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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO CU ECRAN COLOR PROFI 
Cod produs: 515932 

Versiune 10/13 

 
 
 

1. Introducere 
 

Stimate clientă, stimate client, 
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. 

 

Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai 
instrucţiunile de siguranţă şi manevrare prezentate în acest manual! 
 

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 
 

2. Explicaţii 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 informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

 

3. Domenii de utilizare 
 

Staţia meteo este folosită pentru afişarea diferitelor valori măsurate (de ex. temperatura interioară/exterioară, umiditatea 
interioară/exterioară, cantitatea de apă pluvială, presiunea atmosferică, viteza vântului, direcţia vântului).  
Datele măsurate de senzorul extern şi intern sunt transferate wireless spre staţia meteo.  
Pe baza datelor măsurate stocate pentru presiunea atmosferică staţia meteo realizează o prognoză meteo care este afişată pe 
display cu ajutorul simbolurilor grafice.  

 

Prezentarea tuturor caracteristicilor şi funcţiilor staţiei meteo în cap. 5.  
 

Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările, valorile măsurate și prognozele incorecte și nici pentru urmările 
care pot rezulta în aceste condiții. 
Componentele acestui produs nu sunt jucării; ele includ mici părți componente ce pot fi înghițite, precum și părți din sticlă, dar și 
baterii. Produsul nu are ce căuta în mâinile copiilor!  
Manevrați toate componentele produsului în așa fel încât să nu se afle în raza de acțiune a copiilor!  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole. Respectaţi 
întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul; acesta 
conţine informaţii importante privind montarea, amplasarea, manevrarea şi funcţionarea staţiei meteo.  
 
 

4. Conţinut colet 
 

 Staţia meteo 
 Senzor extern 
 Giruetă 
 Cheie hexagonală pentru montarea giruetei 
 Tub montare pentru senzorul extern 
 Material de montare pentru tubul montare 
 Senzor intern 
 Suport de perete pentru senzorul intern 
 3 şuruburi pentru suportul de perete 
 3 acumulatoare speciale ZnMn (tensiune nominală 1,5 V) 
 Bloc de alimentare de la reţea 
 Manual de utilizare  
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5. Caracteristici şi funcţii 
 

 

a. Staţia meteo 
 Display mare, color pentru afişarea datelor măsurate actual; luminozitatea este reglabilă 
 Activarea/dezactivarea displayului poate fi controlată prin temporizator 
 Formatul afişare oră 12/24 ore este comutabil 
 Funcţia ceas deşteptător 
 Formatul de afişare pentru dată este selectabil 
 Afişarea presiunii atmosferice este comutabilă de la presiunea atmosferică absolută la presiunea atmosferică relativă.  
 Diferite unităţi de măsură pentru temperatură, presiune atmosferică, viteza vântului, cantitatea de apă pluvială şi 

cantitatea de lumină (energia luminoasă) ce sunt selectabile. 
 Intervalul de stocare este setabil de la 1 la 240 minute. 
 Backup pentru datele măsurate stocate intern pe card de memorie micro-SD/micro-SDHC (max. 32 GB, nu este inclus în 

colet, se achiziţionează separat); posibilitate de prelucrare ulterioară a datelor pe PC folosind formatul de date CSV (text cu 
date măsurate separate printr-o virgulă).  

 Funcţia corecţie pentru toate variabilele măsurate (pentru compensarea abaterilor). 
 Funcţia alarmă pentru depăşirea în sus/în jos a unei valori limită setabile pentru toate variabilele măsurate poate fi 

activată/dezactivată. 
 Prognoza meteo pentru următoarele 12 – 24 ore folosind simboluri grafice 
 Afişarea cuprinzătoare a valorilor MIN/MAX. 
 Afişarea tabelară şi grafică a valorilor măsurate salvate intern. 
 Montarea pe perete sau amplasarea pe birou (folosind piciorul rabatabil din partea posterioară). 
 Alimentarea de la blocul de alimentare de la reţea inclus în colet. 
 Funcţionează în spaţii interioare uscate şi închise.  

 

b. Senzor extern 
 Funcţionează cu 3 acumulatoare tip AA (acumulatoare ZnMn speciale cu o tensiune nominală de 1,5 V; incluse în colet). 
 Modul solar integrat pentru încărcarea acumulatoarelor. 
 Măsurarea cantităţii de apă pluvială, a vitezei vântului, a direcţiei vântului, a temperaturii externe, umidităţii exterioare, 

cantităţii de lumină. 
 Transfer wireless al valorilor măsurate spre staţia meteo, tehnica 868 MHz. 
 Interval măsurători 16 secunde 
 Posibilitatea de montare pe un stâlp  
 Nivelă integrată pentru orientarea corectă. 
 Funcţionează în spaţii exterioare.  

 

c. Senzor intern 
 Funcţionează cu 2 baterii tip AAA. 
 Măsurarea temperaturii interioare, umidităţii interioare, presiunii atmosferice. 
 Display LC integrat pentru afişarea datelor măsurate. 
 Transfer wireless al datelor măsurate spre staţia meteo, tehnica 868 MHz. 
 Interval măsurători 64 secunde. 
 Posibilitate de montare pe perete folosind suportul de perete inclus în colet. 
 Funcţionează în spaţii interioare. 

 

6. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

Stimate clientă, stimate client, instrucţiunile de siguranţă şi de pericol servesc atât protecţiei dvs. personale, cât şi protecţiei 
aparatului; citiţi cu atenţie următoarele puncte: 
 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. 

Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea 
bateriilor/acumulatorilor, respectiv montarea)! 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 
 Nu folosiţi produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot distorsiona 

aparatele medicale. Observaţia este valabilă şi pentru alte domenii. 
 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, sticlă 

(display) şi baterii. Ţineţi departe aparatul de mâinile copiilor. 
 Structura de construcţie a blocului de alimentare de la reţea corespunde clasei de protecţie II. Doza de perete trebuie să se 

afle în apropierea aparatului şi să fie uşor accesibilă.  
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 Stația meteo, blocul de alimentare de la reţea şi senzorul intern sunt adecvate numai pentru spații interioare uscate și 
închise. Feriți-le de razele directe ale soarelui, căldură, frig extrem, umiditate sau umezeală; în caz contrar se vor defecta. 

 În cazul blocului de alimentare de la reţea există în plus şi pericolul electrocutării letale.  
 Senzorul extern este adecvat pentru utilizare în spații exterioare neprotejate. 
 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 

plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 Nu scoateţi niciodată blocul de alimentare de la reţea trăgând de cablu.  
 Dacă blocul de alimentare prezintă daune nu-l mai atingeţi. Pericol de electrocutare! Decuplaţi prima dată alimentarea 

prizei la care este legat blocul de alimentare (de ex. prin decuplarea siguranţei automat, respectiv deşurubarea siguranţei, 
inclusiv decuplarea disjunctorului diferenţial FI corespunzător). Abia după aceea puteţi scoate ştecărul din priză după care 
urmează să duceţi blocul de alimentare într-un atelier service.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare) separaţi-l de la alimentare, scoateţi ştecărul din 
priză. Extrageţi bateriile/acumulatoarele eventual instalate în senzori.  

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

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
 

7. Instrucţiuni privind bateriile/acumulatorii 
 

 Ţineţi bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor.  
 Atunci când instalaţi bateriile/ acumulatorii în aparat aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
 Nu lăsaţi bateriile/ acumulatorii la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţiți de copii sau animale domestice. Dacă se 

întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 
 Extrageţi bateriile/ acumulatorii atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 

daune create prin curgerea bateriilor/ acumulatorilor.  
 Bateriile/ acumulatorii defecți sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 

manevraţi aceste baterii/acumulatori.  
 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie! Nu reîncărcaţi decât bateriile reîncărcabile; folosiţi 

încărcătoare potrivite. 
 Schimbaţi toate bateriile/ acumulatorii deodată. Amestecarea bateriilor vechi cu cele noi dăuna aparatului.  
 Bateriile/ acumulatorii nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcaţi bateriile 

nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
 Nu amestecaţi bateriile cu acumulatorii. Folosiţi fie baterii, fie acumulatori. 

 

8. Punerea în funcţiune a senzorului extern 
 

 

a. Descrierea elementelor de control 
1 Giruetă 
2 Ştift filetat pentru fixarea giruetei 
3 Anemometru 
4 Marcaje pentru punctele cardinale (pentru orientarea corectă a 

senzorului exterior la montare) 
5 Celulă solară 
6 Compartiment acumulatoare 
7 Orificiu pentru tubul de montare 
8 Led pentru indicarea funcţionării (se aprinde 4 secunde la instalarea 

acumulatoarelor, respectiv o dată scurt la fiecare 16 secunde atunci 
când sunt transferate datele măsurate) 

9 Tasta Reset îngropată 
10 Senzor de temperatură/umiditate 
11 Senzor UV 
12 Senzor lumină 
13 Orificiu colector ploaie pentru senzorul de ploaie 
14 Nivelă pentru orientarea orizontală a senzorului exterior  
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b. Punerea în funcţiune şi montarea 
Pasul 1: 
Montaţi girueta pe axul motor al senzorului exterior.  
În acest sens desfaceţi ştiftul filetat din giruetă folosind cheia hexagonală. Apoi introduceţi girueta pe axul motor respectând 
orientarea corectă.  

Axul motor are pe o parte o zonă aplatizată. Orificiul din partea inferioară a giruetei are aceeaşi formă. Din acest motiv 
girueta intră numai într-o singură poziţie pe axul motor. Acest lucru este important pentru a putea stabili cu precizie 
direcţia vântului fără alte operaţii de calibrare.  
De aceea nu folosiţi forţa la instalarea giruetei, căci în caz contrar veţi distruge axul motor, respectiv girueta!  
În final fixaţi girueta pe axul motor şi strângeţi ştiftul filetat. Nu folosiţi forţa!  

 
 
Pasul 2: 
Instalaţi tubul metalic (B) în orificiul corespunzător din partea inferioară a senzorului 
extern.  
În acest sens demontaţi prima dată inelul de plastic (A) ce se află în orificiu. Rotiţi un 
pic spre stânga, în sens invers acelor de ceasornic şi apoi demontaţi-l. 
Introduceţi tubul metalic (B) în orificiu, dar aveţi grijă să-l orientaţi în mod corect: 
capătul tubului cu cele două fante (C) trebuie să intre în senzorul extern. Adânc în 
interiorul orificiului se află un podeţ din plastic (D); acesta intră perfect în fanta (C) 
tubului metalic, vezi săgeţile din dreapta în imagine.  
Dacă orientarea este corectă închideţi cu ţăcănit două cleme de plastic (E) în două 
orificii rotunde (F) ale tijei metalice şi fixaţi-le în senzorul exterior.  
În final, aşezaţi inelul de plastic (A) pe tubul metalic. Împingeţi-l până la senzorul 
extern şi fixaţi-l prin rotirea spre dreapta, în sensul acelor de ceasornic.  

 
 
Pasul 3: 
Deschideţi compartimentul acumulatori al senzorului extern. 
În acest sens desfaceţi şurubul capacului compartimentului acumulatori şi demontaţi capacul de pe senzorul extern. Instalaţi 3 
acumulatoare speciale tip AA (incluse în colet) respectând polaritatea corectă (plus/+ şi minus/-, vezi marcajele din 
compartimentul acumulatori, respectiv de pe acumulatoare).  

Nu folosiți niciodată în senzorul extern baterii obişnuite sau acumulatori cu o tensiune nominală de 1,2 V. 
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Senzorul extern poate funcţiona numai cu acumulatoarele speciale ZnMn incluse în colet, cu o tensiune nominală de 
1,5 V. După ce nu mai puteţi folosi aceste acumulatoare puteţi comanda altele din paleta de accesorii.  
După instalarea acumulatorilor se aprinde ledul roşu din partea inferioară a senzorului extern timp de 4 secunde, iar 
apoi se stinge. 

În final ledul clipeşte scurt o dată la fiecare 16 secunde (pentru a indica transferul datelor măsurate).  
Reaşezaţi capacul compartimentului acumulatori şi înşurubaţi-l cu grijă.  

 
 
Pasul 4: 
Montaţi senzorul extern într-un loc adecvat la exterior.  

Ţineţi cont de următoarele informaţii atunci când alegeţi locul de montare: 
Locul de montare al senzorului extern trebuie să fie ales în aşa fel încât acesta să nu fie obstrucţionat, căci numai în 
acest fel senzorul pentru viteza şi direcţia vântului va putea afişa valorile corecte. Recomandăm să păstraţi o distanţă 
minimă până la clădiri de 10 metri.  
Nu montaţi senzorul extern sub sau în apropierea unui copac ori tufe, căci frunzele care cad pot bloca orificiul din 
senzorul de ploaie. 
Raza de acţiune dintre emiţătorul din senzorul extern şi staţia meteo este în câmp liber (contact vizual direct între 
emiţător şi receptor) de maxim 100 m.  
Raza reală de acţiune este însă mai mică, căci între staţia meteo şi senzorul extern se află pereţi, mobilă, ferestre sau 
plante. 
Un alt factor distorsionant care diminuează raza de acţiune este apropierea de obiectele metalice, aparatele sau 
cablurile electrice/electronice. Problematice sunt şi plafoanele din beton armat, ferestrele cu strat izolator metalic sau 
alte aparate care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă de emisie. 
Înainte de monta definitiv senzorul extern realizaţi un test de recepţie şi funcţionare. 

Tubul de montaj al senzorului extern poate fi instalat de ex. pe un tub metalic vertical folosind materialul pentru montare inclus. 
În funcţie de locul de montare (de ex. pe un garaj) se poate folosi şi un suport în formă literei L.  
 

Important! 
Pe senzorul extern (în partea inferioară a senzorului de vânt) se află marcajele pentru punctele cardinale (S = sud, N = 
nord, W = vest, E = est).  

Fixaţi senzorul extern în aşa fel încât marcajul N să indice exact spre nord. Punctul cardinal corect poate fi calculat cu 
ajutorul unei busole (de ex. există busole integrate în anumite smartphone-uri sau puteţi descărca o aplicaţie).  
Dacă un aveţi o busolă puteţi folosi o hartă fizică sau o hartă online pentru a obţine astfel o orientare aproximativă.  
De asemenea, nu uitaţi că senzorul extern se montează în plan orizontal astfel încât să nu se obţină valori măsurate 
eronate, în special în cazul senzorului de ploaie. Pentru poziţionarea în plan orizontal a senzorului extern există aşa-
numita nivelă în partea superioară a senzorului extern. Orientaţi senzorul extern în aşa fel încât bula de aer din nivelă să 
se afle chiar în centrul cercului.  
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9. Punerea în funcţiune a senzorului intern 
 

 

a. Instalarea bateriilor 
Deschideţi compartimentul baterii al senzorului intern. 
În acest sens desfaceţi şurubul compartimentului baterii din partea posterioară şi demontaţi capacul compartimentului baterii. 
Instalaţi 2 baterii tip AAA în compartiment (respectaţi plus/+ şi minus/-), vezi marcajele din compartimentul baterii, respectiv de 
pe baterii. 

În principiu aparatul poate funcţiona şi cu acumulatori.  
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) şi a capacităţii mai reduse a acumulatorilor, durata 
de funcţionare a aparatului este mai mică. 
De aceea vă recomandăm să folosiţi preferenţial baterii alcaline pentru a obţine o durată de funcţionare cât mai mare 
pentru aparatul dvs. Dacă totuşi doriţi să folosiţi acumulatori vă rugăm să folosiţi neapărat acumulatori speciali NiMH 
cu autodescărcare redusă.  

După instalarea bateriilor se afişează scurt toate elementele displayului, iar apoi imediat apar primele valori măsurate pentru 
temperatură/umiditate, respectiv presiunea atmosferică absolută. 
Reaşezaţi capacul compartimentului baterii şi înşurubaţi-l strâns.  
Bateriile trebuie să fie înlocuite după ce contrastul displayului scade semnificativ sau pe displayul staţiei meteo apare simbolul 
pentru baterie descărcată (în stânga, sub afişarea pentru direcţia vântului).  
 

b. Montarea 
Senzorul intern poate fi fixat pe un perete vertical folosind suportul de putere inclus în colet. 

Pentru montare alegeţi un loc ferit de razele directe ale soarelui. De asemenea locul de montare nu trebuie să se afle 
nici în apropierea pereţilor exteriori, ferestrelor, caloriferelor, uşilor etc. pentru a evita măsurătorile eronate. 
Nu montaţi senzorul intern în apropierea obiectelor metalice sau a aparatelor/cablurilor electrice/electronice. Aceşti 
factori influenţează negativ raza wireless de acţiune.  
Înainte de monta definitiv senzorul intern realizaţi testul de funcţionare şi recepţie. 

Înşurubaţi suportul de perete folosind şuruburi adecvate, respectiv dibluri. Aveţi grijă la înşurubare, respectiv găurire să nu 
secţionaţi cabluri sau conducte. 
Totodată, în funcţie de tipul de suprafaţă, este posibilă fixarea senzorului intern folosind bandă dublu adezivă sau bandă Velcro.  
Instalaţi senzorul intern în suportul de perete în aşa fel încât să intre perfect la locul său.  
 

10. Punerea în funcţiune a staţiei meteo 
 

 

a. Conectarea 
 

Puneţi prima dată în funcţiune senzorul extern, iar abia apoi senzorul intern, v. cap. 8 şi 9.  
 

Conectaţi fişa blocului de alimentare de la reţea cu mufa rotundă din partea dreaptă a staţiei meteo. 
Apoi introduceţi blocul de alimentare într-o priză de perete.  
După câteva secunde apare imaginea de start, iar apoi sunt afişate valorile măsurate (intervalul de măsurători/emisie al 
senzorului extern: 16 secunde; al senzorului intern: 64 secunde).  

 
 

b. Montarea/instalarea 
Staţia meteo poate fi fixată pe perete (distanţa în plan orizontal: 66 cm) folosind cele două orificii din partea posterioară ce pot fi 
agăţate pe două cuie, şuruburi sau cârlige. 
De asemenea staţia meteo poate fi amplasată pe o suprafaţă plană, stabilă folosind piciorul rabatabil. Protejaţi suprafaţa 
obiectelor de mobilier valoroase folosind o bază de suport adecvată. 

Pentru instalare alegeţi un loc care nu se află în apropierea obiectelor metalice, aparatelor şi cablurilor 
electrice/electronice. Acestea influenţează negativ raza de acţiune wireless. 
Înainte de a instala definitiv staţia meteo ar trebui să realizaţi un test de funcţionare şi recepţie semnal.  
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11. Manevrarea staţiei meteo 
 

 

a. Afişarea principală pe display 
Afişarea principală de pe display include datele actuale. În rândul de jos al displayului apar funcţiile alocate tastelor. 

 
1 Afişarea direcţiei vântului (grade şi roza vânturilor) 
2 Simbol grafic pentru prognoza meteo pentru următoarele 12 – 24 ore 
3 Index UV 
4 Radiaţia luminoasă 
5 Ora, ziua săptămânii, data 
6 Presiunea atmosferică 
7 Cantitatea de apă pluvială 
8 Punctul de rouă 
9 Temperatura exterioară şi umiditatea exterioară 
10 Temperatura interioară şi umiditatea interioară 
11 Domeniul de afişare pentru starea bateriei/acumulatorului senzorului intern (IN) şi senzorului extern (OUT) 
12 Temperatura windchill 
13 Viteza rafalelor de vânt 
14 Viteza vântului  

 
În afişarea principală cele 8 taste de manevrare au alocate următoarele funcţii: 

 

Creşterea luminozităţii displayului (la apăsarea acestei taste apare histograma) 

Diminuarea luminozităţii displayului (la apăsarea acestei taste apare histograma) 

Dezactivarea iluminării displayului (dacă doriţi să reactivaţi iluminarea displayului apăsaţi orice tastă) 

Activarea modului setări pentru iluminarea de fundal (v. cap. 11 b) 

Comutarea afişării pentru presiunea atmosferică între presiunea atmosferică absolută (valoarea actuală măsurată de 
către senzorul presiune atmosferică) şi presiunea atmosferică relativă (presiunea atmosferică la nivelul mării).  

Comutarea afişării pentru cantitatea de apă pluvială între cantitatea actuală de apă pluvială şi cantitatea de apă pluvială 
din ultima zi, ultima săptămână, ultima lună şi ultimul an 
Valoarea cantităţii de apă pluvială pentru ultima zi este resetată la ora 00:00.  
Valoarea cantităţii de apă pluvială pentru ultima săptămână este resetată în fiecare duminică la ora 00:00.  
Valoarea cantităţii de apă pluvială pentru ultima lună este resetată în prima zi a lunii la ora 00:00.  
Valoarea cantităţii de apă pluvială pentru ultimul an este resetată în funcţie de setarea realizată în meniul setări.  
 
Afişarea datelor măsurate stocate (v. cap. 11,c). 

Activarea modului setări (v. cap. 11, d).  

 

b. Modul reglare pentru iluminarea de fundal 

Pornind de la afişarea principală de pe display (v. cap. 11, a) apăsaţi scurt tasta . Pe ecran apare următorul meniu setări: 
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Manevrarea: 

 Opţiunile individuale de setare, respectiv poziţiile pentru timpii de activare/dezactivare se aleg cu tastele săgeată , , 

, .  

 Modificarea unei setări selectate se face cu tastele  şi  .  

 Ieşirea din modul afişare se face cu tasta  , iar pe displayul staţiei meteo apare din nou afişarea principală (v. cap. 11, a).  
 
Aveţi la dispoziţie următoarele setări: 

A. Activarea/dezactivarea automată a iluminării de fundal. Dacă activaţi această funcţie (apare un mic simbol bifare) atunci 
veţi putea seta timpul de activare (B) şi timpul de dezactivare (C) folosind câmpurile de dedesubt pentru introducerea 
datelor (timpii după care displayul se activează sau dezactivează automat). După dezactivarea automată a displayului 
acesta poate fi reactivat pentru o perioadă de 60 de secunde prin apăsarea oricărei taste. Dacă displayul se activează 

folosind funcţia automată de activare/dezactivare atunci el poate fi oricând dezactivat prin apăsarea tastei . 
Displayul va fi din nou activat automat în funcţie de timpul de activare setat.  

B. Timpul de activare (momentul în care displayul se activează automat) 
C. Timpul de dezactivare (momentul în care displayul se dezactivează automat) 
D. Pornirea/oprirea reglării automate a luminozităţii (în funcţie de luminozitatea ambientală) 
E. Luminozitatea maximă (dacă reglarea automată a luminozităţii este activată) 
F. Luminozitatea minimă (dacă reglarea automată a luminozităţii este activată) 

 
Atenţie: 

Dacă reglarea automată a luminozităţii (D) este activată atunci în afişarea principală nu mai apar simbolurile  şi ; 
setarea manuală a luminozităţii nu mai este posibilă.  

 

c. Afişarea valorilor măsurate stocate 

Pornind de la afişarea principală de pe display (v. cap. 11,a) apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  pentru a comuta între mai 
multe moduri de afişare ale valorilor măsurate stocate.  
 

 Modul de afişare 1: Valori MAX/MIN: 

 
 
Manevrarea: 

 Pentru a ajunge la următorul mod de afişare apăsaţi tasta . 

 Pentru a ieşi din modul afişare apăsaţi tasta ; pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală, v. cap. 11, a.  
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 Pentru selectarea poziţiilor individuale ale valorilor MAX/MIN folosiţi tastele săgeată  și . 

 Cu tastele  şi  marcaţi o poziţie (apare simbolul bifare), respectiv ştergeţi o marcare (simbolul bifare dispare). Astfel 
veţi putea selecta datele care trebuie să fie şterse.  

 Folosind tasta  pe ecran apare un mesaj în care sunteţi întrebaţi dacă poziţiile marcate pentru valorile MIN/MAX (de ex. 
temperatura interioară şi exterioară) trebuie sau nu să fie şterse. Dacă confirmaţi, aceste valori MIN/MAX vor fi şterse.  

 

 Modul afişare 2: Datele măsurate 

 
 
Manevrarea: 

 Cu tasta  ajungeţi la următorul mod afişare. 

 Cu tasta  ieşiţi din modul de afişare, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 11, a).  

 Cu tastele săgeată , , ,  mutaţi spre stânga/dreapta, respectiv în sus/în jos domeniul afişat.  

 Cu tasta  afişaţi meniul selecţie care vă permite să alegeţi înregistrările pentru anul în curs, respectiv anii trecuţi.  
 

 
 Selecţia înregistrărilor pentru anul respectiv se face cu tastele săgeată , , iar confirmarea cu tasta . 

 Pentru a ieşi din modul afişare folosiţi tasta ; reveniţi la afişarea datelor măsurate. 

 Cu tasta  ştergeţi anul selectat. În final pe ecran apare un mesaj pentru a confirma dacă înregistrările trebuie sau nu să 
fie şterse. După confirmare înregistrările sunt şterse.  

 Cu tasta  selectaţi direct o pagină de afişare. După apăsarea acestei taste apare numărul paginilor disponibile (de ex. 1 – 
640, v. imaginea de jos).  

Pentru introducerea unui număr de pagină ce urmează să fie afişată folosiţi tastele săgeată , , ,  sau  şi .  
În acest fel veţi putea trece rapid la o altă pagină de date – o funcţie utilă în special atunci când există foarte multe date stocate.  
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 Modul de afişare 3: Grafice 

 
 

Manevrarea:  

 Cu tasta  reveniţi la primul mod de afişare (valori MAX/MIN). 

 Cu tasta  ieşiţi din modul afişare, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 11,a). 

 Domeniul afişat este mutat spre stânga şi spre dreapta cu ajutorul tastelor săgeată , . În marginea de jos a 
diagramei sunt afişate ora şi data corespunzătoare. 

 Cu tasta săgeată  se trece la următoarea unitate de măsură (temperatură, umiditate, presiune atmosferică, viteza 
vântului, cantitatea de apă pluvială, energia solară, energia UV). 

 Cu tasta , respectiv  puteţi mări sau micşora imaginea afişată.  

 Cu tasta  activaţi un meniu selecţie în care puteţi alege înregistrările pentru anul actual, respectiv anii trecuţi. Citiţi şi 
descrierea pentru utilizarea modului de afişare 2.  

  

d. Modul setări 

Atunci când pe displayul staţiei meteo apare afişarea principală (v. cap. 11, a) apăsaţi tasta  pentru a activa modul setări.  
 

 Meniul setări 1 (data/ora, unităţile de măsură etc.):  

 
 

Manevrarea: 

 Setarea dorită o alegeţi cu tastele săgeată , , ,  

 Cu tasta  şi  puteţi modifica setarea selectată. 

 Cu tasta  ieşiţi din modul setări, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 11, a). 

 Cu tasta  ajungeţi la meniul setări 2 pentru funcţiile alarmă.  
 
Sunt posibile următoarele setări: 

A. După selecţia şi confirmarea acestei funcţii ajungeţi la un sub-meniu pentru setarea orei şi datei. Citiţi şi informaţiile 
prezentate în paginile următoare. 

B. Selectaţi formatul de afişare al orei (modul 12h/24h). 
C. Selectaţi formatul de afişare al datei (succesiune dată/lună/an). 
D. Unitatea de măsură pentru afişarea temperaturii (°C, °F). 
E. Unitatea de măsură pentru afişarea presiunii atmosferice (hPa, inHg, mmHg). 
F. Unitatea de măsură pentru viteza vântului (km/h, noduri, mph, bft, ft/s, m/s) 
G. Unitatea de măsură pentru cantitatea de apă pluvială (mm, in) 
H. Unitatea de măsură pentru radiaţiile solare (lucşi, fc, w/m2) 
I. Selecţia cantităţii de apă pluvială care trebuie să apară în afişarea principală (cantitatea actuală de apă pluvială, respectiv 

cantitatea de apă pluvială pentru ultima zi, ultima săptămână, ultima lună sau ultimul an).  
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J. Selecţia valorii de presiune atmosferică care trebuie să apară în afişarea principală (presiunea absolută sau relativă). 
K. Setarea sensibilităţii presiunii atmosferice pentru modificarea graficului prognoză meteo. 

Aici puteţi seta o valoare din intervalul 2 – 4 hPa (setarea de bază „3”). Dacă presiunea atmosferică creşte sau scade cu 
valoarea setată, atunci se modifică graficul pentru prognoza meteo (de ex. de la „Însorit” la „Înnorat”). Pentru regiunile 
cu modificări semnificative ale presiunii atmosferice trebuie să setaţi o valoare mai mare, iar pentru regiunile cu 
modificări mai puţin importante alte presiunii atmosferice setaţi o valoare mai mică.  
Dacă de exemplu aţi setat valoarea 4 (= 4 hPa), atunci graficul prognozei meteo se modifică abia atunci când apare o 
modificare a presiunii atmosferice de 4 hPa.  

L. Setarea sensibilităţii presiunii atmosferice pentru afişarea „Furtună” în graficul prognozei meteo.  
Aici puteţi seta o valoare din intervalul 3 – 9 hPa (setarea de bază „4”). Dacă presiunea atmosferică creşte sau scade cu 
valoarea setată într-o perioadă de timp de 3 ore, atunci graficul prognozei meteo se modifică pentru afişarea „Furtună”.  

M. Setarea vremii actuale. 
Aici setaţi starea actuală a vremii, astfel încât graficul pentru prognoza meteo să fie mai precis. Starea actuală a vremii 
trebuie setată din nou dacă se modifică altitudinea locului de instalare al staţiei meteo (de ex. dacă plasaţi staţia meteo la 
alte nivele, mai sus sau mai jos).  

N. Setarea lunii pentru resetarea cantităţii anuale de apă pluvială.  
Cantitatea de apă pluvială pentru ultimul an este resetată în prima zi a lunii setate, la ora 00:00.  

O. Interval stocare 
Aici puteţi seta intervalul de timp în care trebuie salvate valorile măsurate (puteţi seta un interval de la 1 minut la 240 de 
minute = 4 ore).  

 

Sub-meniul pentru setarea timpului: 
După ce aţi selectat sub-meniul pentru setarea timpului aşa după cum este descris la cap. 11, d va apărea următorul sub-meniu:  

 
 

Manevrarea: 

 Alegeţi setarea dorită cu tastele săgeată , , ,  

 Cu tasta  şi  modificaţi setarea aleasă.  

 Cu tasta  ieşiţi din sub-meniu, iar pe displayul staţiei meteo reapare meniul setări 1, v. cap. 11, d.  
 

Aveţi la dispoziţie următoarele setări: 
A Setarea manuală a orei 
B Setarea manuală a datei 
C Selecţia fusului orar 
D Activarea/dezactivarea comutării automate ora de vară/iarnă  

 

 Meniul setări 2 (funcţii alarmă, funcţia ceas deşteptător) 
În acest meniu setări veţi putea seta valori limită superioare şi inferioare pentru fiecare valoare măsurată; la depăşirea acestor 
valori limită în sus sau în jos se redă un semnal de avertizare. De asemenea puteţi seta şi funcţia ceas deşteptător.  
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Manevrarea: 

 Setarea dorită poate fi selectată cu tastele săgeată , , ,  

 Cu tastele  şi  puteţi modifica setarea selecţionată. Staţia meteo indică domeniile posibile pentru fiecare setare. 

Dacă după selecţia simbolului clopoţel respectiv apăsaţi tasta  sau   se activează sau dezactivează alarma (valoarea 
limită superioară activată = simbol clopoţel roşu, valoarea limită inferioară activată = simbol clopoţel albastru).  
După ce alarma este activată apare simbolul clopoţel în regiunea corespunzătoare din afişarea principală (v. cap. 11, a). 
Dacă valoarea măsurată actual este mai mare sau mai mică decât valoarea limită superioară, respectiv inferioară, atunci 
simbolul clopoţel clipeşte şi se aude un semnal acustic.  
Semnalul acustic este dezactivat automat după 2 minute, dacă nu aţi apăsat între timp o tastă. Simbolul clopoţel clipeşte în 
continuare, până ce valoarea măsurată se află din nou în interiorul valorilor limită setate.  
După activarea orei alarmei (pe ecran sus apare „Alarm Time”), se redă semnalul acustic la ora de trezire setată. Acest 
semnal este dezactivat automat după 2 minute, dacă nu aţi apăsat între timp o tastă.  

 Cu tasta  ieşiţi din modul setări, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 11, a).  

 Cu tasta  ajungeţi la meniul setări 3 pentru valorile de corecţie.  
 

 Meniul setări 3 (valorile de corecţie) 
Dacă dispuneţi de echipament profesional de măsurători veţi putea corecta eventualele deviaţii ale senzorilor din staţia meteo.  

 
 

Manevrarea: 

 Setarea dorită o alegeţi cu tastele săgeată , , ,  

 Cu tasta  şi  modificaţi setarea aleasă.  

 Cu tasta  ajungeţi la meniul setări 4.  

 Cu tasta  ieşiţi din modul setări, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 11, a).  
 

Pentru calibrarea următoarelor valori puteţi seta un factor de corecţie: 
Radiaţie solară:  0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
UV:   0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Vânt:   0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Ploaie:   0,75......1,25 (setarea de bază 1,0) 
Lux-> w/m²   100.....1000 (setarea de bază 126,7) 

 

 Meniul setări 4 
În acest meniu setări puteţi înregistra din nou senzorul extern şi intern, dacă este nevoie, şterge datele stocate sau valorile 
MIN/MAX, reseta staţia meteo la setarea de bază sau salva datele măsurate stocate în staţia meteo pe un card de memorie 
micro-SD (nu este inclus în colet, se comandă separat); ulterior aceste date pot fi prelucrate pe un computer.  
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Manevrarea: 

 Funcţia/setarea dorită poate fi aleasă cu tastele săgeată , , , . 

 Cu tasta  şi   puteţi modifica, respectiv activa funcţia/setarea selectată. 

 Cu tasta  reveniţi la meniul setări 1. 

 Cu tasta  ieşiţi din modul setări, iar pe displayul staţiei meteo reapare afişarea principală (v. cap. 10, a).   
 
Aveţi la dispoziţie următoarele funcţii/setări: 

A. Reînregistrarea senzorului intern 
În mod normal senzorul intern nu trebuie să fie înregistrat din nou, căci acesta este găsit automat de către staţia meteo odată cu 
punerea în funcţiune. 
Dacă senzorul intern nu recepţionează valorile măsurate (nici chiar atunci când senzorul intern se află în apropierea staţiei  
meteo), atunci puteţi încerca să reînregistraţi senzorul intern folosind această funcţie.  

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  pe ecran apare un mesaj prin care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 
reînregistreze senzorul intern. După confirmare staţia meteo începe să caute senzorul intern.  
 

B. Reînregistrarea senzorului extern 
În mod normal senzorul extern nu trebuie să fie înregistrat din nou, căci acesta este găsit automat de către staţia meteo odată 
cu punerea în funcţiune. 
Dacă staţia meteo nu recepţionează valorile măsurate de la senzorul extern, atunci puteţi încerca să reînregistraţi senzorul 
extern folosind această funcţie.  

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  pe ecran apare un mesaj prin care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 
reînregistreze senzorul extern. După confirmare staţia meteo începe să caute senzorul extern.  
 

C. Ştergerea datelor stocate 

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  pe ecran apare un mesaje prin care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 
şteargă datele stocate. După confirmare staţia meteo începe procesul de ştergere al datelor. Nu uitaţi: datele şterse nu mai pot 
fi recuperate!  
 

D. Ştergerea tuturor valorilor MIN/MAX 

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  pe ecran apare un mesaje prin care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 
şteargă valorile MIN/MAX. După confirmare staţia meteo începe procesul de ştergere al datelor.  
La momentul operaţiei de ştergere memoria pentru valorile MIN/MAX include valorile măsurate actual, care se modifică numai 
odată cu apariţia unei modificări.  
 

E. Resetarea staţiei meteo la valorile de bază 

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  pe ecran apare un mesaje prin care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 
revină la setările de bază. După confirmare staţia meteo revine la setările de bază.  
 

F. Backup pentru toate datele pe un card de memorie micro-SD  
Instalaţi un card de memorie micro-SD/micro-SDHC gol (max. 32 GB) în staţia meteo. Nu aplicaţi forţa atunci când instalaţi cardul 
de memorie. 

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  apare un meniu selecţie în care puteţi alege înregistrările pentru anul actual, 
respectiv anii trecuţi pentru care doriţi să realizaţi un backup.  

 
 Selecţia înregistrărilor pentru anul respectiv se face cu tastele săgeată , , , ; confirmaţi selecţia cu tasta  

(cu tasta  mutaţi selecţia cu un pas înapoi).  
 Cu tasta  porniţi operaţia backup. Jos pe display apare un grafic cu evoluţia operaţiei.  

 Cu tasta  ieşiţi din modul backup şi reveniţi la meniul setări 4.  
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Datele backup sunt salvate în formatul „CSV”. Este vorba despre un format de date text, în care valorile măsurate sunt 
separate printr-o virgulă.  
Aceste date pot fi deschise sau importate într-un tabel Microsoft Excel sau într-un alt program similar; de asemenea, este 
posibilă şi prelucrarea datelor folosind un editor de text simplu.  
Dacă programul ales de dvs. vă creează probleme la deschiderea sau importul datelor CSV, încercaţi să folosiţi un alt 
program sau căutaţi informaţii ajutătoare pe internet.  

 
G. Selecţia limbii afişate pe display 

După selecţia funcţiei puteţi comuta între limbile afişate pe display folosind tasta  sau .  
 

H. Afişarea versiunii de sistem şi a memoriei disponibile  

După selecţia funcţiei şi confirmarea cu tasta  se afişează o pagină cu informaţii referitoare la memoria disponibilă 
etc.  

 
Cu tasta  ieşiţi din modul afişare şi reveniţi la afişarea modului setări 4.  

 
 

12. Înlocuirea bateriilor/acumulatorilor 
 

 

a. Senzor intern 
Înlocuirea bateriilor este necesară atunci când rata contrastului displayului este foarte mică. În plus, pe displayul staţiei meteo 
este afişat simbolul baterie (în stânga sub afişarea pentru direcţia vântului).  
Pentru înlocuirea bateriilor procedaţi după cum este descris la cap. 9, a.  
Dacă staţia meteo nu mai găseşte senzorul intern după înlocuirea bateriilor atunci înregistraţi din nou senzorul intern, v. cap. 11, 
d, meniul setări 4.  
 

b. Senzor extern 
Senzorul extern funcţionează cu acumulatoare speciale ZnMn reîncărcabile cu o tensiune nominală de 1,5 V. Acestea se încarcă 
de la modulul solar dacă energia solară este suficientă.  
În mod normal acumulatoarele nu trebuie să fie înlocuite.  
Controlaţi în mod regulat modulul solar pentru a descoperi dacă nu cumva este acoperit de frunze sau zăpadă şi curăţaţi-l dacă 
este nevoie. 

Dacă trebuie să înlocuiţi acumulatoarele atunci folosiţi numai acumulatoare speciale ZnMn cu o tensiune nominală de 
1,5 V. 
Nu instalaţi niciodată în senzorul extern baterii obişnuite, reîncărcabile. Pericol de explozie şi incendiu! 
Nu folosiţi nici alt tip de acumulatoare reîncărcabile (de ex. acumulatoare NiMH) în senzorul extern, căci componentele 
electronice folosite la încărcare nu sunt compatibile cu acest tip de acumulatoare.  

Atunci când înlocuiţi acumulatoarele folosiţi instrucţiunile de la cap. 8, b.  
Dacă după înlocuirea acumulatoarelor staţia meteo nu mai găseşte senzorul extern atunci înregistraţi din nou senzorul extern, v. 
cap. 11, d, meniul setări 4.  
 
 

13. Soluţionarea problemelor 
 

Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni. Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona 
aceste posibile probleme. 
 
Fără recepţia semnalului de la senzorul intern sau extern 
 Distanţa dintre staţia meteo şi senzorul intern/extern este prea mare. Modificaţi locul de instalare al staţiei meteo şi/sau al 

senzorului intern/extern. 
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 Recepţia wireless este obstrucţionată de obiecte, respectiv materiale care ecranează (ferestre cu strat izolator metalic, 
beton armat etc.). Staţia meteo este prea aproape de alte aparate electronice (televizor, computer). Modificaţi locul de 
amplasare al staţiei meteo. 

 Acumulatoarele, respectiv bateriile din senzorul extern sunt prea slabe. V. cap. 11. 
 Temperaturile exterioare extrem de scăzute (mai mici de -20 °C) diminuează randamentul acumulatoarelor. Aşteptaţi până 

ce temperatura creşte din nou.  
 Semnalul wireless al senzorului extern şi/sau intern este distorsionat de către un alt emiţător care foloseşte o frecvenţă 

similară sau învecinată. Probabil că o soluţie ar fi diminuarea distanţei dintre staţia meteo şi senzorul intern/extern.  
 
Fără afişarea orei/datei actuale 
 Setaţi ora şi data în funcţie de instrucţiunile de la cap. 11, d.  

 
Displayul se dezactivează în mod automat  
 Verificaţi dacă nu a fost activată funcţia decuplarea automată, v. cap. 11, b.  

 
 

14. Raza de acţiune 
 

În condiţii optime, raza de acţiune a transmisiei wireless a semnalelor între senzorul exterior şi staţia meteo este de până la 100 
m, iar între senzorul interior şi staţia meteo de 50 m. 

   Această valoare reprezintă aşa-numita „rază de acţiune în câmp liber”. 

În practică însă, această aliniere perfectă (de ex. staţia meteo şi senzorul exterior pe un câmp plan, fără denivelări, 
copaci, case etc.) nu există niciodată. 
De obicei, staţia meteo este instalată în interiorul unei case, iar senzorul exterior sub un şopron sau garaj. 
Având în vedere multitudinea de factori ce influenţează transmisia wireless nu se poate garanta o anumită rază de 
acţiune. 
Cu toate acestea, într-o casă individuală utilizarea nu ar trebui să ridice niciun fel de probleme. Dacă staţia meteo nu 
recepţionează niciun fel de date de la senzorul exterior/interior (chiar dacă bateriile sunt noi), reduceţi distanţa dintre 
staţia meteo şi senzorul exterior/interior. 

 

Uneori, raza de acţiune poate fi limitată considerabil de următorii factori: 
- Pereţi, tavane din beton armat 
- Ferestre din sticlă izolatoare acoperită/metalizată, din aluminiu etc. 
- Autovehicule 
- Copaci, tufăriş, pământ, pietre 
- Vecinătatea obiectelor metalice & conductoare (de ex. radiatoare) 
- Vecinătatea corpurilor umane 
- Interferenţele de bandă largă de ex. în zonele rezidenţiale (telefoane DECT, telefoane mobile, căşti wireless, boxe wireless, 

alte staţii meteo wireless, staţii/interfoane bebeluşi etc.) 
- Vecinătatea motoarelor electrice, transformatoarelor, blocurilor de alimentare, calculatoarelor 
- Vecinătatea prizelor de reţea, cablurilor de alimentare 
- Vecinătatea calculatoarelor sau a altor dispozitive electronice insuficient ecranate sau utilizate cu carcasa deschisă. 

 
 

15. Întreţinerea şi curăţarea 
 

Produsul nu necesită lucrări de întreţinere pe care să le efectuaţi dvs.; de aceea nu îl demontaţi niciodată (în afară de 
instalarea/înlocuirea bateriilor după cum se descrie în aceste instrucţiuni de utilizare şi montarea). Operaţiile de reparaţii sau 
întreţinere pot fi realizate numai de către un specialist sau atelier de reparaţii.  

Pentru a curăţa exteriorul staţiei meteo este suficientă o cârpă moale, curată şi uscată. 
Nu apăsaţi prea tare pe ecranul staţiei meteo, acest lucru poate provoca zgârieturi sau erori de funcţionare a ecranului. 
Dacă displayul staţiei meteo este foarte murdar puteţi folosi o soluţie de curăţare TFT obişnuită. Nu pulverizaţi 
niciodată această soluţie direct pe staţia meteo.  

Praful de pe carcasă se poate îndepărta cu uşurinţă cu o perie cu peri lungi, moale şi curată şi un aspirator. 
Pentru a îndepărta murdăria de pe senzorul exterior utilizaţi o cârpă moale uşor umezită. 
 

Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi sau alcool deoarece aceştia pot să afecteze funcţionalitatea aparatului sau să 
decoloreze carcasa. 
 

Controlaţi în mod regulat recipientele de depozitare ale senzorului de ploaie, căci orificiul din partea inferioară a acestui 
recipient poate fi blocat de frunze. 
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16. Eliminarea deşeurilor 
 

 

a. Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurse lor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

b. Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul 
că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
 

17. Declaraţia de conformitate (DOC) 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele relevante ale Directivei 
1999/5/EC. 
 
 

18. Date tehnice 
 

 

a. Staţia meteo 
Tensiune de funcţionare ............ 5 V/DC 
Dimensiuni display ..................... 155 x 86 mm (l x Î) 
Rezoluţie display ........................ 800 x 480 pixeli 
Slot card de memorie ................ 1 micro-SD/micro-SDHC, max. 32GB 
Dimensiuni ................................. 194 x 133 x 21 mm (l x Î x A, fără suport) 
Greutate ..................................... 330 g 
 

b. Senzor extern 
Alimentare ................................. 3 acumulatori tip AA (acumulatori ZnMn - cu tensiune nominală 1,5 V) 
Frecvenţa de emisie ................... 868 MHz 
Raza de acţiune .......................... max. 100 m (în câmp liber, vezi cap. 13) 
Interval transfer date ................. la fiecare 16 secunde 
Dimensiuni ................................. 150 x 490 x 320 mm (l x Î x A) 
Greutate...................................... 1370 g (inclusiv suporturile) 
 

Senzorul de temperatură: 
Temperatura exterioară ............ -30 °C la +65 °C 
Rezoluţie...................................... 0,1 °C 
Precizie ....................................... ±1 °C 
 

Senzorul de umiditate: 
Domeniul de măsurători ............. 1% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluţie....................................... 1% 
Precizie ........................................ ±5% 
 

Senzorul de ploaie: 
Domeniul de măsurători ............... 0 mm până la 9999 mm 
Precizie .......................................... ±10% 
Rezoluţie......................................... 0,3 mm (cantitate apă pluvială <1000 mm) respectiv 1 mm (cantitate apă pluvială >1000 mm) 
 

Senzorul de vânt: 
Viteza vântului............................... 0 km/h până la 160 km/h 
Precizia ......................................... ±1 m/s (viteza vântului < 5 m/s), respectiv ±10% (viteza vântului > 5 m/s) 
 

Senzorul de lumină: 
Domeniul de măsurători .............. 0 lucşi până la 400k lucşi 
Precizie ......................................... ±15% 
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c.  Senzorul interior 

Alimentare ................................... 2 baterii tip AAA 
Frecvenţa de emisie ..................... 868 MHz 
Raza de acţiune ............................ max. 50 m (în câmp liber, vezi cap. 13) 
Interval transfer date ................... la fiecare 64 de secunde 
Dimensiuni .................................... 68 x 89 x 28 mm (inclusiv suportul) 
Greutate......................................... 100 g (inclusiv suportul) 
 

Senzorul de temperatură: 
Domeniul de măsurători ............... -30 °C până la +65 °C 
Rezoluţie......................................... 0,1 °C 
Precizie .......................................... ±1 °C 
 

Senzorul de umiditate: 
Domeniul de măsurători ................ 1% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluţie.......................................... 1% 
Precizie ........................................... ±5% 
 

Senzorul presiune atmosferică: 
Domeniul măsurători ..................... 300 hPa până la 1100 hPa 
Rezoluţie.......................................... 0,1 hPa 
Precizie ............................................ ±3 hPa (între 700 şi 1100 hPa) 
 

d. Bloc de alimentare de la reţea 

Tensiune de funcţionare ................. 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Ieşire ............................................... 5 V/DC, 1,5 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declaraţie de conformitate 
 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
Tip echipament:   Staţie meteo color PROFI 
Cod produs:  515932 
 
Componente 
Transmiţător 1 
Model transmiţător: WH24 
Transmiţător 2 
Model transmiţător: WH25 
Receptor: HP1003 
 
respectă următoarele norme sau documente: 

 
 
 


