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Staţie meteo cu senzor extern 
Introducere 
Stimate cumpărător, 
Mulţumim că aţi cumpărat de la noi staţia meteo. Cu acest produs v-am pus la 
dispoziţie un device realizat după toate normele în vigoare. Produsul 
corespunde tuturor normelor europene şi internaţionale. Conformitatea a fost 
verificată. Declaraţiile şi documentele sunt păstrare de producător. 
Pentru o manevrare sigură, utilizatorul trebuie să citească aceste instrucţiuni 
de utilizare.  
1. Descrierea produsului 

Acest produs este o staţie meteo controlată prin unde radio care afişează 
ora, prognoza meteo, temperatura exterioară şi interioară şi are variate 
alarme. Această staţie oferă date complexe despre starea vremii. 
Aparatul este destinat exclusiv funcţionării în interior, dar nu în spaţii cu 
umezeală sau în băi. Senzorul extern transmite informaţii pe o frecvenţă 
de 868 MHz către staţia meteo şi trebuie instalat în exterior, într-un loc 
care nu este expus la condiţii meteo nefavorabile.  
Aparatul nu are o precizie de 100%, este uz casnic. Nu se poate folosi în 
scopuri medicale sau pentru a furniza informaţii publice.  
Utilizarea aparatului în alt mod decât cel descris în acest manual îl poate 
defecta. 

2. Funcţii 
- 3 canale 
- Simbol pentru condiţiile de temperatură în chip de fată 
- Temperatura interioară şi exterioară 
- Ceas cu cuarţ 
3. Conţinutul pachetului 
- Staţie meteo cu suport 
- Senzor extern cu suport 
- Material pentru montaj 
- Instrucţiuni de operare 
4. Măsuri de siguranţă 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune provocate de 
utilizarea incorectă a aparatului sau de nerespectarea acestor instrucţiuni. 
Garanţia îşi pierde valabilitatea în acest caz.  
Triunghiul cu semn de exclamare în mijloc indică faptul că urmează 
informaţii foarte importante. Citiţi integral instrucţiunile de utilizare 
înainte de a folosi aparatul. 

- Din motive ce ţin de securitate şi de certificările CE, modificările 
neautorizate aduse aparatului sunt interzise. 

- Evitaţi orice stres mecanic adus produsului. 
- Produsul trebuie manevrat cu atenţie şi nu trebuie trântit, pentru că se 

poate defecta. 
- Nu-l expuneţi la temperaturi extreme, direct la soare, la vibraţii puternice 

sau umezeală. 
- Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor, pentru că nu este o jucărie. 
- Nu lăsaţi materialele cu care a fost ambalat aparatul la îndemâna 

copiilor, pentru că pot fi periculoase. 
- Nu expuneţi aparatul la fluctuaţii mari de temperatură, pentru că acesta 

îşi va pierde precizia în măsurare. 
- Producătorul şi vânzătorul nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele 

daune provocate de utilizarea incorectă a aparatului. 
5. Instalarea bateriilor/schimbarea bateriilor 

Găsiţi polaritatea corectă înainte de a introduce bateriile. Scoateţi 
bateriile dacă device-ul nu e utilizat mult timp, pentru a evita eventualele 
scurgeri. Acestea pot deveni periculoase în contact cu pielea sau ochii. 
În caz de scurgeri din baterii folosiţi mănuşi.  
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor sau în preajma animalelor care 
le-ar putea înghiţi accidental. 
Înlocuiţi toate bateriile în acelaşi timp, nu amestecaţi bateriile noi cu cele 
vechi. Nu încercaţi să încărcaţi bateriile care nu sunt reîncărcabile, 
pericol de explozie! 

A. Staţia meteo 
1. Scoateţi capacul locaşului bateriilor de pe spatele aparatului. 
2. Introduceţi bateriile respectând polaritatea corectă. (2 baterii tip AA de 

1,5 V). 
3. Puneţi capacul la loc. 
B. Senzorul de temperatură extern 
1. Scoateţi capacul locaşului bateriilor de pe spatele aparatului.  
2. Introduceţi bateriile respectând polaritatea corectă. (2 baterii tip AA de 

1,5 V). 
3. Puneţi capacul la loc. 

Dacă înlocuiţi bateriile doar într-una din unităţi, trebuie să faceţi setările 
iniţiale pentru ambele unităţi. Senzorul extern va transmite staţiei de 
bază codul de securitate care trebuie recepţionat şi memorat în primele 3 
min de la punerea în funcţiune. 
 

Pentru o funcţionare optimă se recomandă înlocuirea tuturor bateriilor 
cel puţin o dată pe an.  

6. Elemente de operare 
 

 
 

A. Tastele de funcţionare 
1. Tasta de setare a canalului (Set/Ch) 

-  Ţineţi apăsat 3 sec pentru a intra în setările manuale. 
-  Apăsaţi scurt pentru a alege între diferitele canale ale display-ului. 
                  2.    Tasta „+” 
                         - Apăsaţi pentru a face setările dorite. 

B. Display şi setări 

 Dacă semnalul este recepţionat cu succes, atunci simbolul apare pe 
ecran. În acest caz, dacă recepţia a fost realizată cu succes apare 
simbolul ON, dacă nu, simbolul OFF.  
Pentru o mai uşoară operare, display-ul este împărţit în patru secţiuni.  
Secţiunea 1. – Setarea orei 

- Display pentru oră – setare manuală 
Secţiunea 2 – temperatura interioară 

- Display pentru temperatura camerei 
Secţiunea  3 – Simbol fata de la vreme pentru condiţiile meteo  
Display pentru vreme sub formă atractivă de fată, care îşi schimbă 
apariţia în funcţie de condiţiile metrou 
                  Secţiunea 4 – temperatura curentă în exterior şi limitele 
acesteia pe zile 

- Display pentru temperatura exterioară 
- Display pentru temperaturile exterioare minime şi maxime. 
7. Operarea  

A. Setări de bază  
Staţia de bază poate recepta informaţii de la 3 senzori externi. Numai 
unul este inclus ăn pachet. 
Folosirea senzorului extern 

1. Mai întâi introduceţi bateriile în senzor. 
2. Introduceţi bateriile şi în staţia de bază. După aceea, elementele display-

ul vor începe să devină vizibile. Ora este afişată sub formă 00:00şi 
simbolul de fata de la vreme devine şi ea vizibilă. Dacă nu apare nimic 
pe display, scoateţi bateriile şi introduceţi-le din nou după 10 sec. 

3. După inserarea bateriilor,staţia meteo începe să recepţioneze informaţii 
de la senzorul extern. Temperatura şi simbolul recepţiei semnalului sunt 
afişate acum pe ecran. Dacă nu apare nimic timp de 3 minute, atunci 
bateriile trebuie scoase şi băgate din nou. 

4. Pentru a fi siguri de buna receptare a semnalului pe 868 MHz, plimbaţi 
senzorul la o distanţă de până la 100 de metri de staţia meteo, înainte de 
a-i găsi locul final.     
Folosirea mai multor senzori externi 

1. Dacă setările iniţiale au fost făcute pentru in singur senzor extern, 
scoateţi bateriile din staţia de bază şi lăsaţi-o cel puţin un min. 

2. Introduceţi bateriile în primul senzor extern. 
3. După 30 de sec. de la activarea primului senzor, introduceţi bateriile în 

staţie. Elementele display-ului trebuie să devină vizibile. Ora este afişată 
sub formă 00:00şi simbolul de fata de la vreme devine şi ea vizibilă. 
Dacă nu apare nimic pe display timp de 60 de sec., scoateţi bateriile şi 
introduceţi-le din nou după 60 sec.  

4. Temperatura din primul senzor (Channel 1) trebuie să fie afişată pe staţia 
meteo. Dacă acest lucru nu se întâmplă în următoarele 2 min, bateriile 
trebuie scoase din ambele unităţi după instrucţiunile de la capitolul 
despre introducerea bateriilor. 



5. După ce temperatura de la primul senzor este afişată, introduceţi 
bateriile în cel de-al doilea senzor. 
Bateriile trebuie introduse la cel puţin 10 sec de la recepţia reuşită de la 
primul senzor.  

6. Informaţiile primite de la cel de-al doilea senzor şi simbolul Channel 2 
trebuie să apară. Dacă asta nu se întâmplă în 2 min., bateriile trebuie 
scoase şi trebuie făcute din nou setările iniţiale.  

7. După ce informaţiile de la cel de-al doilea senzor sunt afişate pe staţia de 
bază, se pot introduce bateriile în cel de-al treilea senzor. După 2 min. 
trebuie să apară datele de la Channel 3.Dacă nu, bateriile trebuie scoase 
şi trebuie făcute din nou setările iniţiale.  
Bateriile trebuie introduse la cel puţin 10 sec de la recepţia reuşită de la 
primul senzor.  

8. Pentru a fi siguri de buna receptare a semnalului pe 868 MHz, plimbaţi 
senzorul la o distanţă de până la 100 de metri de staţia meteo, înainte de 
a-i găsi locul final.     
Dacă setările pentru senzorii externi nu au fost făcute corect, transmisia 
se poate face incorect. În acest caz, scoateţi bateriile din toate unităţile şi 
reluaţi setările de bază. 
Dacă bateriile sunt încărcate, simbolul statusului acestora e afişat pe 
display. Simbolul bateriilor indică când bateriile din staţia de bază 
trebuie înlocuite, la fel şi în cazul senzorilor, simbolul anunţă starea 
bateriilor. 
B.Setarea temperaturii    
Temperatura e setată în grade Celsius (°C). 

1. Pentru  a trece pe grade Fahrenheit (°F), ţineţi apăsat pe tasta SET/CH 3 
sec. pentru a intra în modul manual de setare, apoi se afişează 
intermitent tipurile de grade.  

2. Folosiţi tasta + pentru a seta Celsius sau Fahrenheit.      
3. Apăsaţi tasta SET/CH pentru a confirma setarea şi pentru a alege 

formatul de afişare al orei – 12/24 de ore. 
        

             C. Setarea orei în format 12/24 de ore     
                    1. 12 h sau 24 de ore va clipi pe ecran. 
                    2. Folosiţi tasta + pentru a seta formatul de afişare a orei 
dorit.  
                    3. Apăsaţi tasta SET/CH pentru a confirma setarea şi pentru 
a intra în modul de    setare manuală a orei.  
       

C. Setarea orei 
1. Apăsaţi tasta SET/CH din nou şi ora va apărea intermitent.  

2. Folosiţi tasta + pentru a seta ora.            
3. Apoi apăsaţi tasta SET pentru a seta minutele, care vor pâlpâi deja. Apoi 

tasta + pentru a introduce minutele. 
4. Apăsaţi tasta SET/CH pentru a confirma setarea. 
D. Simbolul fata de la vreme ( simbol pentru condiţiile meteo) 

Unul din cele cinci simboluri diferite pentru temperatură (reprezentat de 
fata în diverse stadii de îmbrăcare) este afişată la mijlocul display-ului. 
Fiecare simbol indică o plajă de valori pentru temperatura exterioară.  

E. Selecţia canalului 
Dacă unul sau mai mulţi senzori sunt conectaţi, valorile de la diferitele 
canale pot fi observate apăsând SET/CH în display-ul normal, vor apărea 
afişate canalele 1,2,3. Când folosiţi doar un singur senzor, acestea nu vor 
fi afişate. 
 

 
F. Display pentru temperatura exterioară minimă şi maximă 

În modul normal, staţia meteo afişează temperatura minimă şi maximă 
zilnică pe fiecare canal, în caz ca aveţi mai mulţi senzori externi. Să 
reţineţi numărul canalului. Pentru a vedea aceste valori de la un alt canal, 
apăsaţi SET/CH. 
Temperatura minimă a zilei va fi afişată automat în spatele valorii 
curente la ora 8.00 PM (20:00), temperatura maximă la 8:00 AM ziua. 

G. Test de recepţie pe 868 Mhz 

Staţia meteo trebuie să primească şi să arate pe display informaţii la 5 
min după punerea în funcţiune. Dacă acest lucru nu se întâmplă, sau este 
afişat „- -„ atunci verificaţi dacă: 

1. Distanţa între staţia meteo şi senzorii externi faţă de monitoare, 
computere sau televizoare este de 1,5-2 m. 

2. Evitaţi plasarea unităţilor în vecinătatea uşilor metalice sau geamurilor 
metalice. 

3. Folosirea altor aparate care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă, pot 
împiedica buna transmisie.  

4. Recepţia poate interfera cu cea a altor aparate asemănătoare din vecini. 
 8.Montajul 
Înainte de montarea permanentă, plasaţi unităţile în locurile alese şi 
verificaţi încă odată dacă transmisia se face corect. Dacă nu, înseamnă 
că locaţia uneia sau alteia dintre unităţi nu este bună.   

A. Plasarea staţiei de bază 
Staţia meteo poate fi plasată pe orice suprafaţă plată sau montată pe 
perete. Înainte de fixarea pe zid, asiguraţi-vă că transmisia datelor este 
corectă. 
Montaţi toate unităţile în locuri ferite de intemperii. 
Montarea pe zid 
Alegeţi o locaţie protejată. Evitaţi umezeala şi soarele puternic sau 
ploaia. 

1. Când montaţi pe zid, scoateţi baza. 
2. Introduceţi un şurub de cca 5 mm în zid în locul dorit. 
3. Agăţaţi staţia în el. Asiguraţi-vă că stă bine fixată.  

 

 
 

B. Plasarea senzorilor 

 
 Colţarul poate fi fixat la ambele capete ale senzorului pentru a putea fi 
montat pe orice suprafaţă plată.  
Sistemul de prindere poate fi montat pe zid, cu două şuruburi.  

9. Întreţinere 
Pentru curăţare folosiţi o cârpă curată şi uscată. Nu folosiţi substanţe 
chimice de curăţare care pot afecta display-ul şi componentele. Nu 
folosiţi apa.  

10. Eliminarea elementelor uzate 
Aruncaţi elementele uzate numai în locuri special amenajate pentru 
electronice.  

11. Date tehnice 
Plaja de temperaturi măsurate  
Interior -9,9  °C la +49,9°C  
Exterior -39,9 °C la +59,9°C 
Update temperatura interioară la fiecare 15 sec. 
Recepţia datelor exterioare la fiecare 4 sec. 
Alimentare – Staţie meteo – 2 baterii alcaline AA  x 1,5 V  

- Senzor extern - 2 baterii alcaline AA  x 1,5 V 
Dimensiuni  - staţie de bază – 80 x 24 x 151 mm 

- Senzor extern – 38,2 x 21,2 x 128,3 mm 
12. Declaraţie de conformitate 

Declaraţia de conformitate a acestui produs se află pe www.conrad.com 
 
 
 
 
 
 
 


