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Utilizarea 
Pordusul afişează temperatura interioară şi exterioară, precum şi ora. 
Produsul nu se va folosi în scopuri medicale sau pentru furnizarea de 
inormaţii publice. 
Unitatea poate fi utilizată doar în spaţii interioare închise şi uscate; 
senzorul extern poate fi folosit şi în locaţii exterioare protejate. 
Toate denumirile corporaţiei şi produsului sunt mărci înregistrate al 
proprietarilor respectivi. Toate drepturile rezervate. 
 
Conţine 

- unitatea de afişaj; 
- senzor de exterior; 
- suport pentru senzorul de exterior, cu material de asamblare; 
- instrucţiuni de utilizare. 

 
Instrucţiuni de siguranţă 

Vă rugăm citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizarea acestui 
produsm acestea includ informaţii importante privind utilizarea sa corectă. 
Garanţia devine nulă în cazul deteriorării datorate nerespectării 
instrucţiunilor de utilizare. Răspunderea pentru unele sau toate daunele 
consecvenţiale este exclusă. 

 Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele materiale şi 
personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea 
instrucţiunilor de siguranţă. În asemenea cazuri garanţia devine nulă şi 
neavenită.  
Conversia şi / sau modificarea neautorizată al produsului nu este permisă 
din motive de siguranţă şi avizare (CE). 
 
Produsul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Instalaţi 
produsul departe de accesul copiilor.  Produsul conţine sticlă (afişajul) şi 
piese mici şi baterii ce pot fi înghiţite. 
Produsul este destinat utilizării doar în spaţii închise, uscate. 
Senzorul de exterior poate fi utilzat în spaţii exterioare protejate (de 
exemplu sub protecţia unui acoperiş). 
Materialele de ambalat nu se vor lăsa aruncate la întâmplare, deoarece 
constituie pericol pentru copii. 
Manipulaţi produsul cu grijă ; poate fi deteriorat în urma impacturilor sau 
căderilor  şi de la înălţime joasă. 
 
Note privind bateriile obişnuite şi reîncărcabile 
- Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.  
- Nu lăsaţi bateriile obişnuite/reîncărcabile aruncate la întâmplare; există 
riscul de înghiţirea acestora de către copii sau animale domestice. În caz 
de înghiţire, consultaţi imediat un medic. 
- Bateriile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri dacă intră în 
contact cu pielea.  Prin urmare, în asemenea cazuri, vă rugăm folosiţi 
mănuşi de protecţie.  
- Bateriile obişnuite/reîncărcabile nu trebuiesc scurt-circuitate, deschise 
sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

• Bateriile convenţionale nu trebuiesc reîncărcate. Pericol de 
explozie! Se vor încărca doar bateriile reîncărcabile destinate 
acestui scop; folosiţi un încărcător de baterii corespunzător. 

• La introducerea bateriilor reîncărcabile, vă rugăm fiţi atenţi la 
polaritatea acestora (plus/+ şi minus/-). 

• Nu combinaţi baterii obişnuite sau baterii reîncărcabile cu 
nivele de încărcare diferite.  

• Niciodată nu combinaţi baterii obişnuite cu baterii 
reîncărcabile! Folosiţi fie baterii obişnuite, fie baterii 
reîncărcabile! 

• Produsul poate fi pus în funcţiune cu baterii reîncărcabile în 
loc de baterii obişnuite. Dar, datorită tensiunii (baterii 
reîncărcabile = 1.2 V, baterii obişnuite = 1.5 V) şi capacităţii 
reduse a bateriilor reîncărcabile, timpul de funcţionmare este 
micşorat.  

 
Dacă se folosesc baterii reîncărcaile pentru senzorul de exterior, vă 
rugăm reţineţi că aceste baterii sunt mult mai sensibile la temperaturile 
joase, acest lucru reducând semnificativ durata de funcţionare. 
 
Utilizarea cu un singur senzor exterior 
- întâi introduceţi bateriile în conpartimentul de baterii al senzorului extern. 
Deschideţi compartimentul de baterii, de pe spatele senzorului extern, prin 
glisarea capacului în jos. 
Introduceţi două micro baterii AAA cu polaritatea corectă (respectaţi 
plus/+ şi minus/-). Închideţi compartimentul de baterii. 
- introduceţi bateriile pentru unitatea de afişaj la interval de două minute 
de la pornirea senzorului de exterior, în caz contrar acesta nu va fi 
recunoscut. Deschideţi compartimentul de baterii din partea inferioară a 
unităţii de afişaj. Introduceţi două micro baterii AAA cu polaritatea corectă 
(respectaţi plus/+ şi minus/-). Închideţi compartimentul de baterii. 
 
După o perioadă foarte scurtă, va apărea temperatura exterioară în rândul 
de jos al afişajului.  

 Vă rugăm reţineţi: 
Întotdeauna introduceţi bateriile întâi în senzorul de exterior şi abia 
apoi în unitatea de afişaj. În caz contrar senzorul de exterior nu va fi 
recunoscut. 
Nu aţezaţi unitatea de afişaj în imediata vecinătate al senzorului de 
exterior. Păstraţi o distanţă de aproximativ 0.5 m. În caz contrar 
recepţia va suferi din cauză de interferenţă. 
Dacă temperatura senzorului de exterior nu este afişată în partea 
de jos în interval de două minute, vă rugăm scoateşi toate bateriile 
şi reintroduceţi-le din nou – întâi în senzorul de exterior, apoi în 
unitatea de afişaj. 
 
Utilizarea cu mai mulţi senzori de exterior 
Unitatea de afişaj poate funcţiona cu până la trei senzori de 
exterior. De exemplu, puteţi plasa un senzor pe peretele exterior, 
unul în pivniţă şi altul în garaj.  
 
Pentru utilizarea cu mai mulţi senzori de exterior, procedaţi în felul 
următor: 
- întâi, scoateţi toate bateriile din toate unităţile, din senzori şi 

unităţile de afişaj. 
- prima dată introduceţi bateriile în primul senzor. 

- în decurs de 30 de secunde introduceţi bateriile în unitatea de 
afişaj. 

- după foarte puţin timp, temperatura primului senzor de 
exterior va apărea în partea inferioară al afişajului, iar iconiţa 
de recepţie în partea dreaptă inferioară al ecranului.  

- după zece secunde de la introducerea bateriilor în unitatea de 
afişaj, se vor introduce şi bateriile pentru al doilea senzor de 
exterior.  

- după foarte puţin timp, temperatura celui de al doilea senzor 
de exterior va apărea în partea de jos al ecranului, precum şi 
o iconiţă pentru al doilea canal. 

- după zece secunde de la introducerea bateriilor în al doilea 
senzor de exterior, se vor introduce şi bateriile pentru al 
treilea senzor de exterior.  

- după foarte puţin timp, temperatura celui de al treilea senzor 
de exterior va apărea în partea de jos al ecranului, precum şi 
o iconiţă pentru al treilea canal. 

 Vă rugăm reţineţi:  
Se va proceda conform descrierii de mai sus. Nu lăsaţi prea 
mult timp între introducerea bateriilor în unităţi, deoarece 
unitatea exterioară va stopa încercările de conectare. 
Dacă este nevoie, scoateţi  bateriile din toate unităţile şi 
începeţi din nou. 

 Nu aşezaţi unitatea de afişaj în imediata vecinătate al senzorului de 
exterior. Păstraţi o distanţă de aproximativ 0.5 m. În caz contrar 
recepţia va suferi din cauză de interferenţă. 

 
Informaţii generale şi înlocurea bateriilor 
În cazul înlocuirii bateriilor, într-una din unităţi (fie senzorul de exterior, fie 
unitatea de afişaj) se va proceda conform configuraţiei de bază.  
Scoateţi bateriile din toate unităţile şi procedaţi conform descrierii de la 
capitolul „Commissioning/ Darea în folosinţă”. 

 Acest lucru este necesar, deoarece la fiecare utilizare se 
generează un cod de securitate aleator. Protejează 
transmisia radio împotriva interferenţelor. 
Astfel, unitatea de afişaj va putea recepţiona date de la 
senzorii de exterior codaţi şi recunoscuţi când bateriile au fost 
prima dată inserate. 

Schimbarea bateriilor este necesară în cazul în care contrastul unităţii de 
afişaj este slab, dacă valorile nu sunt indicate deloc, sau dacă vreun 
senzor extern nu mai recepţionează deloc. 
 
Setarea orei 

- ţineţi butonul „SET” apăsat trei secunde, până când formatul 
de afişare apare pâlpâind („12hr” sau „24hr”). 

- prin apăsarea scurtă al butonului „+”, puteţi schimba între 
formatul „12hr” sau „24hr”. 

 În formatul de 12hr temperatura este automat afişată în 0F 
(grade Fahrenheit), iar în formatul de 24 hr este în 0C 
(grade Celsius). 

- Confirmaţi setarea prin apăsarea scurtă al butonuului „SET”. 
- Orele încep să pâlpâiie. 
Setaţi ora prin apăsarea repetată al butonului „+”. Pentru o reglare mai 
rapidă, ţineţi butonul apăsat pentru mai mult timp. 
- Confirmaţi setarea  orelor prin apăsarea scurtă al butonuului „SET”. 
- Minutele încep să pâlpâiie. 
Setaţi minutele prin apăsarea repetată al butonului „+”. Pentru o reglare 
mai rapidă, ţineţi butonul apăsat pentru mai mult timp. 



- Confirmaţi setarea minutelor prin apăsarea scurtă al butonului 
„SET”. 

 Dacă pentru câteva secunde nu este activat nici un buton, 
atunci modul de setare se va închide automat. 

 
Afişarea memoriei MIN/MAX  
Temperaturile minime şi maxime sunt stocate automat şi pot fi afişate prin 
apăsarea butonului „MIN/MAX”. 

- apăsaţi scurt butonul MIN/MAX odată: se va afişa 
temperatura minimă; în partea de jos al ecranului va apărea 
„MIN”. 

- apăsaţi scurt butonul MIN/MAX încă odată: se va afişa 
temperatura maximă; în partea de jos al ecranului va apărea 
„MAX”. 

 
Ştergerea memoriei „MIN/MAX” 
Ţineţi apăsat butonul „MIN/MAX” pentru vreo 3 secunde; toate minimele şi 
maximele vor fi şterse. 

 Imediat după ştergere, temperaturile curente, 
următoarele măsurate, vor fi salvate ca minime sau 
maxime noi. 

 
Montarea sau setarea senzorilor exteriori 
Senzorul exterior poate fi montat pe perete cu ajutorul suportului livrat sau 
mai poate fi folosit ca si stand.  
 
Alegeţi o locaţie de instalare corespunzătoare. Aceasta trebuie să fie într-
o zonă protejată de razele solare directe sau de ploaie. Locaţia ideală ar fi 
sub protecţia unui acoperiş. 

 Nu puneţi senzorul în funcţiune în sau sub jet de apă; nu este 
rezistent la apă.  
 
Folosiţi materialele de montare corespunzătoare, în funcţie de locaţie; de 
ex. Faceţi găuri şi folosiţi dribluri de perete.    
 

 Asiguraţi-vă ca să nu deterioraţi cabluri sau fire în timpul efectuării 
găurilor şi înşurubării suportului. 
 
Montarea sau setarea unităţii de afişaj 
Unitatea este dotată cu un picior rectangular la spate pentru aşezarea pe 
masă. Aşezaţi unitatea pe o suprafaţă  suficient de mare. 
Este de asemenea posibilă montarea pe perete. Gaura de pe spatele 
unităţii este destinată agăţării acesteia, de exemplu pe un şurub sau un 
cui. 

 Asiguraţi-vă din nou să nu deterioraţi cabluri sau fire. În ceea ce 
priveşte hotărârea locaţiei, posibil să fie nevoie de un material moale 
pentru mobilă mai valoroasă pentru a evita zgârâiturile pe suprafeţe. 
 
Întreţinere şi curăţenie 
Produsul nu necesită  nici un fel de întreţinere şi nu va fi niciodată 
îndepărtat. 
Pentru curăţare, vă rugăm, folosiţi o pânză uscată, curată şi moale. Nu 
apăsaţi ecranul cu forţă; pericol de spargere. Mai mult, pot apărea urme 
de zgârâieturi. 

Nu folosiţi agenţi de curăţare chimici, pot decolora carcasa de plastic. 
 
Note 
În mod normal, când este utilizat la casă, pute, vorbi de funcţionare fără 
defecţiuni. Ca şi orice aparate cu transmisie radio, si la acesta pot să 
apară interferenţe.  
 
Vă rugăm reţineţi:  

- produsul funcţionează în banda de 868 MHz, bandă folosită şi 
de alte aparate. Motivul pentru care ar fi posibilă 
restricţionarea funcţionării sau benzii este faptul că şi alte 
aparate funcţionează pe aceeaşi frecvenţă sau învecinată.  

- intervalul de contact al transmiţătorului şi receptorului (aşa 
numitul „interval de cîmp liber”) este de maxim de 100 metri. 
În interiorul clădirilor acesta este semnificativ redus (teoretic 
vorbind), în funcţie de construcţie şi condiţiile de mediu. 

 
Betonul armat, uşile metalice sau utilizarea izolaţiei de căldură prin 
căptuşeală metalică, pot avea efect negativ asupra undelor. Undele 
sunt scurtate. 
 
  Alte cauze de reducerea undelor: 
- înalte tulburări de frecvenţă de toate tipurile (ex. cuptor cu 

microunde). 
- clădirile de tot felul (pereţii etc) şi vegetaţia.  
- conductoare de metale, localizate în vecinătatea aparatelor 

sau chiar lângă radio, ex. radiatoare, ferestre cu izolaţie 
metalică, podele din beton armat, etc.  

-  influenţa radiaţiilor de antene datorită distanţei 
transmiţătorului sau receptorului faţă de suprafeţe sau obiecte 
conductoare (mese de metal, dar şi corpuri umane sau 
podele).  

- interferenţele de bandă largă în zonele urbane, ce pot reduce 
raportul semnal -  zgomot;  semnalul nu este recunoscut din 
cauza zgomotului.  

- iradiaţii de la aparate electronice neprotejate suficient, de ex. 
computere cu funcţionare deschisă sau similare. 

 
Dezafectarea  
a) produsul 

aparatele electronice sunt deşeuri reciclabile şi nu trebuiesc 
dezafectate odată cu deşeul menajer. 
Când un produs nu mai este funcţional, dezafectaţi-l conform 
reglementărilor specifice în vigoare. 
 
b) bateriile obişnuite şi reîncărcabile 
În calitate de consumator, aveţi datoria (Ordonanţa privind Bateriile) 
dezafectării corespunzătoare a tuturor bateriilor obişnuite şi reîncărcabile 
uzate; este interzisă dezafectarea acestora odată cu gunoiul menajer! 

 Bateriile obişnuite şi reîncărcabile periculoase sunt marcate cu 
aceste simboluri pentru a indica faptul că dezafectarea lor odată cu 
gunoiul menajer este interzisă. Simbolurile pentru metalele grele utilizate 
sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
 

 
(marcate pe baterii/baterii reîncărcabile). 

Puteţi dezafecta bateriile obişnuite/bateriile reîncărcabile, fără 
nici o taxă, la punctul de colectare din localitatea dumneavoastră, sau 
oriunde se vând bateriile obişnuite /bateriile reîncărcabile. 
Astfel, vă îndepliniţi obligaţiile statutorii şi contribuiţi la protecţia mediului 
înconjurător.  
 
Specificaţii tehnice 
a) unitatea de afişaj 
Intervalul de măsurare a 
temperaturii .................................... 

- 9.90C la +59.90C (rezoluţie 0.10C) 
(Afişează „OFL” în afara acestui 
interval) 

Frecvenţa de citire ......................... 15 secunde 
Tip baterie ...................................... 2 x AAA-Micro 

(de ex. articol Conrad nr. 652303, 
a se comanda 2 bucăţi)  

Durata de viaţă a bateriei ............... aproximativ 1 an 
Dimensiuni ..................................... 84 x 22.6 x 149 mm 
 
b) Senzor de exterior 
Intervalul de măsurare a 
temperaturii .................................... 

- 39.90C la +59.90C (rezoluţie 
0.10C) (Afişează „OFL” în afara 
acestui interval) 

Frecvenţa de citire ......................... 4 secunde 
Tip baterie ...................................... 2 x AAA-Micro 

(de ex. articol Conrad nr. 652502, 
a se comanda 2 bucăţi)  

Durata de viaţă a bateriei ............... aproximativ 1 an 
Dimensiuni ..................................... 32.2 x 21.2 x 128.3 mm 
 
Declaraţia de conformitate (DOC) 
Noi, Conrad Electronic, cu sediul în Hirschau, str. Klaus-Conrad, 92240 
Germania, declarăm prin prezenta că acest produs corespunde cerinţlor 
fundamentale precum şi celorlalte reglementări relevante ale directivei 
1999/EG.  

 Declaraţia de conformitate al acestui produs o puteţi găsi 
pe www. conrad.com. 


