor zilnice, săptămânale, lunare sau totale.  

 Mențineți apăsată tasta pentru a reseta precipitațiile totale la 0 mm (sau inch). 

 Senzorul extern măsoară precipitațiile zilnice, săptămânale, lunare și totale. 

 Apăsați de mai multe ori tasta RAIN (5) pentru a comuta între diferitele moduri; pe display apare simbolul corespunzător 
“DAILY”, “WEEKLY”, “MONTHLY” sau “TOTAL” pentru a indica modul actual de afișare.  

 Precipitațiile sunt reprezentate în centrul stânga al displayului sub forma unei histograme. Se afișează precipitațiile actuale 
și valorile stocate pentru ultimele 6 ore.  

 
 Atunci când se afișează precipitațiile totale mențineți apăsată tasta RAIN pentru a reseta valoarea precipitațiilor totale. 

 După ce ați făcut toate acestea bilanțurile precipitații zilnice, săptămânale sau lunare se resetează automat când începe o 
nouă zi, săptămână sau lună.  

Pentru a modifica cantitatea de apă pluvială: 

 Mențineți apăsată tasta Clock/Set (13) pentru a intra în modul setări.  

 Apăsați tasta + sau – pentru a corecta selecția și tasta Clock/Set pentru a confirma setarea în secvența de dedesubt (sau 
pentru a omite): 

 Weather Forecast > 12/24 hr format > D/M or M/D format > Time Zone Offset > Hr> Min > Yr > > Month> Date > 
Temperature unit > Rainfall unit (mm or inch) > WindSpeed unit > Pressure unit > Pressure value > EXIT 

 (Prognoza meteo > Format oră 12/24 h > Format zi/lună sau lună/zi >Compensare fus orar > Ora > Minute > An > > Luna> 
Data > Unitate de măsură temperatură> Unitate de măsură precipitații (mm sau inch) >Unitate de măsură viteza vântului 
>Unitate de măsură presiune atmosferică > Valoare presiune atmosferică > ÎNCHEIERE). 
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i. Prognoza meteo și presiunea atmosferică 
 Stația meteo determină o prognoză meteo pentru următoarele 12 – 24 ore pe baza istoricului presiunii atmosferice în 

ultimele ore/zile. Zona supravegheată se întinde pe o rază de 30 – 50 km. Precizia prognozei meteo este de cca. 70-75 % și 
se bazează pe modificările presiunii atmosferice. Vremea nu poate fi prognozată cu o precizie de 100% de aceea nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot apărea ca urmare a unei prognoze meteo incorecte.  
 
 

 Însorit 
 

 

 Parțial înnorat 
 
 
 

 Înnorat 
 
 
 

 Ploios 
 
 
 

 Condiții de furtună 
 
 

 Pentru a obține prognoze meteo cât mai precise trebuie să introduceți datele privind starea actuală a vremii. După 
instalarea bateriilor/conectarea blocului de alimentare se aprinde simbolul vreme. Apăsați tasta + sau – pentru a alege 
starea actuală a vremii și apăsați tasta Clock/Set (13) pentru a confirma setarea. Prognoza meteo poate fi setată oricând 
dacă intrați în modul setări (vezi detalii mai jos). 

 Stația meteo afișează presiunea atmosferică barometrică. Pentru a obține o afișare cât mai precisă a presiunii atmosferice 
este nevoie de prima setare a presiunii atmosferice. Dacă este necesar unitatea de măsură pentru prognoza meteo și 
presiunea atmosferică poate fi setată în modul setări. 

 Mențineți apăsată tasta Clock/Set (13) pentru a intra în modul setări. Apăsați tasta + sau – pentru a seta valorile, iar apoi 
tasta Clock/Set (13) pentru a confirma setările. 

 Weather Forecast > 12/24hr format > D/M or M/D format > Time Zone Offset > Hour > Minute > Year > Month > Date > 
Temperature unit > Rainfall unit > Wind Speed unit > Pressure unit (hPa, mb, inHg, mmHg) > Pressure value > EXIT 

 (Prognoza meteo > Format oră 12/24 h > Format zi/lună sau lună/zi > Compensare fus orar > Ora > Minute > An > Luna > 
Data > Unitatea de măsură temperatură > Unitatea de măsură precipitații > Unitatea de măsură viteza vântului > Unitatea 
de măsură presiunea atmosferică (hPa, mb, inHg, mmHg) > Valoare presiunea atmosferică > ÎNCHEIERE). 

 Atenție: setarea presiunii atmosferice: 

 Datele privind presiunea atmosferică la nivelul mării le găsiți în internet sau serviciile meteo locale. Puteți introduce 
această valoare în modul setări. Dacă cunoașteți deja valoarea presiunii atmosferice absolute pentru localitatea dvs. puteți 
introduce și această valoare în modul setări. Imediat ce presiunea atmosferică se modifică se resetează unitatea de măsură 
și se afișează valoarea actualizată pentru presiunea atmosferică, valoare care se bazează pe prima introducere a valorii de 
presiune atmosferică.  
Atenție: Recomandăm să setați prima dată prognoza meteo, iar apoi presiunea atmosferică.  

 Apăsați tasta BARO (2) pentru a indica presiunea atmosferică în zona de afișare a orei. Istoricul de 6 ore al presiunii 
atmosferice este afișat sub formă de histogramă în partea stângă, jos a displayului.  

 
 

j. Temperatura interioară și exterioară și umiditatea 
 Temperatura și presiunea atmosferică apar în centru, jos pe ecran.  

 Apăsați de mai multe ori tasta Channel/+ respectiv tasta Search (12) pentru a selecta modul de afișare indoor (interior), 

outdoor (exterior) (canalul 1 este presetat) sau auto-channel scrolling (căutare automată canal) .  
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Pentru a modifica unitatea de măsură a temperaturii: 

 Mențineți apăsată tasta Clock/Set (13) pentru a intra în modul setări.  

 Apăsați tasta + sau – pentru a corecta selecția și tasta Clock/Set pentru a confirma setarea în secvența de mai jos (sau 
pentru a omite): 

 Weather Forecast > 12/24hr format > D/M or M/D format > Time Zone Offset > Hr > Min > Yr > > Month> Date > 
Temperature unit (degree C or degree F) > Rainfall unit > Wind Speed unit > Pressure unit > Pressure value > EXIT 

 (Prognoza meteo > Format oră 12/24 h > Format zi/lună sau lună/zi > Compensare fus orar > Ora > Minute > An > > Luna > 
Data > Unitate de măsură temperatură (grade C sau grade F) >Unitate de măsură precipitații > Unitate de măsură viteza 
vântului > Unitate de măsură presiunea atmosferică > Valoare presiunea atmosferică > ÎNCHEIERE).  

 Senzorul temperaturii exterioare și umidității este integrat în senzorul extern și setat pe canalul 1. Puteți achiziționa 
separat alți senzori externi termo/higrometru, care pot fi setați pe canalul 2 sau 3.  

 

k. Înregistrarea valorilor maxime și minime 
 Apăsați de mai multe ori tasta Memory, respectiv tasta Clear (11) pentru a afișa valorile maxime și minime de temperatură, 

umiditate, index caniculă, punct de rouă, viteza vântului și wind chill.  

 Pe ecran apare simbolurile respective MAX și MIN. Mențineți apăsată tasta Memory respectiv tasta Clear (11) în modul 
Max/Min pentru a reseta stocarea datelor înregistrate.  

 

l. Alarmă îngheț  

 Simbolul îngheț  apare pe display lângă afișarea pentru wind chill dacă temperatura exterioară pentru canalul 1 ajunge 
la 4°C sau mai puțin. În acest fel sunteți atenționat din vreme privind condiții rutiere dificile.  

 

m. Index caniculă exterioară și interioară 
 Indexul caniculă reunește efectele produse de caniculă și umiditate. Indexul indică temperatura percepută, respectiv 

legătura dintre caniculă și căldură.  

 Apăsați de mai multe ori tasta Temp (3) pentru a afișa pe ecran indexul caniculă interior, respectiv exterior. Apare simbolul 
”HEAT INDEX”.  

 

n. Punctul de rouă interior și exterior 
 Punctul de rouă este punctul de saturație pentru aer și temperatură de la care aerul se răcește și apare condensul.  

 Apăsați de mai multe ori tasta Temp (3) pentru a afișa punctul de rouă interior și exterior. Apare simbolul ”DEW POINT”.  
 

o. Wind chill 
 Wind chill reprezintă temperatura percepută la nivel cutanat pe baza combinației temperatura aerului – viteza vântului. 

Afișarea pentru wind chill de pe monitor se realizează prin măsurarea temperaturii și vitezei medii a vântului de către 
senzorul extern (canal 1).  

 Apăsați tasta Channel/+, respectiv tasta Search (12) pentru a afișa temperatura exterioară și umiditatea pe canalul 1. 
Apăsați de mai multe ori tasta Temp (3) pentru a afișa wind chill pe ecran. 

 Apare simbolul WIND CHILL.  
 

p. Măsurare distanță fulgere  
 Senzorul fulgere se află în interiorul aparatului de emisie. Acesta identifică descărcările electrice dintre nori și pământ, dar 

și dintre nori- nori. Atunci când fulgeră se scurge un curent electric foarte puternic și se produce un câmp electromagnetic. 
Senzorul fulger recepționează și prelucrează semnalul care pornește dinspre acest câmp și estimează distanța până la 
marginea zonei de descărcare electrică.  

 Fulgerele pot fi percepute de oameni până la o distanță de maxim 10 km. Ceea ce este prea târziu pentru o avertizare 
eficientă. Senzorul fulgere poate declanșa alarma pentru o furtună al cărui centru se află la o distanță de 30 km astfel încât 
există suficient timp pentru persoanele în cauză ca să caute un adăpost.  
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 Atenție: Sensibilitatea de identificare și distanța estimată sunt influențate negativ dacă senzorul extern se află în 
apropierea surselor de radiații electromagnetice, ca de ex. stâlpi de curent și aparate electrice. De aceea instalați senzorul 
extern cât mai departe de aceste surse.  

 Numărul de fulgere este afișat lângă oră.  

 Apăsați o dată tasta LIGHTNING (7) pentru a se afișa distanța estimată până la centrul furtunii în km sau mile.  

 Distanța este afișată în ”- - - -” dacă în apropiere nu există fulgere. 

 Apăsați din nou tasta LIGHTNING (7) pentru a alege între fulger la fiecare 10, 30, 60 minute.  

 Semnul + de lângă numărul de fulgere indică faptul că numărul actual de fulgere este identic sau mai mare decât numărul 
afișat. Chiar dacă măsurarea fulgerelor este numai o estimare el reprezintă totuși o imagine apropiată de realitate privind 
tendința intensității activității de descărcare electric.  

 Exemple: 
 
16 sau mai multe fulgere în ultimele 10 minute. 
 
 
 
Furtună cu fulgere care se apropie 
 
 
 
Furtună cu fulgere exact deasupra 
 

 
Furtună cu fulgere care se îndepărtează  
 
 

 După apăsarea tastei LIGHTNING (7) pe ecran apare istoricul de 60 de minute al fulgerelor sub forma unei histograme ce 
apare în partea stângă, în centrul ecranului; aici se afișează distanța la care se află fulgerele pentru ultimele 60 de minute.  

 Histogramă (exemple) 
 
 
 
 
 

Furtună cu fulgere care se apropie 
 
 
 

 
Furtună cu fulgere care se îndepărtează  
 

 Pentru a seta unitatea de măsură pentru distanța la care se află fulgerele mențineți apăsată tasta LIGHTNING (7), după care 
se va aprinde unitatea de măsură pentru distanță. Apăsați tasta + sau – pentru a alege între km sau mile. Apăsați tasta 
LIGHTNING pentru a confirma setarea. Apăsați de mai multe ori tasta LIGHTNING pentru a omite alte setări și a încheia 
procedeul.  

 Fulgerele măsurate reprezintă numai o estimare și nu pot fi comparate cu statisticile realizate de servicii meteo 
profesionale.  

 

q. Setarea alarmei fulgere 
 Pentru a seta alarma fulgere mențineți apăsată tasta LIGHTNING (7) și realizați setările una după alta. La fiecare setare 

apăsați tasta + sau – pentru selecție și apăsați tasta LIGHTNING pentru confirmarea setării. 

 Lightning distance unit> Lightning distance alert > Number of lightning strike alert > strike in every 10/30/60 minutes > 

Lightning alert on  or off > Exit 

 (Unitate de măsură distanță fulgere > Alarmă distanță fulgere > Alarmă număr de fulgere > Lovituri de fulger la fiecare 

10/30/60 minute > Alarmă fulgere activată  sau dezactivată > încheiere). 

 Dacă apar condițiile de declanșare ale alarmei se va auzi semnalul acustic. Apăsați o tastă la alegere pentru a opri alarma. 

 Alarma distanță fulgere: Alarmă dacă distanța măsurată până la fulgere se află în interiorul valorii setate pentru această 
distanță.  

 Alarmă număr fulgere: Alarmă dacă numărul de fulgere atinge sau depășește valoarea setată.  

 Simbolul  se aprinde pentru a indica faptul că alarma fulgere este activată. 
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 Apăsați tasta LIGHTNING (7) pentru a ajunge la afișare fulgere și alegeți frecvența fulgerelor pe minut (10, 30, 60 min.). 

 Mențineți apăsată tasta pentru a intra în setarea alarmă fulgere: km/miles (km/mile) > distance (distanța) > number of 
lightning (număr de fulgere) > per min (pe minut) > alarm On/Off (alarma on/off) > exit (încheiere).  

 Apăsați tasta + sau – pentru a seta valoarea și apoi apăsați tasta LIGHTNING (7) pentru a confirma setarea.  

 Apăsați o tastă la alegere pentru a opri alarma fulgere.  
 

r. Index UV 
 Apăsați tasta UV (6) pentru a alege între valoarea UV maximă zilnică, valoarea UV actuală și timpul de expunere; se afișează 

și o histogramă pentru indexul UV pe zi. Mențineți apăsată tasta UV pentru a intra în modul setare UV Skin type (tip de 
piele) > SPF (SF = factor protecție solară) > exit (încheiere).  

 Indexul UV indică intensitatea radiațiilor ultraviolet (UV). Ea oferă informații utile privind protecția față de radiațiile UV. 
Expunerea excesivă la soare poate duce la arsuri solare, daune oculare, îmbătrânirea pielii și cancer al pielii. Vă 
recomandăm să vă protejați în mod corespunzător (de ex. aplicând creme de protecție solară sau purtând pălării) dacă 
indexul UV este mai mare sau egal cu 3. Recomandările oferite în funcție de indexul UV pentru ziua corespunzătoare:  

 

Index UV Expunere Descriere Protecția recomandată 

1-2 Slabă Pericol redus reprezentat de 
radiațiile UV ale soarelui. 

În zilele însorite purtați ochelari de soare. Aplicați creme cu 
protecție solară dacă afară este zăpadă, aceasta reflectă 
radiațiile UV sau dacă aveți o piele de culoare deschisă.  

3-5 Medie Pericol mediu de arsuri dacă vă 
expuneți la soare fără protecție. 

Luați măsuri de siguranță. Acoperiți-vă pielea atunci când vă 
aflați afară.  
Staționați la umbră atunci când soarele este foarte puternic. 
Purtați ochelari de soare și folosiți creme de protecție solară 
cu factor 30+, purtați o pălărie cu boruri. Evitați soarele 3 
ore înainte și după ora amiezii.  

6-7 Înalt Risc mare de arsuri dacă vă 
expuneți la soare fără protecție. 

 

8 – 10 Foarte înalt Risc foarte mare de arsuri dacă 
vă expuneți la soare fără 
protecție.  

Folosiți cremă cu factori de protecție 30+, purtați un tricou, 
ochelari de soare și o pălărie. Nu stați prea mult în soare.  

11+ Extrem de înalt Risc extrem de mare de arsuri 
dacă vă expuneți la soare fără 
protecție. 

Respectați toate măsurile de siguranță, inclusiv: purtați 
ochelari de soare cu factor de protecție 30+, acoperiți-vă 
corpul cu tricou cu mâneci lungi și pantaloni. Purtați o 
pălărie cu boruri late și evitați soarele cu 3 ore înainte și 
după ora amiezii.  

 

 Măsurătorile UVI (index UV) se afișează jos în dreapta pe display.  

 Apăsați tasta UV (6) pentru a alege între valoarea maximă zilnică, valoarea actuală UVI și timpul recomandat pentru 
expunere.  

 Timpul recomandat pentru expunere se calculează pe baza:  
- Tipului pielii utilizatorului 
- SF (factorul de protecție solară) pentru crema de protecție solară.  

 Apăsați tasta UV (6) timp de 3 secunde pentru a intra în modul setări tip de piele și SF. Apăsați tasta + sau – pentru a seta 
valoarea, iar apoi tasta UV pentru a confirma setarea.  

 

Tip de piele Categoria de piele Nuanța pielii 

1 Nu se bronzează, arsuri permanent. Ultra deschisă 

2 Uneori se bronzează, arsuri frecvent. Deschisă 

3 În mod normal se bronzează, uneori apar arsuri. Maro deschis 

4 Se bronzează întotdeauna, arsuri rareori. Maro-deschis măsliniu 

5 Insensibilă la soare, arsuri foarte rar. Măsliniu 

6 Insensibilă la soare, niciodată nu apar arsuri. Maro închis, pigment puternic.  
 

 SF se raportează la durata expunerii la soare înainte de a apărea arsuri solare în funcție de tipul de piele al unei persoane. 
Producătorii de creme cu protecție solară, balsamuri pentru buze, cosmetic etc. folosesc valoarea SF. Dacă de ex. folosiți o 
cameră cu protecție solară SF 4 atunci puteți sta la soare de 4x mai mult fără a risca arsuri de piele. 

 Dacă apăsați tasta UV (6) în partea stângă, centru a ecranului apare histograma pentru ultimele 6 zile. Ea indică radiațiile 
UV pentru ultimele 6 zile.  
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14. Remedierea defecțiunilor 
 

Acest produs este un aparat proiectat și construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme și distorsiuni.  
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme. 
 

Fără recepția semnalului emis de senzorul extern 

 Distanța dintre stația meteo și senzorul extern este prea mare. Modificați locul de amplasare al stației meteo și/sau 
senzorului extern. 

 Recepția wireless este împiedicată de obiecte, respectiv materiale ce ecranează(ferestre acoperite cu strat metalic, beton 
armat etc.).  

 Stația meteo este prea aproape de aparate electronice (televizoare, computere). Modificați locul de instalare al stației 
meteo.  

 Bateriile senzorului extern și/sau stației meteo sunt slabe sau descărcate. Înlocuiți bateriile descărcate.  

 Temperaturile exterioare foarte scăzute (sub -20 °C) diminuează randamentul bateriilor și mai ales al acumulatoarelor. 
Așteptați până ce temperatura exterioară crește din nou.  

 Semnalul senzorului extern este distorsionat de un alt emițător care funcționează pe aceeași frecvență sau pe o frecvență 
învecinată. De aceea încercați să diminuați distanța dintre stația meteo și senzorul extern.  

 

Fără recepție DCF 

 Stația meteo este prea aproape de aparate electronice sau de cabluri electrice și obiecte metalice. Modificați locul de 
instalare al stației meteo și orientați-o în mod corect.  

 După punerea în funcțiune a stației meteo pot trece cca. 10 minute până la recepția și evaluarea semnalului DCF. 

 De aceea așteptați până în ziua următoare; după aceea stația meteo ar trebui să afișeze ora și data DCF.  
 

15. Raza de acțiune 
 

Raza de acțiune pentru transferul semnalelor wireless între senzorul extern și stația meteo este de max. 100 m în condiții 
optime.  

Valorile pentru raza de acțiune sunt denumite “rază de acțiune în câmp liber”. 
Aceste condiții ideale (stație și senzor extern pe un câmp plat, neted fără copaci, clădiri etc) nu sunt întâlnite niciodată 
în realitate.  
În mod normal stația meteo este plasată în casă, iar senzorul extern afară lângă sau pe un garaj ori șopron auto.  
Deoarece condițiile locale sunt diferite pentru fiecare poziție de plasare nu pot exista garanții pentru o anumită rază de 
acțiune.  
În mod normal funcționarea se face fără probleme într-o locuință.  
Dacă stația meteo nu recepționează date de la senzorul extern micșorați distanța dintre senzorul extern și stație sau 
modificați poziția senzorului.  

 

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 
 pereți, tavan din oțel armat 

 ferestre izolate/acoperite, ferestre din aluminiu etc.  

 mașini 

 copaci, tufe, pământ, stânci 

 apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. radiatoare) 

 apropierea de corpul uman 

 distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite (telefoane DECT, telefoane mobile, căști radio, boxe radio, alte 
stații meteo radio, sisteme babyphone etc.) 

 apropierea de motoare electrice, transformatoare, blocuri de alimentare de la rețea, 

 apropierea de prize, cabluri de alimentare 

 apropierea de computere prost ecranate sau alte aparate electrice 
 

16. Întreținerea și curățarea 
 

În afară de schimbarea bateriilor produsul nu are nevoie de întreținere. Produsul nu are componente care să solicite 
întreținerea, de aceea nu deschideți niciodată carcasa aparatului (cu excepția operațiilor descrise în acest manual privind 
instalarea și schimbarea bateriilor). Reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști.  
Suprafața exterioară a aparatului se curăță cu o lavetă moale, uscată și curată.  
Nu apăsați cu forță pe displayul aparatului căci se poate zgâria sau defecta.  
Praful de pe carcasă poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii moi, uscate, cu fire lungi și a unui aspirator.  
Senzorul extern poate fi curățat cu o cârpă moale, ușor umezită în apă călduță.  

 

Nu folosiți mijloace agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte soluții chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei aparatului (decolorare) sau provoca disfuncționalități.  
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17. Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

18. Date tehnice 
 

a. Stație meteo 
Alimentare   3 baterii AA 
Durata de viață baterii 6 luni 
Putere absorbită standby 0,24 W 
Frecvență wireless 868 MHz 
Semnal wireless  DCF77 
Raza de acțiune   100 m (în câmp liber) 
Clasa de protecție 3 
Condiții de funcționare 0 până la +50 ºC, 20 – 99 % u.r. 
Condiții de depozitare 0 până la +50 ºC, 20 – 99 % u.r. 
Dimensiuni (l x Î x A) 185 x 106 x 30 mm 
Greutate  265 g 
 

b. Senzor extern 
Alimentare  4 bateriI AA 
Durată de viață baterie 12 luni 
Condiții de funcționare -20 până la +60 ºC, 20 – 99 % u.r. 
Condiții de depozitare -20 până la +60 ºC, 20 – 99 % u.r. 
Dimensiuni (l x Î x A) 92 x 180 x 325 mm 
Greutate  275 g 
 

c. Bloc de alimentare de la rețea  
Tensiune de intrare  230 V/AC, 50 Hz 
Tensiune/curent de ieșire 6 V/DC, 130 mA 
Clasa de protecție 2 
Greutate  165 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declarație de conformitate (DOC) 

 
 
 
 

Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Stație meteo wireless cu funcție atenționare furtună Renkforce 
Cod produs:  1208067 
 
Componente:   Nr. model 

Transmițător W266G8 
Receptor  W205GU 

 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 

 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.4.1 
EN 300 330-2: V1.5.1 
EN 301 489-1: V1.9.2 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
EN 62479: 2010 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulament EC nr 278/2009 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 10.01.2014 
Loc și dată 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 


