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MANUAL DE UTILIZARE 

ANEMOMETRU CONRAD MR330 
Cod produs: 646445 

Versiune 11/09 

 
Acest anemometru oferă informaţii importante despre 
puterea şi temperatura vântului, dar şi despre temperatura 
subiectiv percepută a vântului.  
 

Sursa de alimentare este asigurată printr-o baterie 3V/DC 
(tip: CR2032). 
Anemometrul nu trebuie să stea în umezeală sau să se ude. 
 

Folosirea anemometrului pentru altceva decât cele descrise 
mai sus nu este permisă şi poate duce la deteriorarea 
anemometrului, în plus pot apărea riscuri, cum ar fi 
scurtcircuit, incendiu şi electrocutare. Anemometrul nu are 
voie să fie modificat, iar instrucţiunile de siguranţă incluse în 
aceste manual trebuie respectate întocmai. Citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru mai târziu 
pentru a le consulta. 
 

Instrucţiunile de siguranţă din aceste instrucţiuni de utilizare 
trebuie să fie respectate! 
 

Simboluri 
Un fulger într-un triunghi indică pericol de 
electrocutare. 
 

Simbolul cu semnul exclamării într-un triunghi 
indică pericole asociate cu funcţionarea, operarea 
sau manevrarea. 

 

Simbolul mâna indică sfaturi speciale şi informaţii 
de operare. 

 

Caracteristici şi funcţii 
 Măsurarea vitezei vântului în m/s, ft/min, km/h, ft/min, 

noduri, mph. 

 Indică puterea vântului pe scala Beaufort în diagramă cu 
coloane. 

 Indică temperatura subiectiv percepută a vântului. 

 Iluminare de fundal. 

 Decuplarea automată a sursei de alimentare.  

 Afişare temperatură în °C (grade Celsius) sau °F (grade 
Fahrenheit).  

  Şnur pentru purtat la gât, inclus în pachetul de livrare. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Garanţia se va pierde în cazul defectelor cauzate 
de nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pagubele 
rezultate! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele aduse 
proprietăţii sau vătămărilor corporale cauzate de 
manevrarea necorespunzătoare sau nerespectarea 
instrucţiunilor de siguranţă. Garanţia va fi nulă în 
astfel de cazuri. 

 

 Din motive de siguranţă şi de acordare a licenţelor (CE), 
nu este permisă reconfigurarea neautorizată şi / sau 
modificări ale anemometrului.  

 Anemometrul nu o jucărie şi nu trebuie lăsat la 
îndemâna copiilor. Prin urmare, fiţi deosebit de atenţi 
atunci când sunt copii în jur.  

 Vă rugăm să contactaţi o persoană calificată, dacă nu 
sunteţi sigur de utilizarea corectă a componentelor 
sistemului.  

 Dispozitivele electronice nu sunt jucării şi nu ar trebui 
să fie lăsate la îndemâna copiilor! 

 Nu lăsaţi ambalajul nesupravegheat. Ambalajele pot 
deveni jucăriile periculoase în mâna copiilor.  

 După schimbări rapide de temperatură, anemometrul 
necesită cca. 15 minute pentru a se stabiliza, în scopul 
de a se adapta la temperatura din jur, înainte de a 
putea fi folosit. Din acest motiv, aşteptaţi până când 
anemometrul a ajuns la temperatura camerei, înainte 
de fi utilizat.  

 Anemometrul nu trebuie sa umezească sau să se ude.  

 Manevraţi anemometrul cu grijă, el poate fi defectat 
prin lovituri sau căderi accidentale, chiar de la o 
înălţime mică.  

 Întreţinerea, ajustarea şi reparaţiile pot fi efectuate 
numai de către un specialist calificat sau într-un atelier 
de reparaţii specializat.  

 Dacă aveţi orice întrebări, la care acest manual nu vă 
răspunde vă rugăm să contactaţi un specialist.  

 În instituţiile publice, trebuie să fie respectate regulile 
de prevenire a accidentelor şi reglementările în vigoare. 

 

Informaţii despre baterie 
 Bateriile nu trebuie să fie ţinute la îndemâna copiilor.  

 Vă rugăm să respectaţi polaritatea corectă (plus / + şi 
minus / - ) la introducerea bateriei în aparat. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare. Animalele de companie 
sau copiii mici le-ar putea înghiţi. În caz de înghiţire, 
consultaţi imediat un medic.  

 Bateriile deteriorate pot avea scurgeri care pot duce la 
arsuri chimică. Prin urmare, în astfel de cazuri utilizaţi 
mănuşi de protecţie corespunzătoare.  

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, dezasam-
blate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!  

 Nu reîncărcaţi bateriile normale. Există riscul unei explo-
zii! Reîncărcaţi numai acumulatorii; folosiţi un încărcător 
adecvat.  

 Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă mai 
lungă (de exemplu, în cazul în care este depozitat) 
extrageţi bateriile. Dacă bateriile sunt prea vechi, pot 
apărea scurgeri şi astfel pot defect anemometrului, ceea 
ce va conduce la anularea garanţiei.  

 Pentru debarasarea ecologică a bateriilor şi acumulato-
rilor, vă rugăm să citiţi capitolul ” Reguli generale de 
eliminare a deşeurilor” 
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Descrierea produsului 

 
1) Senzor de temperatură 
2) Scală Beaufort 

Puterea vântului este indicată pe scala Beaufort în 
diagramă cu coloane 

3) Modul afişare vânt 
Puteţi alege între Cu (= curentă, care indică viteza vân-
tului curentă) Max. (= Maximă, indicând viteza maximă 
a vântului) sau AVG (= mediu, indicând viteza medie a 
vântului). 

4) Starea bateriei 
5) Tasta „TIP” 
6) Tasta „

o
C/

o
F” 

7) Morişca vânt 
8) Unitatea de măsură pentru vânt 

Viteza vântului poate fi afişată în m/s ft/min, km/h, 
mph 

9)  Viteza vântului 
10)  Temperatura 

 Temperatura poate fi afişată în 
o
C/

o
F 

11)  Tasta SET 
12)  Gaica pentru agăţat şnurul 

 

Pornirea anemometrului 
 Dacă aceasta este prima dată când porniţi anemometrul 

scoateţi benzile izolatoare din ale bateriei, trăgând-le 
afară din compartimentul bateriei. 

 Apăsaţi „MODE” (5) timp de aproximativ o secundă. 

  Viteza vântului, temperatura şi simbolul pentru starea 
bateriei vor fi afişate pe ecran. 

 

Alegerea unităţii de măsură pentru viteza 
vântului 
Pentru a selecta unitatea de măsură pentru viteza vântului 
procedaţi în felul următor: 

 Apăsaţi „MODE” (5) timp de 3 secunde  

 Acum selectaţi unitatea de măsură dorită apăsând tasta 
SET (11). 

 
Viteza vântului poate fi exprimată in: 
- m/s (= metri pe secundă),  
- ft/min (= picioare pe minut; 1 ft = 30,48 cm),  
- km/h (= kilometri pe oră) 
- noduri (= noduri 1 nod = 1 mile marine / h = 1,852 

km/h = 0,51444 m / s ) 
- mph (= mile pe oră; 1 milă = 1,609344 km) 

 

 Apăsaţi „MODE” (5) pentru a salva setările.  
 

Selectarea modul dorit pentru afişarea vântului 
Pentru a selecta modul pentru afişarea vântului procedaţi în 
felul următor: 

 Apăsaţi „MODE” (5) timp de 3 secunde.  

 Acum selectaţi unitatea de măsură dorită pentru viteza 
vântului apăsând tasta SET (11). 

 

Următoarele tipuri de afişaj sunt valabile: 
- Cu (= curent, care indică viteza curentă a vântului)  
- Max. (= maxim, indicând viteza maximă a vântului)  
- AVG (= mediu, indicând viteza medie a vântului).  

 Apăsaţi „MODE” (5) pentru a salva setările. 
 
Selectarea unităţii de măsură pentru temperatură °F sau °C 

 Apăsaţi „MODE” (5) timp de 3 secunde  

 Acum selectaţi unitatea de măsură pentru temperatură 
apăsând tasta SET (11). 

 Apăsaţi „MODE” (5) pentru a salva setările. 
 

Afişarea temperaturii vântului resimţită subiectiv 
Când ”morişca” se roteşte, pe lângă viteza vântului va fi 
afişată şi temperatura pe ecran. Imediat ce temperatura 
scade sub 0 

o
C, simbolul „Windchill” va fi afişat pe ecran. 

 

Explicaţie „windchill” 
Funcţia „windchill” indică senzaţia resimţită de pielea umană 
prin efectul combinat al temperaturii reale a aerului şi viteza 
vântului.  
 

Activare / Dezactivare iluminare de fundal 
Iluminare de fundal poate fi activată prin apăsarea oricărei 
taste. Dacă nu se apasă nicio tastă timp de 12 secunde, 
iluminarea de fundal este dezactivată automat. 
 

Înlocuirea bateriei 
Pentru ca aparatul să poată afişa valori acurate vă 
recomandăm să înlocuiţi bateria anemometrului cel puţin o 
dată pe an. 
 

Pentru a schimba bateria, procedaţi după cum urmează: 

 Deschideţi compartimentul pentru baterii, aflat în 
spatele aparatului, cu ajutorul unei şurubelniţe. 

 Scoateţi bateria uzată.  

 Introduceţi o nouă baterie 3V tip CR2032 ţinând cont de 
polaritatea corectă (polul pozitiv trebuie să fie orientat în 
sus)  

 Închideţi compartimentul bateriei.  

 Porniţi anemometrul prin apăsarea tastei „MODE” (5) 
timp de aproximativ o secundă. 

 

Întreţinere şi curăţare 
Anemometrul nu necesită întreţinere. 
Pentru a curăţa partea exterioară a anemometrului folosiţi o 
cârpă uscată, moale şi curată. 
 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconju-
rător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
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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 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/acumulatori 
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 respecti-
vele 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. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la proteja-
rea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
 

Domeniu măsurare viteză vânt (toleranţă + / - 5%) 

Unitate măsură Domeniu Rezoluţie Prag 

m/s 0 ~ 30 0,1 0,1 

picioare/min (ft) 0 ~ 5860 19 39 

km/h 0 ~ 90 0,2 0,1 

noduri 0 ~ 55 0;3 0;3 

Mile/h 0 ~ 65 0;2 0;2 

Domeniu măsurare temperatură 

Unitate măsură Gama Rezoluţie Toleranţă 
o
C -10°C ~ 45°C 0,2 +/- 2°C 

o
F 14°F ~ 113°F 0,36 +/- 3,6°F 

 
Alimentare:  baterie buton 3V/DC (tip: CR2032)  
Termometru:   NTC  
Temperatură depozitare:  -40 °C la 60 °C (-40 °F la 140 °F)  
Dimensiuni (L x l x Î)  aprox. 114 mm x 40 mm x 19 mm  
Greutate:   cca. 53 g (inclusiv bateria şi şnurul)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a 
editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare 
reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed.  lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


