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STAŢIE METEO WIRELESS WS 9130-IT 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instrucţiuni de utilizare 
 

 

 

 

Introducere 
 

Vă felicităm pentru că aţi ales să cumpăraţi această staţie meteo cu recepţie wireless 

868 MHz a datelor legate de temperatura exterioară, afişaj temperatura interioară, 

simboluri prognoză meteo şi indicatoare tendinţe meteo. Staţia meteo include şi un 

ceas DCF-77 cu alarmă controlat radio. Deoarece staţia are numai patru taste-funcţii, 

foarte uşor de manevrat, inovativul produs este ideal pentru utilizarea sa acasă şi la 

birou.  
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Caracteristici 
Staţia meteo 

 
 Ceas DCF-77 controlat radio cu opţiune manuală de setare 

 Recepţie semnal DCF on/off 

 Format afişare 24 h 

 Alarmă cu funcţie de repetare (Snooze) 

 Afişare temperatură în Celsius (º C) 

 Afişare temperatura exterioară şi interioară cu memorarea valorilor minime şi 

maxime 

 Resetare manuală a valorilor min/max. memorate 

 Prognoză meteo cu 3 simboluri meteo şi afişarea tendinţei meteo 

 Transfer wireless prin semnal 868 MHz 

 Intervale recepţie semnal de 4 sec.  

 Afişare nivel baterii 

 Montare pe perete sau poziţionare pe birou (suport cu clapetă) 

 

 

 

Senzor temperatură exterioară 

 transfer dirijat de la distanţă a temperaturii exterioare spre 

staţia meteo prin semnal radio pe frecvenţa de 868 MHz 

 

 carcasă etanşă 

 

 

 montare pe perete sau plasare pe birou 
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Setările de bază 
Notă: Această staţie meteo poate recepţiona semnalul primit de la un singur 

emiţător (senzor termo extern).  

 

1. Introduceţi bateriile în emiţătorul pentru temperatura exterioară (v. Instalarea 

şi schimbarea bateriilor în emiţătorul extern). 

2. La 30 de sec. după activarea emiţătorului extern introduceţi bateriile în staţia 

meteo (v. Instalarea şi schimbarea bateriilor în staţia meteo). După ce 

bateriile sunt la locul lor ecranul LCD se va lumina pentru puţin timp. Imediat 

după aceea este afişată ora în formatul 0:00 şi simbolul pentru vreme. Dacă 

după 60 de sec. nu este afişat nimic pe ecranul LCD, extrageţi bateriile şi 

aşteptaţi cca. 10 sec. înainte de a le reintroduce.  

3. După introducerea bateriile staţia meteo începe să recepţioneze date de la 

emiţătorul extern. Pe displayul aparatului ar trebui să fie afişate temperatura 

exterioară şi simbolul pentru recepţia semnalului. Dacă acest lucru nu se 

întâmplă într-un interval de timp de 3 min. atunci trebuie să extrageţi bateriile 

din ambele dispozitive şi să reîncepeţi operaţiile de setare începând cu pasul 1.  

4. Pentru a obţine o recepţie bună a semnalului 868 MHz este nevoie ca distanţa 

dintre locul în care este plasată staţia meteo şi emiţătorul extern să nu 

depăşească 100 m (v. indicaţii la Plasare şi Testul de recepţie 868 MHz).  

5. De îndată ce datele privind temperatura exterioară sunt recepţionate şi afişate 

pe displayul staţiei meteo se activează automat recepţia semnalului DCF (ceas 

controlat radio prin semna DCF-77 transmis de ceasul atomic de lângă 

Frankfurt). Operaţia durează de obicei între 3-5 minute, în condiţii bune de 

recepţie a semnalului. 

 

 

Notă:  

Recepţia semnalului DCF se face zilnic la orele 02:00 şi 03:00. Dacă recepţia de la 

03:00 eşuează aparatul mai încearcă la 04:00, 05:00 şi 06:00 până ce una dintre 

încercări se soldează cu succes. Dacă semnalul nu este recepţionat nici la ora 06:00 

atunci următoarea încercare va avea loc la ora 02:00 în ziua următoare.  

Odată semnalul recepţionat, semnalul recepţionat va avea prioritate asupra orei setate 

manual. (v. şi indicaţiile la Recepţie semnal DCF 77 şi Setare manuală a orei).  

 

 

 

Instalarea şi schimbarea bateriilor staţiei meteo 
Staţia meteo funcţionează cu 2x baterii 1,5 V tip AAA, 

IEC LR3.  

Dacă este nevoie ca bateriile să fie schimbate pe display 

apare simbolul pentru baterie descărcată. Pentru instalare 

sau schimbare urmaţi paşii descrişi mai jos: 

1. Ridicaţi capacul compartimentului bateriilor. 

2. Introduceţi bateriile fiind atenţi la polaritatea 

corectă. 

3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor.  
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Instalarea şi schimbarea bateriilor în emiţătorul extern 
Emiţătorul pentru temperatura exterioară funcţionează cu 2x baterii 

1,5 V tip mignon AA, IEC LR6. Pentru instalare sau schimbare 

urmaţi paşii descrişi mai jos: 

1. Extrageţi capacul compartimentului bateriilor, aflat în 

partea posterioară. 

2. Introduceţi bateriile fiind atenţi la polaritatea corectă. 

3. Reintroduceţi capacul compartimentului bateriilor.  

 

 

 

Notă: 

În cazul în care schimbaţi bateriile la unul dintre cele două dispozitive setările de bază 

trebuie realizate din nou pentru toate unităţile de control. Acest lucru este necesar 

deoarece după punerea sa în funcţiune emiţătorul extern trimite un cod de securitate 

spre staţia meteo, care trebuie să fie recepţionat şi stocat de către staţie în primele 3 

min.  

 

 

 

 

 

 

Schimbarea bateriilor 
Pentru a se asigura funcţionarea optimă şi precisă a produsului 

recomandăm schimbarea regulată a bateriilor (v. Date tehnice 

pentru durata de viaţă a bateriilor).  

 

Vă rugăm să ţineţi cont de legile privind protecţia mediului şi să 

nu aruncaţi bateriile uzate decât în locurile special amenajate 

pentru colectare.  
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Tastele funcţii 

 
Staţia meteo 

Staţia meteo dispune de patru taste funcţii uşor de manevrat.  

 
 

 

Tasta SET 

Tasta RESET MIN/MAX 

Tasta ALARMĂ 

Tasta PLUS + 

 

 

Tasta SET (setare) 

 Apăsaţi tasta pentru a intra în modul pentru setare manuală: fus orar, recepţie 

semnal DCF 77 ON/OFF şi setarea manuală a orei 

 Stop alarmă 

 

 

Tasta PLUS 

 Setarea valorilor în modul de setare manual 

 Stop alarmă 

 

 

Tasta ALARMĂ 

 Acces în modul setare alarmă 

 Alarmă ON/OFF 

 Stop alarmă 

 

 

Tasta RESET MIN/MAX 

 Ţineţi apăsat pentru resetarea valorilor stocate pentru temperatura exterioară 

min/max.  

 Activarea funcţiei de repetare alarmă (snooze) 

 Ieşirea din modul de setare manual 
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Ecran LCD şi setări 

 

 
*Atunci când staţia meteo recepţionează semnalul trimis de emiţătorul extern pe 

display este afişat simbolul pentru emiţătorul extern (în cazul eşuării recepţiei pe 

displayul LCD nu este afişat simbolul corespunzător). În acest fel utilizatorii au 

posibilitatea de a afla imediat dacă ultima recepţie a avut succes (simbol prezent) sau 

nu (simbol absent).  

 

Pentru un plus în sistematizare ecranul LCD este împărţit în 4 secţiuni: 

 

Secţiunea 1 – CEAS ŞI ALARMĂ 

 afişaj ceas controlat radio 

 afişaj simbol de forma unui pilon de recepţie atunci când semnalul orar DCF 

77 este scanat (clipeşte) sau recepţionat (constant) 

Notă: Simbolul nu este afişat dacă semnalul nu este recepţionat sau dacă recepţia 

semnalului orar DCF 77 este întreruptă. 

 În modul normal de funcţionare pe display este afişat simbolul alarmă dacă 

alarma este activată. Simbolul alarmă clipeşte atunci când este activată funcţia 

repetare alarmă (snooze). 

 

Secţiunea 2 – TEMPERATURA INTERIOARĂ 

 Afişaj temperatura interioară actuală şi valorile temperatură interioară 

MAX/MIN memorate 

 Afişaj nivel baterie pentru staţia meteo 

 

Secţiunea 3 – SIMBOLURI PROGNOZĂ ŞI TENDINŢE METEO 

 Afişaj prognoză meteo cu ajutorul a trei simboluri meteo şi două indicatoare 

pentru tendinţele meteo de forma unor săgeţi, care se modifică în funcţie de 

modificările presiunii atmosferice.  

 

Secţiunea 4 – TEMPERATURA EXTERIOARĂ 

 Afişaj temperatura exterioară actuală şi valorile temperatură exterioară 

MAX/MIN memorate 
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 Simbol recepţie semnal care indică că semnalul pentru temperatura exterioară 

este recepţionat 

 Afişaj indicator nivel baterie pentru emiţătorul extern 

 

 

SETĂRI MANUALE 

În acest mod de setări pot fi realizate următoarele ajustări manuale: 

 fus orar 

 recepţie semnal orar DCF 77 ON/OFF 

 setare manuală a orei 

Ţineţi apăsată tasta SET timp de 3 sec. pentru a intra în modul de setări manuale.  

 

 

Setare fus orar 

 

 
 

Presetarea pentru fus orar este „0”. Setarea unui alt fus orar se face după cum 

urmează: 

1. Actuala valoare pentru fusul orar începe să clipească. 

2. Ajustaţi valoarea pentru fusul orar cu tasta +. Domeniul de setări se întinde de 

la 0, -1, -2, ... până la -12 şi apoi 12, 11, 10 ... şi înapoi la 0, în intervale de 

câte o oră.  

3. Apăsaţi tasta SET pentru a confirma intrările şi pentru a accesa setarea 

recepţie semnal orar DCF 77 ON/OFF.  

 

 

Setare recepţie semnal radio DCF 77 ON/OFF: 
 

 
În regiunile unde semnalul orar DCF 77 nu poate fi recepţionat funcţia recepţie 

semnal orar poate fi dezactivată (OFF). În acest caz ceasul funcţionează ca şi un ceas 

normal cu quartz (presetare ON).  

1. Afişarea „ON” de pe ecranul LCD începe să clipească. 

2. Folosiţi tasta + pentru a dezactiva funcţia recepţie semnal orar (OFF). 

3. Apăsaţi tasta SET pentru a confirma intrările şi pentru a accesa meniul setare 

manuală ceas.  

Notă: Dacă funcţia recepţie semnal orar este dezactivată (OFF) aparatul nu mai 

scanează după semnalul orar DCF 77 până ce funcţia de recepţie este activată 

din nou (ON). 
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Setare manuală ceas 
Atunci când staţia meteo nu are posibilitatea de a recepţiona semnalul orar DCF 

(distorsiuni, distanţă recepţie etc) există posibilitatea de a seta manual ceasul. În acest 

caz ceasul funcţionează ca un ceas normal cu quartz.  

 

 
 

Setarea ceasului se face în modul următor: 

1. Cifrele pentru oră încep să clipească.  

2. Pentru setarea orei folosiţi tasta + şi apoi apăsaţi tasta SET pentru a ajunge în 

modul pentru setarea minutelor. 

3. Cifrele pentru minute încep să clipească. Setaţi minutele folosind tasta SET. 

4. Apăsaţi tasta SET pentru confirmarea intrărilor şi pentru a ieşi din modul de 

setări. 

 

Notă: În ciuda setării manuale aparatul va încerca zilnic să recepţioneze semnalul orar 

DCF 77. Atunci când semnalul orar este recepţionat informaţia primită înlocuieşte 

setarea manuală. În perioada în care aparatul încearcă să recepţioneze semnalul orar 

DCF pe ecran clipeşte simbolul pentru recepţia semnalului. Atunci când recepţia nu 

este posibilă simbolul semnalului DCF nu apare pe ecran. Aparatul încearcă însă în 

continuare să recepţioneze semnalul orar DCF.  

 

 

 

 

Setare alarmă 
 

 
 

Pentru setarea alarmei: 

1. Ţineţi apăsată tasta ALARMĂ cca. 3 sec. 

2. Cifrele pentru ora alarmei şi simbolul alarmă încep să clipească. Setaţi ora cu 

ajutorul tastei +. 

3. Apăsaţi din nou tasta ALARMĂ. Cifrele pentru minute încep să clipească. 

Setaţi minutele cu ajutorul tastei +.  

4. Apăsaţi din nou tasta ALARMĂ, pentru a confirma intrările. 

5. Pentru activare/dezactivare apăsaţi o dată tasta ALARMĂ. Afişarea 

simbolului alarmei indică faptul că funcţia alarmă este activă (ON). 

 

Notă: durata alarmei este de cca. 85 sec. 
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Activarea funcţiei snooze şi oprirea alarmei 
1. Pentru activarea funcţiei snooze apăsaţi tasta RESET MIN/MAX în timp ce 

sună alarma. Semnalul alarmă se opreşte şi reîncepe să sune după cca. 10 

minute.  

2. Pentru deconectarea completă a alarmei poate fi folosită orice tastă în afară de 

tasta RESET MIN/MAX. 

 

 

 

Prognoza meteo şi tendinţa vremii 
Simboluri prognoza meteo 

În secţiunea a treia a ecranului LCD se află trei simboluri meteo care pot fi afişate în 

următoarele combinaţii:  

 

 
 

 

Simbolurile meteo sunt actualizate la schimbări bruşte sau masive ale presiunii 

atmosferice, pentru a indica modificările meteo. Dacă simbolurile meteo nu se 

modifică atunci fie că nu s-a modificat presiunea atmosferică, fie că schimbările sunt 

atât de lente încât nu pot fi percepute de staţia meteo. Atunci când sunt afişate 

simbolurile soare sau ploaie afişajul nu se schimbă în caz de ameliorare (însorit) sau 

degradare a vremii (ploios) deoarece ele reprezintă deja aceste situaţii extreme.  

Simbolurile meteo indică o ameliorare sau degradare a vremii, ceea ce nu înseamnă 

neapărat soare sau ploaie, aşa cum o arată simbolurile. Astfel dacă vremea actuală 

este înnorată pe ecran este afişat simbolul ploios, ceea ce nu înseamnă că aparatul nu 

funcţionează bine, ci indică faptul că presiunea atmosferică a scăzut şi se prognozează 

o degradare a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat că va ploua.  

 

Notă: 

În intervalul de timp de 12-14 h după setările de bază valorile măsurate şi prognoza 

meteo nu vor fi precise şi de aceea aceste valori nu trebuie să fie luate în considerare. 

Staţia meteo are nevoie de această perioadă de timp pentru a putea înregistra datele 

pentru presiunea atmosferică la altitudine constantă în aşa fel încât prognoza meteo să 

fie acurată.  

 

Aşa cum se ştie atunci când este vorba despre prognoză meteo exactitatea 

previziunilor nu poate fi garantată integral. Precizia unei staţii meteo este de cca. 75% 

depinzând de condiţiile geografice ale zonei în care este utilizată. În regiunile în care 

vremea se schimbă brusc (de ex. de la însorit la ploios) staţia meteo va funcţiona mai 

precis decât în regiunile în care vremea rămâne constantă (de ex. însorit în cea mai 

mare parte a timpului).  

Dacă mutaţi staţia meteo într-o altă zonă, care se află la o altitudine considerabil mai 

înaltă sau mai joasă faţă de zona iniţială (de ex. de la parter la etajele superioare) 
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atunci este nevoie să scoateţi bateriile şi să le reintroduceţi în aparat după cca. 30 sec. 

În acest fel staţia meteo nu va interpreta modificarea zonei ca o schimbare a presiunii 

atmosferice, căci nu este vorba decât despre o schimbare de altitudine. Nu ţineţi cont 

nici în acest caz în primele 12-24 de ore de prognozele meteo afişate permiţând astfel 

aparatului să colecţioneze date despre presiunea atmosferică de la o altitudine 

constantă o perioadă mai mare de timp.  

 

Indicator tendinţe meteo 

Indicatorul pentru tendinţele meteo de forma unei săgeţi (în stânga şi dreapta lângă 

simbolurile meteo) funcţionează în tandem cu simbolurile meteo. Atunci când săgeata 

arată în sus înseamnă că presiunea atmosferică este în creştere şi că se aşteaptă o 

ameliorare a vremii. Dacă săgeata arată în jos înseamnă că presiunea atmosferică este 

în scădere şi că se aşteaptă o înrăutăţire a vremii.  

 

Dacă ţineţi cont de aceste informaţii puteţi înţelege cum s-a modificat vremea şi care 

sunt modificările aşteptate în viitor. Atunci când indicatorul pentru tendinţa meteo 

arată în jos, iar pe ecran sunt afişate simbolurile soare şi nori („înnorat cu apariţii 

temporare ale soarelui”) atunci înseamnă că ultima modificare importantă a vremii a 

avut loc atunci când a fost însorit (numai simbolul soare). De aceea, următoarea 

modificare a vremii va fi indicată prin afişarea simbolurilor nori şi ploaie, deoarece 

săgeata indicatorului arată în jos. 

 

Notă: 

Odată ce indicatorul pentru tendinţa meteo a înregistrat o modificare în presiunea 

atmosferică el vă fi afişat permanent pe displayul LCD. 

 

 

Temperatura interioară şi valorile max/min memorate 
Temperatura interioară şi valorile max/min memorate sunt afişate în secţiunea a doua 

a ecranului LCD: 

 

 
 

Notă: domeniul de măsurare temperaturi interioare MIN/MAX se întinde de la -9ºC 

până la +38ºC, rezoluţie 1°C.  

 

 

Temperatura exterioară şi valorile max/min memorate 
Temperatura exterioară şi valorile max/min memorate sunt afişate în ultima secţiune a 

ecranului LCD: 
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Notă: domeniul de măsurare temperaturi exterioare MIN/MAX se întinde de la -40ºC 

până la +60ºC, rezoluţie 1°C.  

 

 

 

Resetarea valorilor MIN/MAX temperatură interioară/exterioară 

memorate 
Notă: toate valorile MIN/MAX sunt resetate simultan. 

1. În modul normal de afişare ţineţi apăsată timp de 3 sec. tasta RESET MIN/MAX. 

Astfel valorile MIN/MAX pentru temperatura interioară/exterioară vor fi resetate.  

 

 

 

Indicator nivel baterii 
Atunci când bateriile trebuie să fie schimbate pe ecranul LCD apare un indicator nivel 

baterii. 

 

 

 

Test recepţie 868 MHz 
Staţia meteo trebuie să recepţioneze datele legate de temperatură cel mai târziu după 3 

min. de la punerea în funcţiune. Dacă acest lucru nu se întâmplă în intervalul de timp 

menţionat (afişajul pentru exterior arată după mai multe încercări de recepţie eşuate 

numai „---„) verificaţi următoarele aspecte: 

1. Distanţa dintre staţia meteo/emiţătorul extern şi orice sursă de distorsiune 

precum monitoare sau televizoare trebuie să fie de cel puţin 1,5 – 2 m. 

2. Evitaţi să plasaţi aparatul pe sau în apropierea cadrelor metalice ale uşilor sau 

ferestrelor.  

3. Utilizarea altor aparate care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (868 MHz) 

precum căşti sau difuzoare poate împiedica transferul corect al semnalului. 

4. Distorsiunea recepţiei poate fi cauzată şi de vecini, care folosesc aparate ce 

funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (868 MHz).  

 

 

Notă: 

Atunci când semnalul 868 MHz este corect transferat şi recepţionat, atunci 

compartimentele bateriilor staţiei meteo şi emiţătorului nu mai au voie să fie deschise, 

căci bateriile pot sări de la locurile lor provocând o resetare eronată. Dacă totuşi se 

întâmplă acest lucru atunci este nevoie să setaţi din nou dispozitivele pentru a nu se 

ajunge la distorsiuni ale recepţiei (v. Setările de bază). 

 

Domeniul de emisie între emiţătorul extern şi staţia meteo este de cca. 100 m (spaţiu 

deschis). Cu toate acestea valoarea depinde de condiţiile mediului înconjurător şi de 

posibilele surse de distorsiune. Dacă recepţia nu este posibilă în ciuda respectării 

condiţiilor enumerate mai sus dispozitivele trebuie resetate (v. Setările de bază). 
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Plasarea staţiei meteo 
Staţia meteo a fost construită în aşa fel încât poate fi plasată liber sau poate fi montată 

pe perete.  

 

Montarea pe perete 

 

Alegeţi pentru montare un loc ferit. Evitaţi zonele în care bate 

ploaia sau razele de soare. 

Asiguraţi-vă înainte de montare că semnalul pentru temperatura 

exterioară poate fi recepţionat corect în această poziţie. 

1. Fixaţi un şurub (nelivrat) în peretele ales şi lăsaţi capul 

acestuia să iasă liber în afară cca. 5 mm.  

2. Scoateţi soclul staţiei meteo prin tragere şi fixaţi-l cu atenţie 

pe şurub. Asiguraţi-vă că acesta stă perfect pe capul 

şurubului.  

 

 

Plasare liberă 

 

 

 

 

Cu ajutorul suportului rabatabil staţia meteo poate fi plasată pe 

orice suprafaţă plană. 

 

 

 

 

 

 

Plasarea emiţătorului extern 
Emiţătorul extern este dotat cu o consolă care se poate monta pe 

perete cu ajutorul celor două şuruburi incluse în pachetul livrat. Cu 

ajutorul consolei reglabile, situată în partea inferioară a emiţătorului 

extern, dispozitivul poate fi plasat oriunde pe o suprafaţă plană.  

 

 

 

 

 

Montaj pe perete 

1. Fixaţi consola cu ajutorul şuruburilor şi diblurilor în locul 

dorit pe perete. 

2. Fixaţi prin clic emiţătorul extern pe consolă. 

 

Notă: Înainte de monta consola aşezaţi toate părţile dispozitivul în 

locul dorit pentru montare şi verificaţi dacă semnalul poate fi 

recepţionat corect. Dacă recepţia nu este posibilă atunci schimbaţi o 

idee poziţia consolei pe perete până ce se obţine o recepţie de 

calitate a semnalului. 
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Întreţinere şi reparaţii 
 Aparatul nu are voie să fie supus la temperaturi extreme, vibraţii sau şocuri 

deoarece acestea pot cauza defecţiuni ale aparatului generând imprecizii în 

prognoza vremii sau măsurători.  

 Manevraţi bateriile cu precauţie. Dacă bateriile se află în contact cu materiale 

conductoare, căldură, materiale corozive sau explozive pot rezulta accidente, 

arsuri sau daune materiale. Bateriile trebuie extrase din dispozitive atunci când 

acestea urmează să fie depozitate o perioadă mai lungă de timp.  

 Scoateţi imediat bateriile uzate pentru a evita curgerea lor sau alte defecţiuni. 

Înlocuiţi-le numai cu baterii noi, de tipul specificat în manual. 

 La curăţarea aparatului folosiţi numai lavete moi, uşor umede. Nu folosiţi 

solvenţi sau abrazivi căci riscaţi să produceţi daune ecranului LCD sau 

carcasei.  

 Aveţi mare grijă la felul în care manevraţi ecranul LCD dacă acesta se crapă. 

Cristalele lichide sunt toxice. 

 Nu încercaţi să reparaţi aparatul. Dacă produsul se defectează duceţi-l la un 

service specializat pentru verificare şi reparaţie. Deschiderea carcasei sau 

modificarea aparatului duc la pierderea garanţiei.  

 Nu atingeţi niciodată circuitele electronice ale aparatelor. Există pericolul 

electrocutării. 

 Nu supuneţi aparatul la temperaturi extreme sau la schimbări bruşte de 

temperatură. Acestea pot produce modificări prea rapide ale afişajului şi astfel 

precizia aparatului poate fi afectată.  

 

 

 

Date tehnice 
 

Temperatură de funcţionare staţie meteo: 0ºC la 50ºC 

Domeniul de temperaturi măsurate: 

interior :  -9,9ºC până la +37,8ºC cu 0,1ºC rezoluţie 

(se afişează “OF.L” dacă se iese din acest interval de temperaturi) 

exterior :  -39,9ºC până la +59,9ºC cu 0,1ºC rezoluţie 

(se afişează “OF.L” dacă se iese din acest interval de temperaturi) 

Intervalul de examinare temperatura interioară :  la fiecare 16 sec. 

Recepţia datelor din exterior :    la fiecare 4 sec. 

Alimentare: 

Staţia meteo :     2 baterii AAA 1,5 V, IEC LR3 

Emiţător temperatura exterioară :  2 baterii AA 1,5 V, IEC LR6 

Durata de viaţă baterii (recomandăm baterii alcaline) : cca. 12 luni 

Dimensiuni 

Staţie meteo :     84 x 22,6 x 149 mm 

Emiţător temperatura exterioară :  38,2 x 21,2 x 128,3 mm 
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Derogare responsabilitate  
 Deşeurile electrice şi electronice conţin substanţe periculoase. Evacuarea 

acestor deşeuri în natură sau în locuri neautorizate pentru colectare dăunează 

grav mediului înconjurător. 

 Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau regionale pentru a afla adresele 

unde se pot evacua legal aceste deşeuri.  

 Toate aparatele electronice trebuie să fie de acum înainte reciclate. Utilizatorii 

sunt rugaţi să participe activ la colectarea, reciclarea şi refolosirea deşeurilor 

electrice şi electronice.  

 Evacuarea necontrolată a acestor deşeuri dăunează calităţii mediului 

înconjurător şi sănătăţii umane. Deşeurile nu au voie să fie aruncate în gunoiul 

menajer.  

 Aşa cum este specificat pe cutie şi pe produs utilizatorul este sfătuit să citească 

cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 

 Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru măsurători 

incorecte ale acestui produs şi nici pentru consecinţele care ar putea rezulta în 

urma acestor măsurători incorecte.  

 Produsul este proiectat pentru uz casnic pentru indicarea temperaturii şi alte 

date meteo. 

 Produsul nu poate fi folosit în scopuri medicale sau pentru informaţii publice.  

 Specificaţiile tehnice pentru acest produs pot fi modificate fără informare în 

prealabil.  

 Acest produs nu este o jucărie. Ţineţi-l departe de mâinile copiilor.  

 Manualul nu poate fi reprodus fără autorizaţia scrisă din partea producătorului.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva R&TTE 1999/5/EC 
Declaraţia de conformitate: prin prezenta declarăm că acest produs cu transmisie 

wireless respectă cerinţele fundamentale ale directivei R&TTE 1999/5/EC.  


