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MANUAL DE UTILIZARE 

STAȚIE METEO CU ECRAN COLOR 
ȘI PLUVIOMETRU 

Cod produs: 396198 
Versiune 03/13 

 

Domenii de utilizare 
Produsul a fost conceput pentru afișarea temperaturii 
interioare/exterioare, precum și a orei și datei. Coletul 
aparatului include și un senzor pluvial, ce permite calculul și 
afișarea cantității de apă pluvială.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și informațiile 
incluse în acest manual de utilizare. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Stație meteo 
 Senzor extern pentru măsurarea temperaturii 
 Senzor pluvial 
 Bloc de alimentare de la rețea 
 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-

rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucțiuni-
lor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se 
pierde dreptul la garanție!  
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul, cu 
excepția operațiilor descrise în acest manual pentru 
instalarea bateriilor. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  

 Structura de construcție a blocului de alimentare 
corespunde clasei de protecție II. Conectați blocul de 
alimentare numai la o priză de perete ce face parte din 
rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. 

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

 Stația meteo și blocul de alimentare pot funcționa numai 
în spații interioare uscate și închise. Blocul de alimentare 
nu are voie să fie umed sau ud! Pericol de electrocutare! 

 Senzorul extern și senzorul pluvial pot fi folosiți în spații 
exterioare. Nu scufundați niciodată acești senzori în apă, 
căci se vor distruge.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu striviți, îndoiți sau sfâșiați din cauza marginilor 

ascuțite cablul blocului de alimentare.  
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 

lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

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

 
Instrucțiuni privind bateriile/acumulatorii 
 Țineți bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor.  
 Nu lăsați bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci există 

pericolul să fie înghițiți de copii sau animale domestice. 
Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii/acumulatori.  

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

 Nu amestecați bateriile cu acumulatorii. Folosiți fie 
baterii, fie acumulatori. 

 Nu folosiți baterii, respectiv acumulatori cu nivel diferit 
de încărcare (de ex. baterii, respectiv acumulatori 
complet încărcați și parțial descărcați). 

 Schimbați toate bateriile/acumulatorii deodată. 
 Atunci când instalați bateriile/acumulatorii în aparat 

aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 Dacă folosiți acumulatorii, datorită tensiunii de ieșire mai 
scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) durata de 
funcționare a aparatului este mai mică.  
Acumulatorii folosiți în senzorul exterior/pluvial sunt mai 
sensibile decât bateriile la temperaturi exterioare 
scăzute (funcționarea în timpul iernii). 

De aceea vă recomandăm să folosiți preferențial ba-
terii alcaline pentru a obține o durată de funcționare 
cât mai mare pentru aparatul dvs. și fără distorsiuni.  

 

Punerea în funcțiune 
a. Senzorul extern 
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară 

a senzorului extern desfăcând cele două șuruburi ale 
capacului compartimentului baterii. 

 Înainte de instalarea bateriilor setați canalul de emisie 
folosind comutatorul glisant din compartimentul baterii. 
Stația meteo poate afișa date de la 3 senzori externi; 
fiecare dintre aceștia trebuie să fie setat pe un alt canal. 
Dacă folosiți un singur senzor extern setați-l pe canalul 1. 
Numărul de canal este afișat în stânga pe display după 
instalarea bateriilor.  

 Instalați două baterii AAA în compartimentul baterii al 
senzorului extern. Respectați polaritatea corectă (plus/+ 
și minus/-).  

 Pentru a comuta unitatea de măsură a temperaturii 
(grade Celsius și grade Fahrenheit) folosiți tasta °C/°F. 

 Atunci când senzorul extern transmite valorile măsurate 
clipește scurt ledul roșu de sub display. 

 Înainte de a reînșuruba compartimentul baterii puneți 
prima dată în funcțiune senzorul pluvial, iar apoi stația 
meteo.  

 

b. Senzorul pluvial 
 Demontați capacul senzorului pluvial. Acesta este prins 
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de partea inferioară cu ajutorul a două cârlige (imediat 
lângă cele două orificii de fixare). Dacă este nevoie 
folosiți o șurubelniță mică și îndoiți cu grijă cârligele în 
spate pentru a putea demonta capacul.  

 Demontați capacul compartimentului baterii; acesta este 
prins pe margine în stânga și în dreapta.  

 Instalați în compartiment 2 baterii AA. Respectați 
polaritatea corectă (plus/+ și minus/-). Pentru ajutor vezi 
imaginea din lateral, în slotul pentru baterii.  

 Refixați capacul compartimentului baterii în poziția 
corectă. 

 Așezați capacul peste senzorul pluvial până ce ambele 
cârlige intră la locul lor.  

 

c. Stația meteo 
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară 

a stației meteo și instalați trei baterii tip AAA la polarita-
tea corectă (respectați plus/+ și minus/-, vezi imaginea 
din compartimentul baterii).  

În modul de funcționare cu baterii nu este posibilă 
iluminarea continuă a displayului. Dacă doriți 
iluminarea continuă a displayului folosiți blocul de 
alimentare inclus în colet. În acest caz bateriile 
servesc drept back-up în cazul unei pene de curent.  

 Displayul se aprinde și pentru scurt timp apar toate 
segmentele de afișare. Stația meteo redă anumite 
semnale. După aceea stația meteo începe să caute 
senzorii externi disponibili și senzorul pluvial. Clipește 
afișarea pentru senzorul pluvial și senzorii externi.  
În cazul senzorului extern apăsați scurt tasta „TX”; astfel 
se trimite un set de date, inclusiv valoarea de tempera-
tură, astfel încât stația meteo poate găsi mai ușor 
senzorul extern.  

 Închideți compartimentul baterii al stației meteo (și al 
senzorului extern).  

 Introduceți conectorul rotund al blocului de alimentare 
în mufa corespunzătoare de pe stația meteo.  

 Introduceți blocul de alimentare în priza de curent.  
Înainte de a seta data și ora, respectiv alți 
parametri, așteptați până la încheierea căutării 
senzorilor externi disponibili și a senzorului pluvial. 
Dacă este nevoie puteți căuta ulterior manual 
senzorii externi, respectiv senzorul pluvial.  

 

Amplasarea/montarea 
Raza de acțiune wireless dintre senzorul extern / 
pluvial și stația meteo este de maxim 30 m dacă 
contactul vizual este direct, fără obstacole. Această 
valoare poate fi mult diminuată de prezența 
pereților, ferestrelor cu strat de izolare metalic sau a 
altor factori perturbatori.  

De aceea înainte de a monta senzorul extern/pluvial, verifi-
cați dacă datele măsurate sunt recepționate corect.  
 Stația meteo poate fi instalată și utilizată numai în spații 

interioare închise și uscate. Amplasați stația meteo pe o 
suprafață orizontală, stabilă și suficient de mare. Prote-
jați suprafața mobilierului de valoare folosind o bază de 
suport adecvată; în caz contrar suprafața se poate zgâria. 
Instalați cablul blocului de alimentare în așa fel încât să 
nu încurce circulația persoanelor. 

 Senzorul extern poate fi montat numai în spații exterioa-
re. Suspendați-l pe un șurub sau cui. Pentru a putea citi 

cât mai bine datele afișate pe display recomandăm 
montarea în lateral, pe o fereastră.  
Feriți senzorul extern de acțiunea directă a 
precipitațiilor, căci în caz contrar nu se va putea măsura 
temperatura aerului. Nu folosiți niciodată senzorul 
extern pe sau în apă, căci se va distruge!  

 Înșurubați senzorul pluvial folosind cele două orificii de 
pe margine. Alegeți un loc adecvat pentru montare, 
astfel încât ploaia să cadă direct în orificiul de capturare. 
O poziție optimă ar fi pe acoperișul unui șopron.  

 

Înlocuirea bateriilor 
 Bateriile din senzorul extern, respectiv pluvial trebuie 

înlocuite dacă în zona de afișare a temperaturii, respectiv 
apei pluviale apare un mic simbol baterii.  

 Dacă este nevoie după schimbarea bateriilor puteți 
activa pe stația meteo căutarea semnalului de la senzorul 
extern, respectiv senzorul pluvial (vezi cap. „Căutarea 
manuală a senzorilor externi).  

Deoarece bateriile din stația meteo servesc ca back-
up în cazul unei pene de curent trebuie să le înlocu-
iți cel mai târziu după 2 ani. Bateriile foarte vechi 
pot curge, putându-se distruge stația meteo, chiar și 
suprafața pe care este așezată aceasta.  

 

Comutarea modului 12/24 h, setarea orei/datei 
 Apăsați tasta „CLOCK” timp de câteva secunde până ce 

clipește afișarea pentru modul 12/24 h.  
 Cu tasta „+” alegeți între modul 12h și 24h.  

În modul 12h în stânga lângă oră apare simbolul 
„AM” în prima jumătate a zilei, respectiv simbolul 
„PM” în a doua jumătate a zilei.  

 Apăsați scurt tasta „CLOCK”; clipește afișarea pentru oră. 
Setați ora cu tasta „+”. Pentru schimbarea mai rapidă a 
valorilor mențineți apăsată tasta „+”.  

 Apăsați scurt tasta „CLOCK” pentru a trece la setarea 
minutelor, anului, a afișării lună/dată („M/D”), respectiv 
dată/lună („D/M”), lunii și datei.  
Setarea se face cu tasta „+” (mențineți tasta apăsată 
pentru schimbarea mai rapidă a valorilor).  

 După realizarea ultimei setări (data) și reapăsarea tastei 
„CLOCK” se iese din modul setări.  
Puteți ieși din modul setări și salva setările realizate dacă 
timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă.  

 

Comutarea afișării (ora, data, ziua săptămânii) 
 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta „CLOCK” pentru a 

comuta între afișarea orei, datei și zilei săptămânii.  
Afișarea datei și zilei săptămânii revine automat după 
câteva secunde la afișarea orei.  

 

Comutarea afișării temperaturii (temperatura 
interioară / exterioară) 
Pentru a comuta între afișarea temperaturii interioare și 
exterioare (temperatura interioară = simbol „IN” în stânga, 
lângă afișarea temperaturii) apăsați scurt și de mai multe ori 
tasta „LIGHT/CHANNEL” din partea superioară a stației 
meteo.  

Dacă la stația meteo sunt înregistrați mai mulți 
senzori externi puteți selecta afișarea pentru un 
anumit senzor extern („Ch1”, „Ch2”, „Ch3”).  

Dacă deasupra afișării pentru temperatură apare simbolul 
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, atunci afișarea de pe display comută automat între 
temperatura interioară și exterioară.  
 

Comutarea unităților de temperatură °C/°F 
Pentru a comuta între unitățile de temperatură °C și °F apă-
sați scurt tasta „°C/°F”.  
Pentru senzorul extern căutați în compartimentul baterii 
tasta corespunzătoare; pentru comutare demontați capacul 
compartimentului baterii.  
 

Funcția ceas deșteptător 
a. Afișarea orei alarmei, respectiv activarea/dezactivarea 

funcției alarmă 
 Apăsați scurt tasta „ALARM”; pe display apare ora 

alarmei. În dreapta sus apare „AL”.  
 Dacă apăsați din nou scurt tasta „ALARM” (dacă este 

nevoie apăsați de mai multe ori) activați, respectiv dezac-
tivați funcția alarmă. Dacă funcția alarmă este activată în 
dreapta sus pe display apare simbolul clopoțel.  

 

b. Setarea orei alarmei 
 Mențineți apăsată tasta „ALARM” până ce clipește ora 

alarmei.  
 Setați ora cu tasta „+” (mențineți tasta apăsată pentru 

modificarea mai rapidă a valorilor). 
 Apăsați scurt tasta „ALARM”; clipesc minutele alarmei.  
 Setați minutele cu tasta „+” (mențineți tasta apăsată 

pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 
 Apăsați din nou scurt tasta „ALARM” (sau așteptați câte-

va secunde fără să apăsați nicio tastă); se iese din modul 
setări.  

 

c. Oprirea semnalului alarmei  
Pentru a opri semnalul alarmei apăsați scurt tasta „ALARM”.  
 

Căutarea senzorului (senzorilor) extern(i) 
Apăsați tasta „LIGHT/CHANNEL” până ce se aude un semnal, 
iar jos pe displayul stației meteo clipește afișarea pentru 
canal. Stația meteo caută semnalul de la senzorii externi 
disponibili, operație care poate dura câteva minute. 
 

Căutarea senzorului pluvial 
Apăsați tasta „SEARCH” până ce se aude un semnal, iar pe 
displayul stației meteo clipește afișarea pentru cantitatea de 
apă pluvială. Stația meteo caută semnalul de la senzorul 
pluvial, operație care poate dura câteva minute.  
 

Comutarea afișării cantității de apă pluvială 
Cu tasta „MODE” comutați între următoarele afișări: 
DAILY  cantitate zilnică de apă pluvială 
WEEKLY  cantitate săptămânală de apă pluvială 
MONTHLY cantitate lunară de apă pluvială 
TOTAL  cantitate totală de apă pluvială  
 

Resetarea afișării cantității de apă pluvială 
 Alegeți afișarea pe care doriți să o resetați (DAILY, 

WEEKLY, MONTHLY, TOTAL).  
 Apăsați tasta „MODE” timp de cca. 3 sec. până la redarea 

unui semnal. Afișarea respectivă este resetată la „0.0”.  
 

Selectarea unității de măsură pentru apa pluvială  
Apăsați scurt tasta „UNIT” pentru a comuta între unitățile de 

măsură „mm” și „in” (= inch).  
 

Afișarea grafică pentru temperatură/ploaie 
 Histograma din stânga de pe display afișează temperatu-

ra. Dacă temperatura crește pe histogramă se afișează 
mai multe linii.  

 Afișarea pentru ploaie din dreapta pe display indică 
grafic prin numărul de picături de ploaie cantitatea 
actuală de apă pluvială.  

 

Iluminarea displayului 
 Cu tasta ON/OFF activați sau dezactivați iluminarea.  

Nu uitați că în modul de funcționare cu baterii se 
dezactivează automat iluminarea displayului după o 
perioadă de timp pentru a economisi curent. 
Iluminarea permanentă a displayului este posibilă 
numai în modul de funcționare cu bloc de 
alimentare de la rețea.  

 În modul de funcționare cu baterii dacă apăsați scurt 
tasta „LIGHT/CHANNEL” se aprinde ecranul timp de 
câteva secunde. După aceea displayul se stinge automat.  

 

Întreținerea și curățarea 
Produsul nu are nevoie de operații de întreținere.  
Pentru a curăța stația meteo și senzorul extern folosiți o 
cârpă curată, moale și uscată. Nu apăsați prea tare pe 
carcasă, sticlă sau display, riscați să zgâriați aceste suprafețe. 
Nu folosiți soluții chimice de curățare căci acestea pot 
decolora materialul plastic din care este fabricată carcasa. 
Controlați în mod ocazional senzorul pluvial, de ex. pentru a 
îndepărta frunzele ce acoperă orificiul recipientului de 
colectare al apei pluviale.  
 

Date tehnice 
a. Stația meteo 
Alimentare 6 V/DC de la bloc de alimentare 

extern sau 3 baterii tip AAA 
Măsurare temperatură 0 °C la +50 °C (+32 °F la +122 °F) 
Precizie   +/-1,5% 
Senzori externi  max. 3 
Dimensiuni  52 x 171 x 40 mm (l x Î x A) 
Greutate  120 g (fără baterii) 
 

b. Senzor extern 
Alimentare  2 baterii AAA 
Măsurare temperatură -20 °C la +60 °C (-4 °F la +140 °F) 
Precizie   +/-1,5 °C 
Frecvență emisie  433 MHz 
Canale emisie  3 (comutabile) 
Raza de acțiune  max. 30 m (contact vizual direct  
cu stația meteo) 
Interval transmisie date 2,5 minute 
Dimensiuni  65 x 89 x 31 mm (l x Î x A) 
Greutate  70 g (fără baterii) 
 

c. Senzor pluvial 
Alimentare  2 baterii tip AA 
Măsurare apă pluvială 0 - 9999 mm (0 - 393,66 inch) 
Frecvență emisie  433 MHz 
Raza de acțiune  max. 30 m (contact vizual direct) 
Dimensiuni  59 x 85 x 149 mm (l x Î x L) 
Greutate  110 g (fără baterii) 
Greutate  120 g (fără baterii) 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

d. Bloc de alimentare de la rețea 
Tensiune de funcționare 230 V/AC, 50 Hz 
Ieșire   6 V/DC, 300 mA 

 
 

 
 
 
 

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 cu ecran color și pluviometru 
Cod produs:  396198 
Componente  Nr. model 
Transmițător 1  W 174 
Transmițător 2  W 186-D 
Receptor  W 193 
 
respectă următoarele directive, norme sau regulamente: 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.4.1 
EN 301 489-1: V1.9.2 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2012 
EN 62479: 2010 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulamentul EC No 278/2009 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
Hirschau, 18.09.2013 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


