
STAŢIE METEO ANALOGICĂ THB367 

Cod produs: 646325 

 

 

Vă mulţumim că aţi ales să cumpăraţi acest produs. Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi în 

întregime acest manual de utilizare pentru a putea folosi în mod optim produsul.  

 

 

I. Părţi componente 

Termometru, higrometru şi barometru. 

 

II. Instalarea 

a) Locul de amplasare 

Nu amplasaţi staţia meteo în apropierea ferestrelor, caloriferelor sau aparatelor de aer 

condiţionat şi feriţi-l de contactul direct cu razele soarelui. Toţi aceşti factori pot 

altera valorile afişate. 

 

b) Montaj 

Produsul are în partea posterioară o cavitate pentru montarea simplă pe perete: 

1. Alegeţi un loc în funcţie de factorii descrişi mai sus şi în aşa fel încât unghiul vizual 

să fie optim. 

2. Folosiţi un cârlig, un şurub sau un cui. 

 

III. Reglarea 

Staţia meteo este ajustată din fabricaţie. În timpul transportului însă, produsul se poate 

deregla din cauza vibraţiilor. Pentru ca aparatul să afişeze date precise este nevoie de 

o reglare a acestuia înainte de punerea în funcţiune. Datele standard le obţineţi de la 

serviciile meteo regionale. 

 

a) Termometru 

1. Funcţionarea 

Termometrul este echipat cu un mecanism spiralat, bimetalic, extrem de sensibil, care 

măsoară modificările temperaturii aerului din jurul său. 

 



2. Reglarea 

Dacă trebuie să reglaţi termometrul, introduceţi o şurubelniţă plată în orificiul din 

dreapta al părţii posterioare a carcasei şi setaţi temperatura. 

 

b) Higrometru 

1. Funcţionarea 

Higrometrul măsoară procentul de umiditate din aer. Această valoare este relativă, 

deoarece aerul poate avea un procent diferit de umiditate în funcţie de temperatură. 

2. Reglarea 

În mod similar cu termometrul, reglarea se poate realiza prin orificiul din stânga al 

părţii posterioare a carcasei. 

 

c) Barometru 

1. Funcţionarea 

Barometrul măsoară modificările presiunii atmosferice pe care le indică în hPa 

(hectopascal). Tendinţa vremii este indicată de modificările presiunii atmosferice. 

Dacă presiunea atmosferică este în scădere înseamnă că se anunţă cer noros şi 

precipitaţii, iar dacă presiunea atmosferică este în creştere înseamnă că se anunţă 

vremea frumoasă. 

Presiunea atmosferică reprezintă greutatea stratului de aer care ne 

înconjoară, iar valoarea acesteia este dependentă de starea vremii şi de 

altitudine. Astfel, presiunea atmosferică este întotdeauna mai joasă la 

altitudini mai înalte; pornind de la nivelul mării, presiunea atmosferică 

se reduce cu 1 hPa la fiecare 8 m. Presiunea atmosferică din interiorul 

încăperii corespunde cu cea din exterior. 

2. Prognoza meteo 

Presiunea atmosferică se modifică din cauza greutăţii diferite a curenţilor de aer cald 

şi rece. Observarea oscilaţiilor presiunii atmosferice permite realizarea unei prognoze 

meteo. Notaţi presiunea atmosferică actuală şi observaţi modificările: 

Creştere constantă  îmbunătăţirea vremii 

Creştere rapidă  vreme frumoasă pentru scurt timp 

Descreştere continuă  înrăutăţirea vremii 

Descreştere rapidă  furtună şi vreme rea 

 



În mod normal, nu este necesară reglarea cu precizie a barometrului, deoarece acesta 

indică tendinţa vremii. 

Totuşi, dacă este nevoie, folosiţi o şurubelniţă ca să rotiţi cu mare atenţie şurubul aflat 

în centrul părţii posterioare a aparatului.  

 

Presiunea atmosferică actuală o puteţi afla din presă, de pe Internet sau de la serviciile 

meteo locale. Reglarea se poate face şi prin comparaţie, cu ajutorul unui alt 

barometru. 

 

IV. Întreţinere şi curăţare 

Protejaţi staţia meteo de lovituri, temperaturi extreme, zgârieturi etc. 

Verificaţi staţia meteo şi efectuaţi reglajele necesare în fiecare an. 

Curăţaţi staţia meteo cu o lavetă umedă, folosind doar soluţii de curăţare neagresive. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație 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 parțială, prin orice 

metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, 

necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 

Prezentele  instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului  în momentul tipăririi. Producătorul  îşi rezervă dreptul de a opera 

modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. 
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