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Introducere 
 
Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru. 
 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene. Declaraţia de conformitate şi 
documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
 
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă 
respectaţi întocmai instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 
 

1. Instrucţiuni de utilizare 
 
Acestă staţie pentru monitorizarea temperaturii este controlată prin unde radio și afişează 
temperatura exterioară şi interioară. Staţia poate recepţiona semnalul unui senzor extern. Produsul 
nu poate fi folosit decât în spaţii interioare și nu în aer liber sau în spaţii umede, de exemplu o baie. 
Senzorul extern trebuie amplasat într-un loc protejat de intemperii; el transferă datele spre staţie 
pe frecvenţa 868 MHz. 
 
Staţia nu oferă o precizie de 100%, de aceea poate fi folosită numai în scopuri private. Aparatul nu a 
fost conceput pentru a fi folosit în scopuri medicale sau informări publice.  
Din motive de securitate şi conformitate (CE), transformarea şi/sau modificarea neautorizată a 
produsului este strict interzisă. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual poate duce la 
defectarea produsului şi implică riscuri suplimentare, precum incendiu, etc. Instrucţiunile de 
siguranţă trebuie respectate necondiţionat. 
 
 

2. Caracteristici 
 

 afişarea temperaturii în ºC 

 afişarea temperaturii interioare şi exterioare cu stocarea valorilor minime şi maxime 

 toate valorile minime şi maxime stocate pot fi resetate individual 

 indicator baterie descărcată 

 transfer wireless al valorilor măsurate pe frecvenţa 868 MHz 

 recepţia semnalelor exterioare la intervale de 27,5 secunde 

 amplasare pe birou sau pe perete 
 
 

3. Conţinut colet 
 

 staţie pentru monitorizarea temperaturii cu suport 

 senzor extern cu suport 

 piese pentru montaj 

 manual de utilizare 
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4. Instrucţiuni de siguranţă 
 
Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul eventualelor pagube materiale sau al vătămării 
corporale dacă produsul a fost bruscat în orice fel sau avariat ca urmare a manevrării 
incorecte ori a nerespectării acestor instrucţiuni de utilizare. În aceste cazuri, garanţia 
va fi anulată! 
Semnul exclamării într-un triunghi semnalează informaţii importante în instrucţiunile 
de utilizare. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile din acest manual înainte de a utiliza 
aparatul, pentru a evita potenţialele pericole.  

 
4.1. Siguranţa produsului 

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice puternice. 

 Manevraţi produsul cu grijă și nu îl trântiţi. Șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la o 
mică înălţime pot deteriora aparatul. 

 Nu expuneţi aparatul la contactul direct cu razele soarelui, căldură sau frig extrem, 
umiditate, vibraţii puternice, praf, gaze ușor inflamabile, aburi sau solvenţi. 

 Niciodată să nu amplasaţi senzorul extern în vecinătatea unor materiale combustibile 
sau a unor obiecte ușor inflamabile, cum este de pildă o perdea. 

 
4.2. Siguranţa persoanelor 

 Produsul nu este o jucărie și prin urmare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sau a 
animalelor de casă. 

 Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase în mâinile copiilor. 

 Trebuie să fiţi deosebit de precaut când manipulaţi un ecran LC defect. Cristalele lichide 
pot dăuna sănătăţii dvs. 

 
4.3. Siguranţa bateriilor 

 Când introduceţi bateriile în aparat aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă. 

 Pentru a evita eventualele daune create prin curgerea bateriilor, scoateţi bateriile atunci 
când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp. Bateriile deteriorate sau care 
prezintă scurgeri de substanţe pot provoca arsuri grave în contact cu pielea; prin 
urmare, utilizaţi mănuşi de protecţie adecvate atunci când lucraţi cu astfel de baterii. 

 Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, 
deoarece există riscul ca acestea să fie înghiţite accidental de copii sau animalele de 
casă. 

 Toate bateriile trebuie înlocuite în acelaşi timp. Combinarea bateriilor vechi cu cele noi 
poate provoca scurgeri sau deteriorarea acestora. 

 Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu încercaţi 
niciodată să reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Există risc de explozie! 

 
4.4. Diverse 

 Nu supuneţi aparatul la fluctuaţii bruște și extreme de temperatură, deoarece acestea 
pot duce la schimbarea rapidă a informaţiilor afişate, fapt ce afectează precizia valorilor 
măsurate. 
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 Producătorul și distribuitorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru afişarea unor 
date incorecte și nici pentru consecinţele ce pot decurge din aceasta. 

 Dacă produsul este folosit în instituţii comerciale trebuie respectate normele legale 
privind protecţia la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. 

 Operaţiunile de întreţinere, ajustare şi reparaţii pot fi efectuate numai de către personal 
specializat. 

 Dacă aveţi întrebări la care nu găsiţi răspunsul în acest manual vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic. 

 
 

5. Inserarea/schimbarea bateriilor 
 
5.1. Instalarea bateriilor 
A) Staţia de monitorizare a temperaturii 
1. Îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor situat în partea posterioară a staţiei. 
2. Introduceţi cele două baterii de 1,5 V, tip AA, având grijă la polaritatea corectă („+” = 

pozitiv; „-” = negativ). 
3. Reaşezaţi capacul. 
 
B) Senzor extern 
1. Îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor situat în partea posterioară a senzorului 

extern. 
2. Introduceţi cele două baterii de 1,5 V, tip AAA, având grijă la polaritatea corectă („+” = 

pozitiv; „-” = negativ). 
3. Reaşezaţi capacul. 
 

Dacă schimbaţi bateriile în oricare din cele două unităţi componente (staţia sau 
senzorul extern), setarea de bază trebuie reluată pentru fiecare unitate. Acest lucru 
este necesar, deoarece în momentul punerii în funcţiune senzorul extern trimite spre 
staţie un cod de securitate aleator, care trebuie recepţionat şi memorat de către staţie 
într-un interval de 3 minute.  
 
Pentru a asigura funcţionarea optimă şi acurateţea datelor colectate, este 
recomandată înlocuirea bateriilor din fiecare unitate componentă, o dată pe an.  
 

 Prima dată, introduceţi bateriile în senzorul extern. Introduceţi bateriile în staţia de bază în 
decurs de un minut după activarea senzorului extern. După instalarea bateriilor, toate 
segmentele ecranului LCD se aprind pentru scurt timp. În final, va fi afişată temperatura 
interioară. Dacă acest lucru nu se întâmplă în decurs de un minut, scoateţi toate bateriile şi 
așteptaţi cel puţin 10 secunde până le inseraţi din nou. 

 După introducerea bateriilor în senzorul extern, staţia începe să recepţioneze date de la 
senzor. Pe ecran trebuie să fie afişate temperatura exterioară şi simbolul pentru recepţia 
semnalului. Dacă acest lucru nu se întâmplă în decurs de un minut, scoateţi toate bateriile 
din ambele unităţi şi reluaţi setarea de bază de la pasul 1. 

 Pentru a avea un semnal suficient de puternic, distanţa dintre locul final de montare al 
staţiei şi senzorului extern nu trebuie să depășească 80 m. 
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5.2. Indicatorul baterie descărcată 
Dacă pe ecran este afişat simbolul pentru baterie descărcată (RX sau TX), înseamnă că bateriile vor 
trebui schimbate în curând.  
 
 

6. Elementele de operare 
 

 
6.1. Tastele pentru funcţii 
Staţia dispune de două taste pentru funcţii, care sunt ușor de utilizat. 
 
(1) Tasta IN/OUT 

 Pentru comutarea între afişarea temperaturii interioare şi exterioare. 
 
(2) Tasta MIN/MAX 

 Pentru comutarea între afişarea valorilor minime și maxime stocate ale temperaturii 
interioare/exterioare. 

 Ţineţi tasta apăsată pentru resetarea valorilor minime și maxime stocate ale temperaturii 
interioare (în timpul afişării temperaturii interioare). 

 Ţineţi tasta apăsată pentru resetarea valorilor minime și maxime stocate ale temperaturii 
exterioare (în timpul afişării temperaturii exterioare). 

 
 

7. Punerea în funcţiune 
 
7.1. Ecranul LCD şi setările 

 
RX Simbol schimbare baterii pentru staţie 
TX Simbol schimbare baterii pentru senzorul extern 
 
 
Afişarea temperaturii în °C 
 
 

 Simbol recepţie pentru semnal temperatură exterioară* 
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*Atunci când staţia recepţionează corect semnalul emis de senzorul extern pe ecran apare acest 
simbol (pe ecran nu apare nimic în cazul în care semnalul nu a fost recepţionat). În acest fel, puteţi 
observa uşor dacă ultima recepţie a semnalului a avut succes (simbol „ON”) sau nu (simbol „OFF”).  
 
Afişarea temperaturii interioare şi a valorilor stocate minime şi maxime pentru temperatura 
interioară 
1. Apăsaţi tasta IN/OUT (1) pentru afişarea temperaturii interioare actuale. 
2. Apăsaţi tasta MIN/MAX (2) pentru afişarea valorii minime stocate. 
3. Apăsaţi din nou tasta MIN/MAX (2) pentru afişarea valorii maxime stocate. 
4. Apăsaţi încă o dată tasta MIN/MAX (2) pentru a reveni la afişarea actualei temperaturi interioare. 
 

 
 
IN date din interior 
 

MIN  minim 
MAX maxim 

 
Afişarea temperaturii exterioare şi a valorilor stocate minime şi maxime pentru temperatura 
exterioară 
1. Apăsaţi tasta IN/OUT (1) pentru afişarea temperaturii exterioare actuale. 
2. Apăsaţi tasta MIN/MAX (2) pentru afişarea valorii minime stocate. 
3. Apăsaţi din nou tasta MIN/MAX (2) pentru afişarea valorii maxime stocate. 
4. Apăsaţi încă o dată tasta MIN/MAX (2) pentru a reveni la afişarea actualei temperaturi 
exterioare.  
 

 
 
OUT date din exterior 
 

MIN  minim 
MAX maxim 
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Resetarea valorilor stocate minime/maxime 
1. În timpul afişării temperaturii interioare, ţineţi apăsată tasta MIN/MAX timp de 2 secunde pentru 
resetarea valorilor stocate minime şi maxime ale temperaturii interioare la actuala temperatură 
interioară. 
2. În timpul afişării temperaturii exterioare, ţineţi apăsată tasta MIN/MAX timp de 2 secunde 
pentru resetarea valorilor stocate minime şi maxime ale temperaturii exterioare la actuala 
temperatură exterioară.  

 
Valorile stocate minime și maxime de temperatură trebuie resetate separat pentru 
temperatura exterioară şi interioară. 
 

7.2. Test recepţie semnal 868 MHz 

 Dacă datele privind temperatura exterioară nu sunt recepţionate și afișate în decurs de un 
minut după efectuarea setărilor de bază sau dacă pe ecran apare afișat „- - -”, vă rugăm să 
respectaţi următoarele indicaţii: 

- Distanţa dintre staţie/senzorul extern și diverse surse de interferenţă precum monitoare sau 
televizoare trebuie să fie de cel puţin 2 m. 
- Evitaţi plasarea staţiei/senzorului extern în faţa sau în apropierea uşilor metalice sau ramelor 
metalice ale ferestrelor. 
- Utilizarea unor dispozitive care folosesc aceeași frecvenţă (868MHz), de pildă căști sau 
difuzoare, poate afecta transmisia corectă a semnalului. O recepţie distorsionată poate fi 
cauzată şi de către vecini care folosesc aparate ce lucrează pe aceeaşi frecvenţă (868 MHz). 

 
Dacă semnalul pe 868 MHz este transmis şi recepţionat corect, nu mai deschideţi 
compartimentul bateriilor staţiei şi senzorului extern. Bateriile ar putea ieşi din 
contactele lor și să determine astfel o resetare nedorită. Dacă se întâmplă totuși acest 
lucru, atât staţia, cât și senzorul extern trebuie setate din nou pentru a se evita 
problemele de transfer ale datelor. 

 
Distanţa maximă de transmisie în câmp liber de la senzorul extern la staţie este de 
aproximativ 80 m. Însă, raza de acţiune depinde și de condiţiile meteo și influenţele 
acestora. Valoarea este dependentă de condiţiile mediului înconjurător şi sursele de 
distorsiune. Dacă recepţia nu este posibilă în ciuda respectării tuturor observaţiilor de 
mai sus, atunci toate staţia și senzorul extern trebuie setate din nou. 
 
 

8. Montarea 
 
Înainte de a monta definitiv staţia și senzorul extern, plasaţi ambele unităţile în 
locurile alese pentru montare şi verificaţi dacă datele sunt recepţionate corect. Dacă 
recepţia nu este posibilă, schimbaţi puţin locul de montare până ce semnalul este 
transmis în mod adecvat. 
 

8.1. Amplasarea staţiei de bază 
Staţia poate fi amplasată de sine stătător sau montată pe un perete. Înainte de montarea pe perete 
asiguraţi-vă că valorile exterioare pot fi recepţionate corect din această poziţie. 
Montaţi componentele în aşa fel încât să fie protejate contra umidităţii şi ploii. 
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A) Amplasare de sine stătătoare 
Staţia poate fi amplasată pe orice suprafaţă plată cu ajutorul piciorului de suport rabatabil. 
 
B) Montare pe perete 
 
Alegeţi un loc protejat pentru montare. Evitaţi contactul direct cu razele 
soarelui sau ploaia. 
1. Îndepărtaţi ușor suportul staţiei printr-un simplu clic. 
2. Introduceţi un şurub în locul ales pentru montaj şi lăsaţi în afară capul 
acestuia (circa 5 mm). 
3. Atârnaţi staţia pe şurub și asiguraţi-vă că poziţia acesteia este stabilă. 
 
8.2. Amplasarea senzorului extern 
 

 
Consola poate fi fixată la ambele 
capete ale senzorului extern, în 
aşa fel încât acesta să poată fi 
amplasat pe orice suprafaţă 
netedă. 
 
 

Consola poate fi montată pe un perete cu ajutorul celor 
două şuruburi incluse în pachet. 
1. Fixaţi consola pe o suprafaţă verticală cu ajutorul 
şuruburilor şi diblurilor. 
2. Introduceţi senzorul extern pe consolă printr-un 
simplu clic. 

 
 

9. Curăţarea 
 
Pentru curăţarea carcasei şi a displayului folosiţi numai lavete moi, uşor umede. Nu folosiţi 
dizolvanţi sau soluţii abrazive, căci acestea pot dăuna carcasei şi ecranului. 
Nu scufundaţi niciodată unităţile componente în apă. 
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10. Evacuarea 
10.1. Evacuarea produselor electrice şi electronice uzate 

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

10.2. Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) 
să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod 
gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră sau oriunde se 
comercializează baterii sau baterii reîncărcabile. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 

 

11. Date tehnice 
Domeniul de temperaturi măsurate: 

interior    -9,9°C până la +59,9°C, rezoluţie 0,1°C 
în afara acestui interval se afișează „OFL” 

exterior    -39,9ºC până la +59,9ºC, rezoluţie 0,1ºC 
în afara acestui interval se afișează „OFL” 

Interval verificare temperatura interioară la fiecare 27,5 secunde 
Recepţie date temperatură exterioară la fiecare 27,5 secunde 
Alimentarea: 

staţia de bază    2 x 1,5 V baterii tip AA 
senzorul extern 2 x 1,5 V baterii tip AAA, preferabil alcaline 

Dimensiuni 
staţia de bază 74 x 29 x 98 mm 
senzorul extern 32 x 14 x 86 mm 

 
 

12. Declaraţia de conformitate 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele 
şi clauzele relevante ale Directivei 1999/5/EC. 
Declaraţia de conformitate pentru acest produs o puteţi găsi la www.conrad.com 
 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Conrad Electronics GmbH (Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, necesită aprobarea prealabilă din 

partea German Electronics SRL sau Conrad Germania.                                                                   © 2010 German Electronics SRL 
 


