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1. Introducere 
 

Mult stimate client,  
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene. Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului și 
pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai instrucțiunile prezentate în acest manual! 

 

Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de 
utilizare și de siguranță! 

 

Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 

2. Pachet livrat 
 

 Stație meteo 

 Bloc de alimentare la rețea pentru stația meteo 

 Al doilea receptor 

 Senzor temperatură/umiditate cu display 

 Senzor ploaie (pluviometru) 

 Anemometru (pentru viteza și direcția vântului) 

 Cablu USB 

 Manual de utilizare 
 

3. Destinația de utilizare 
 

Stația meteo afișează diferite valori măsurate precum temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară, 
cantitatea de apă pluvială, viteza și direcția vântului. 
Senzorii incluși în pachetul livrat transferă wireless datele măsurate spre stația meteo.  
Totodată stația meteo realizează prognoze meteo cu ajutorul senzorului intern pentru presiunea atmosferică și pe baza 
înregistrării modificărilor de presiune atmosferică; prognozele meteo sunt afișate pe display sub forma unor simboluri. 
Stația meteo are integrat și un ceas DCF, care recepționează semnalul orar DCF ce include ora exactă și data actuală. De aceea 
trecerea la ora de vară/iarnă se face automat.  
O a doua unitate de recepție, liber configurabilă, indică temperatura interioară/exterioară și umiditatea interioară/exterioară, 
precum și ora (controlată DCF). Totodată este integrată și funcția ceas deșteptător.  

 

Capitolul 5 vă prezintă toate caracteristicile și funcțiile produsului. 
 

Prognozele meteo realizate de stația meteo nu oferă garanții pentru precizia lor. De aceea producătorul nu-și asumă nici o 
responsabilitate pentru datele eronate afișate, valorile greșit măsurate sau prognozele meteo incorecte și nici pentru urmările 
care pot rezulta în aceste situații.  
Produsul a fost conceput pentru utilizare privată; el nu poate fi folosit în scopuri medicinale sau pentru informarea publicului. 
Părțile componente ale acestui produs nu sunt jucării, ele includ părți care pot fi înghițite sau care se sparg, dar și baterii. 
Produsul trebuie ținut departe de mâinile copiilor! 
Funcționarea stației meteo se face prin baterii. Stația meteo poate fi operată și cu ajutorul blocului de alimentare la rețea inclus 
în pachet; în acest caz bateriile servesc pentru păstrarea datelor la apariția unei pene de curent. 
Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus poate duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole. 
Citiți manualul în întregime și cu atenție deoarece acesta conține informații importante privind plasarea, operarea și manevrarea 
aparatului. Respectați toate instrucțiunile de operare și de securitate prezentate în acest manual.  
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4. Explicații simboluri 
 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole privind sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

5. Caracteristici și funcții 
 

a. Stația meteo 
 Afișarea orei/datei controlate prin semnal DCF, nu pot fi 

setate manual 

 Selecție format afișare oră 12/24 h 

 Selecție 6 limbi pentru afișarea zilei săptămânii 

 Afișarea temperaturii/umidității interioare 

 Afișarea temperaturii/umidității exterioare (posibilitate 
de recepție a maxim 5 senzori externi) 

 Selecție afișarea temperaturii în °C/°F 

 Valori stocate MIN/MAX pentru 
temperatura/umiditatea interioară/exterioară 

 Prognoza meteo pentru următoarele 12-24 h 

 Afișarea tendinței pentru presiunea atmosferică, 
temperatura/umiditatea interioară/exterioară 

 Afișarea istoricului (comutabil pentru presiune 
atmosferică, temperatură exterioară, umiditate 
exterioară) 

 Afișarea fazelor lunii (posibilitatea afișării fazelor lunii 
pentru ultimele, resp. următoarele 39 de zile) 

 Funcția alarmă pentru viteza vântului, cantitatea de apă 
pluvială, temperatura exterioară, furtună 

 Funcția ceas deșteptător cu pre-alarmă (pentru 
temperaturi exterioare scăzute) 

 Afișarea orei răsăritului/apusului de soare pentru 
numeroase orașe 

 Afișare „Baterie goală” pentru stația meteo și toți 
senzorii 

 Plasare pe birou sau montaj pe perete 

 Funcționare cu patru baterii AA/mignon sau bloc de 
alimentare la rețea 

 Mufă USB pentru conectarea la un PC, incl. software 
pentru afișarea datelor 

 Funcționare numai în spații interioare uscate (stația 
meteo/blocul de alimentare nu au voie să devină umede 
sau ude!) 

 Iluminare de fundal pentru displayul LC 
 

b. Al doilea receptor 
 Afișarea datei/orei controlate prin semnal DCF, nu pot fi 

setate manual 

 Selecție format oră 12/24 h 

 Selecție 5 limbi pentru afișarea zilei săptămânii 

 Afișarea temperaturii/umidității interioare 

 Afișarea temperaturii/umidității exterioare (posibilitate 
de recepție a maxim 3 senzori externi) 

 Selecție afișarea temperaturii în °C sau F° 

 Valori stocate MIN/MAX pentru temperatură/umiditate 
interioară/exterioară 

 Afișarea tendinței pentru temperatură/umiditate 
interioară/exterioară 

 Funcția ceas deșteptător cu pre-alarmă (pentru 
temperaturi exterioare joase) 

 Afișare „Baterie goală” pentru stația meteo și toți 
senzorii 

 Plasare pe birou sau montare pe perete 

 Funcționează cu două baterii AA 

 Funcționare în spații interioare uscate 
 

c. Senzor temperatură/umiditate 
 Display LC integrat pentru afișarea 

temperaturii/umidității 

 Transfer wireless prin unde radio (443 MHz) 

 Funcționează cu 2 baterii AA/mignon 

 Plasare pe birou sau montare pe perete 

 5 canale diferite  

 Funcționează în spații exterioare protejate (de ex. sub 
un acoperiș) 

 

d. Senzor ploaie 
 Măsurarea cantității de apă pluvială 

 Transfer wireless prin unde radio (443 MHz) 

 Funcționează cu 2 baterii AA/mignon 

 Grilaj de protecție (contra frunzelor care cad) 

 Mini-nivelă în interior pentru montarea corectă pe o 
suprafață plană 

 Funcționează în spații exterioare 
 

e. Senzor vânt 
 Măsurarea vitezei și direcției vântului 

 Transfer wireless prin unde radio (443 MHz) 

 Funcționează cu 2 baterii AA/mignon 

 Panou solar integrat și acumulator NiMH pentru a 
crește durata de viață a bateriilor 

 Posibilitate de montare pe un perete (alternativ fixare 
pe un stâlp) 

 Funcționează în spații exterioare 

 

6. Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării indicațiilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

Instrucțiunile de siguranță servesc atât protecției dvs. personale, cât și protecției aparatului; citiți cu atenție următoarele puncte: 
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 Din motive legate de siguranță și certificare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul (cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru 
instalarea/schimbarea bateriilor, respectiv curățare)! 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe acestea pot 
distorsiona aparatele medicale. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Stația meteo și cel de-al doilea receptor sunt destinate numai funcționării în spații interioare uscate. Nu supuneți 
aparatul contactului direct cu razele soarelui, căldură sau frig extrem, umiditate căci există pericolul electrocutării! 

 Senzorii externi sunt destinați utilizării în spații exterioare. Aceștia nu au voie să fie utilizați în sau sub apă.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente, 
sticlă (display) și baterii. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, 
uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

7. Instrucțiuni privind acumulatoarele/bateriile 
 

Stația meteo funcționează în principiu și cu acumulatoare. Dar datorită tensiunii mai mici a acumulatoarelor 
(acumulator=1,2 V, baterii=1,5 V) și capacității lor mai reduse durata de funcționare a aparatului este mai mică; de 
asemenea se poate reduce și raza de acțiune a senzorilor. 
De aceea recomandăm folosirea bateriilor alcaline, pentru a obține o durată de funcționare cât mai mare.  
Stația meteo are nevoie de 4 baterii AA. 
Al doilea receptor, senzorul temperatură/umiditate, senzorul ploaie și senzorul vânt au nevoie de câte 2 baterii AA.  

 Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. 

 Atunci când introduceți bateriile în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă.  

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă 
acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când le manevrați.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie!  

 Scoateți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune create prin 
curgerea bateriilor. Pierderea dreptului la garanție! 

 Schimbați toate bateriile deodată. Dacă amestecați bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna aparatului.  

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. Folosiți fie baterii, fie acumulatoare. 
 

8. Elemente de operare 
 

a. Stația meteo 

 
1 Tasta ALARM/CHART 
2 Tasta SET 
3 Tasta MEM 
4 Tasta HISTORY 
5 Tasta CHANNEL 
6 Tasta – 
7 Tasta + 

8 Tasta SNOOZE/LIGHT pentru activarea funcției  
snooze respectiv iluminare de fundal 

9 Antenă rotativă 
10 Două suporturi rabatabile 
11 Mufă pentru blocul de alimentare la rețea 
12 Mufă USB (pentru conectarea stației meteo la un PC) 
13 Compartimentul bateriilor pentru 4 baterii AA 
14 Orificiu pentru montarea pe perete 
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b. Al doilea receptor 
 
 

15 Tasta MEM 
16 Tasta CHANNEL 
17 Tasta  
18 Tasta ALARM ON/OFF 
19 Tasta  
20 Tasta MODE 
21 Tasta SNOOZE 
22 Orificiu pentru montarea pe perete 
23 Compartiment baterii pentru 2 baterii AA 
24 Suport detașabil 

 
 
 

c. Senzor temperatură/umiditate 
 

25 Display pentru afișarea 
temperaturii și umidității 

26 LED (clipește scurt la transferul 
datelor) 

27 Capac compartiment baterii 
28 Patru șuruburi pentru capacul 

compartimentului bateriilor 
29 Tasta reset 
30 Orificiu montarea pe perete 
31 Comutator selecție canale (canal 

1-5) 
32 Compartiment pentru 2 baterii AA 

 

d. Senzor vânt 

       
33 Giruetă pentru măsurarea direcției vântului 
34 Anemometru pentru măsurarea vitezei vântului 
35 Panou solar pentru încărcarea acumulatorului intern 
36 Patru șuruburi pentru capacul compartimentului bateriilor 
37 Capac compartiment baterii 
38 Patru orificii pentru montarea pe perete 
39 Taste îngropate pentru stocarea direcției NORD pentru afișarea direcției vântului pe stația meteo 
40 Compartiment baterii pentru 2 baterii AA/mignon (funcție de protecție în caz de acumulator descărcat) 

 

Senzorul de vânt are integrat un acumulator NiMH. Acesta este încărcat prin panoul solar integrat în senzorul vânt.  
Dacă tensiunea acumulatorului este insuficientă alimentarea se face prin cele două baterii instalate în compartiment.  
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e. Senzor ploaie  
 
 
 
41 Nivelă integrată 
42 Butoane rotative pentru blocarea 

rezervorului de colectare 
43 Balansier pentru contorizare 
44 Patru suporturi cu orificiu de fixare 
45 Rezervor de colectare 
46 Compartiment baterii pentru 2 

baterii AA 
 
 
 
 

9. Punerea în funcțiune 
 

Puneți în funcțiune prima dată senzorul extern pentru temperatură/umiditate, iar apoi senzorii de ploaie și de vânt. 
Abia după aceea puteți instala bateriile în stația meteo și cel de-al doilea receptor.  
Numai în acest fel aparatul va funcționa corect. 
Pentru prima punere în funcțiune a stației meteo aveți nevoie de datele privind altitudinea locală. Folosind aceste date 
va fi calculată ulterior valoarea de corecție pentru presiunea atmosferică. Datele privind altitudinea locală (pot fi date 
aproximative) le aflați de pe harta locală sau de pe internet. 
Înainte de a plasa senzorii de ploaie și vânt vă recomandăm să realizați un test de funcționare cu toate aparatele.  
Raza de acțiune de 30 m (senzor vânt și senzor ploaie), precum și de 100 m (senzor extern pentru 
temperatură/umiditate) este așa-numita „rază de acțiune în câmp liber”, adică raza maximă de acțiune între emițător 
(senzori) și receptor (stația meteo resp. unitatea de afișare) atunci când între aceștia nu există nici un obstacol. 
Această configurație ideală este însă rar întâlnită în practică, pentru că între senzori și stația meteo resp. cea de-a doua 
unitate de afișare există mobilă, pereți, ferestre sau plante.  
Un alt factor de distorsiune care diminuează raza de acțiune este reprezentat de apropierea de obiecte metalice, 
aparate electrice/electronice sau cabluri. Problematice sunt și tavanele din beton armat, ferestrele cu straturi metalice 
izolatoare sau alte aparate care emit pe aceeași frecvență.  
La testul de funcționare nu așezați aparatele direct unul lângă altul, păstrați o distanță de min. 50 cm, căci altfel 
emițătorii s-ar putea influența reciproc.  

 

a. Senzor temperatură/umiditate 
 Deschideți compartimentul bateriilor din partea posterioară prin deșurubarea celor patru șuruburi ale capacului. Dacă iese 

cumva de la locul ei banda izolatoare din cauciuc reintroduceți-o la locul ei.  

 Setați canalul de transfer cu ajutorul comutatorului (31) dacă folosiți mai mult de un senzor temperatură/umiditate (fiecare 
aparat se setează pe un canal diferit). Dacă folosiți mai mulți senzori temperatură/umiditate setați canalul 1 (necesar pentru 
funcția înregistrare). 

 Instalați două baterii AA/mignon la polaritatea corectă în compartimentul bateriilor. Pe display se luminează scurt toate 
segmentele ecranului, iar apoi prima valoare măsurată pentru temperatură și umiditate.  

Dacă pe display nu apare nimic verificați dacă bateriile sunt încărcate resp. sunt instalate corect. Apăsați dacă este 
nevoie tasta reset cu o scobitoare (nu folosiți forța) sau extrageți cele două baterii și reinstalați-le după o scurtă pauză.  

 Așezați capacul compartimentului bateriilor și înșurubați-l. 

 Locul de plasare al senzorului temperatură/umiditate trebuie ales în așa fel încât să fie protejat de precipitații, căci numai în 
acest fel senzorul poate măsura temperatura aerului. 
Senzorul nu are voie să fie în contact direct cu razele soarelui (falsificarea valorilor măsurate). 
Cu ajutorul orificiului pentru montarea pe perete senzorul temperatură/umiditate poate fi atârnat pe un șurub.  

 

b. Senzor vânt 

 
 Deșurubați șurubul hexagonal din anemometru rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic 

 Așezați anemometrul pe axa metalică 
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Aveți grijă să nu dăunați sau chiar să rupeți cele 3 elemente în formă de emisferă – pierderea dreptului la garanție! 
 

 Fixați anemometrul pe axa metalică înșurubând șurubul hexagonal; nu folosiți forța la înșurubare 

 Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor prin extragerea celor 4 șuruburi  

 Instalați 2 baterii AA/mignon în compartimentul bateriilor având grijă la polaritatea corectă. 
 
Pentru ca stația meteo să poată afișa direcția corectă a vântului măsurată de giruetă, vârful giruetei 
trebuie să fie orientat spre nord. În final apăsați pe tasta 39 aflată sus în compartimentul bateriilor 
senzorului vânt.  
Această orientare a vârfului giruetei trebuie realizată după fiecare schimbare a bateriilor în senzorul vânt.  
 

 Așezați capacul compartimentului bateriilor și înșurubați-l. 

 Locul de plasare al senzorului vânt trebuie ales în așa fel încât să nu fie prea aproape de pereți sau clădiri, căci în aceste 
condiții sunt falsificate valorile măsurate. În apropierea clădirilor vântul are de obicei viteză mai mare decât în câmp liber, iar 
direcția vântului nu este nici ea cea corectă.  
Vă recomandăm să păstrați o distanță de min. 3-5 m față de clădiri sau copaci.  
Cu ajutorul celor 4 orificii de fixare senzorul vânt poate fi prins pe un perete vertical cu ajutorul șuruburilor. Cu ajutorul unui 
suport compatibil este posibilă și plasarea senzorului vânt pe un stâlp (partea posterioară a carcasei rotunjită).  

 

c. Senzor ploaie (pluviometru) 
 Dați jos rezervorul de colectare deblocând cele două butoane rotative plasate lateral. Acestea trebuie rotite cu 45° spre 

stânga, în sens contrar acelor de ceasornic. Nu folosiți forța! În final puteți trage rezervorul de colectare în sus. Rețineți 
poziția corectă a acestuia.  

 În aceeași parte cu porțiunea verticală a carcasei se află compartimentul bateriilor (formă semirotundă în partea 
posterioară). Capacul compartimentului bateriilor este prins cu 7 șuruburi mici; deșurubați-le 

 Instalați două baterii AA/mignon în compartimentul bateriilor, la polaritatea corectă 

 Așezați capacul compartimentului bateriilor și înșurubați-l 

 În partea inferioară se află un mic poloboc, folosit pentru montarea corectă în plan orizontal 

 Introduceți rezervorul de colectare în partea inferioară. Aveți grijă la poziția corectă – numai o singură poziție este posibilă! 

 Blocați cele două butoane rotative din lateral rotindu-le cu 45° spre dreapta în sensul acelor de ceasornic. Nu folosiți forța! 

 Locul de plasare al senzorului de ploaie trebuie să fie ales în așa fel încât să intre în contact direct cu precipitațiile.  
Protejați-l de frunze, căci acestea pot bloca orificiul rezervorului de colectare. De aceea verificați regulat acest orificiu.  
Puteți plasa senzorul ploaie cu ajutorul celor 4 suporturi.  

 

d. Stația meteo 
 

Puneți în funcțiune prima dată senzorii, dacă nu ați făcut-o până acum. 
 

 Deschideți capacul compartimentului bateriilor din partea posterioară a stației meteo și instalați 4 baterii AA/mignon având 
grijă la polaritatea corectă 

Legați ștecherul rotund la mufa corespunzătoare de pe stația meteo, introduceți blocul de alimentare la rețea într-o 
priză de curent (230 V-50 Hz). La folosirea blocului de alimentare la rețea bateriile servesc ca și protecție în cazul unei 
pene de curent.  

 Pe display se aprind scurt toate segmentele ecranului, iar în final clipește afișarea pentru unitățile de măsură ale presiunii 
atmosferice.  

 Reașezați capacul compartimentului bateriilor. 

 Setați unitățile de măsură pentru presiunea atmosferică (mmHg, hPa/mBar sau InHg) cu ajutorul tastelor – resp + și apăsați 
scurt tasta SET pentru stocare. De regulă este aleasă unitatea hPa/mBar.  

 În final clipește afișarea pentru unitățile altitudinii (metri sau picioare). Alegeți unitatea dorită cu tastele – resp. + și apăsați 
scurt tasta SET pentru stocare.  

 Acum clipește valoarea pentru altitudine. Setați valoarea aproximativă pentru altitudinea locală folosind tastele – resp. +. 
Acest lucru este necesar pentru afișarea corectă a presiunii atmosferice. Dacă nu cunoașteți valoarea introduceți o valoare 
oarecare (de ex. 100 m) și corectați această valoare mai târziu.  
Țineți tastele apăsate pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
Stocați valoarea, apăsați scurt tasta SET.  

 Stația meteo măsoară presiunea atmosferică și o afișează pe display. 

 În final pe display clipește simbolul turn de emisie pentru recepția DCF. 

 
Semnal slab recepție  Semnal bun recepție 
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Recunoașterea semnalului DCF și evaluarea acestuia poate dura câteva minute. Dacă ați găsit o poziție bună de recepție 
nu mai mișcați stația meteo; nu apăsați nicio tastă.  
Nu plasați stația meteo lângă aparate electrice/electronice sau în apropierea cablurilor, prizelor ori obiectelor metalice.  
Recepția este mai slabă dacă există ferestre cu straturi izolatoare metalice, pereți din beton armat, tapet cu staturi 
speciale sau în pivnițe. 

 După recunoașterea semnalului DCF pe display apar ora și ziua săptămânii.  

 Dacă în partea dreaptă sus a displayului nu apar valorile măsurate pentru temperatură/umiditate puteți activa căutarea 
manuală a senzorilor externi.  
Apăsați tasta – până ce sus pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi.  

 
Căutarea senzorilor poate dura câteva minute. În această perioadă nu apăsați nici o tastă de pe stația meteo, nu mișcați 
stația meteo. Căutarea senzorilor s-a încheiat atunci când nu mai clipește nici un senzor.  

 Stația meteo poate fi plasată într-un anumit loc cu ajutorul celor două suporturi rabatabile din partea posterioară.  
Pentru plasare resp. montare alegeți un loc care nu se află în contact direct cu razele soarelui (falsificarea valorilor măsurate 
pentru temperatura/umiditatea interioară). Păstrați distanța între stația meteo și sursele de căldură, ferestre sau uși.  
Pentru ca recepția să fie bună stația meteo trebuie să fie plasată cât mai departe de aparatele electrice/electronice, 
obiectele metalice, cabluri etc.  
Dacă plasați stația meteo pe diferite obiecte de mobilier protejați suprafața acestora cu diferite suporturi.  

 

e. Al doilea receptor 
 

Puneți în funcțiune prima dată senzorii, dacă nu ați făcut-o până acum. 
 

 Deschideți capacul compartimentului bateriilor din partea posterioară a celei de-a doua unități de recepție și introduceți în 
compartiment două baterii AA/mignon având grijă la polaritatea corectă. 

 După introducerea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului 

 Reașezați capacul compartimentului bateriilor 

 Receptorul caută senzorii externi disponibili. Sus în stânga pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi. Nu 
apăsați nici o tastă în timpul căutării senzorilor. 

 
După încheierea căutării senzorilor ar trebui să apară temperatura și umiditatea senzorului extern pe canalul 1. O scurtă 
apăsare pe tasta CHANNEL comută între canalele 1, 2 și 3 (CH1, CH2, CH3). 

Dacă folosiți numai un senzor temperatură/umiditate (pachetul livrat include numai un senzor temperatură/umiditate, 
dar pot fi achiziționați și alți senzori suplimentari) atunci acesta trebuie să fie setat pe canalul 1, pentru ca stația meteo 
să poată înregistra date. V. și cap. 8 și 9.  

Dacă pe ecran nu sunt afișate valorile măsurate pentru temperatură/umiditate atunci puteți căuta manual senzorii externi. 
Apăsați tasta  până ce sus pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi. Căutarea senzorilor poate dura 
câteva minute. În acest timp nu apăsați nicio tastă de pe unitatea de recepție. Dacă simbolul nu mai clipește înseamnă că 
scanarea senzorilor a fost încheiată.  

 După încheierea căutării senzorilor externi jos în stânga pe display clipește simbolul turn de emisie pentru recepția DCF.  

 
Recunoașterea semnalului DCF și evaluarea acestuia poate dura câteva minute. În această perioadă nu mișcați unitatea 
de recepție și nu apăsați nici un fel de tastă.  
Nu plasați receptorul lângă aparate electrice/electronice sau în apropierea cablurilor, prizelor ori obiectelor metalice.  
Recepția este mai slabă dacă există ferestre cu straturi izolatoare metalice, pereți din beton armat, tapet cu staturi 
speciale sau în pivnițe. 

 După recunoașterea și evaluarea semnalului DCF jos pe display apare ora. Dacă condițiile de recepție nu sunt favorabile 
puteți seta ora manual. 

     
Recepție bună           Fără semnal 
 

 Dacă nu este posibilă recepția semnalului DCF puteți activa o nouă încercare de recepție 
Apăsați tasta  până ce dispare simbolul turn de emisie jos în stânga pe display. Recepția DCF este acum deconectată. 
Eliberați tasta.  
Apăsați din nou tasta  până ce simbolul turn de emisie începe să clipească. Eliberați tasta. 
Unitatea de recepție caută din nou semnalul DCF.  

 Receptorul poate fi plasat oriunde cu ajutorul suportului din partea posterioară.  
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Pentru montarea pe perete există în partea posterioară un orificiu corespunzător. Îndepărtați suportul împingându-l în jos.  
Pentru plasare resp. montare alegeți un loc care nu se află în contact direct cu razele soarelui (falsificarea valorilor măsurate 
pentru temperatura/umiditatea interioară). Păstrați distanța între unitatea de recepție și sursele de căldură, ferestre sau uși.  
Pentru ca recepția să fie bună unitatea de recepție trebuie să fie plasată cât mai departe de aparatele electrice/electronice, 
obiectele metalice, cabluri etc.  
Dacă plasați receptorul pe diferite obiecte de mobilier protejați suprafața acestora cu diferite suporturi.  

 

10. Recepția DCF 
 

Stația meteo (și cel de-al doilea receptor) este capabilă să recepționeze și să evalueze așa-
numitul semnal orar DCF. Este vorba despre un semnal trimis de un emițător din Mainflingen (în 
apropiere de Frankfurt am Main). Raza sa de acțiune măsoară max. 1500 km, în condiții ideale 
de recepție se ajunge chiar la 2000 km. Semnalul DCF include printre altele ora exactă (deviație 
teoretică 1 sec. la un milion de ani!) și data. Evident setarea orei de vară/iarnă se face automat. 
Prima încercare de recepție a semnalului DCF are loc la prima punere în funcțiune.  

Recunoașterea și evaluarea semnalului DCF poate dura câteva minute. Nu mișcați 
stație meteo, resp. cel de-al doilea receptor în această perioadă. Nu apăsați nici o tastă 
de pe stația meteo, resp. cel de-al doilea receptor. 
Nu poziționați stația meteo, resp. cel de-al doilea receptor lângă aparate 
electrice/electronice sau în apropierea cablurilor, prizelor ori părților metalice. 
Recepția va fi distorsionată și de prezența ferestrelor izolate metalic, construcțiilor din beton armat, tapetului cu 
straturi speciale sau pivnițe.  

Sincronizarea automată are loc în fiecare zi la orele 0:00, 3:00, 6:00 și 12:00. O singură recepție pe zi a semnalului DCF este 
suficientă pentru a păstra o deviație de la ora exactă mai mică de o secundă.  

Ora și data pot fi setate manual atunci când condițiile de recepție ale semnalului DCF sunt improprii.  
Puteți activa căutarea manuală a semnalului DCF ținând apăsată tata + de pe stația meteo până ce clipește simbolul 
turn de emisie DCF (v. cap. 9). Stația meteo reîncearcă să găsească și să evalueze semnalul DCF.  
Același lucru se poate realiza și pentru cel de-al doilea receptor. Țineți apăsată tasta  până ce dispare simbolul turn de 
emisie din stânga, jos de pe display. Recepția DCF este deconectată. Eliberați tasta. În final țineți din nou apăsată tasta 
 până ce simbolul turn de emisie începe să clipească. Eliberați tasta.  

 

11. Operarea stației meteo, funcțiile de bază 
 

a. Start scanare semnal DCF 
Dacă stația meteo nu poate recepționa semnalul DCF puteți scana manual semnalul DCF. Apăsați tasta + până ce clipește 
simbolul turn de emisie DCF.  
Controlați dacă simbolul turn emisie indică un semnal puternic și așteptați câteva minute până ce este afișată ora exactă.  
Dacă acest lucru nu se întâmplă schimbați locul de plasare al stației meteo și reporniți scanarea semnalului DCF.  
 

b. Căutarea senzorilor 
Dacă într-un câmp de afișare apar numai linii (ex. pentru senzor ploaie „- - -„) puteți porni căutarea manuală a senzorilor externi.  
Apăsați tasta – până ce sus pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi. Căutarea senzorilor poate dura câteva 
minute.  
Dacă nu a fost găsit un senzor controlați bateriile instalate în acesta; plasați senzorul într-un alt loc, micșorați distanța dintre 
stația meteo și senzor.  
 

c. Iluminarea de fundal 
Apăsați scurt tasta SNOOZE/LIGHT ca să activați timp de câteva secunde iluminarea de fundal. Iluminarea de fundal se activează 
și la acționarea oricărei alte taste.  
 

d. Selecția funcțiilor 
Atunci când stația meteo se află în modul normal de funcționare (iar nu în de ex. modul setarea alarmei, modul căutarea 
senzorilor etc) puteți selecta funcțiile individuale prin scurta apăsare a tastei – resp. +.  
Funcția selectată clipește pe display. Fiecare funcție dispune de diferite setări și afișări. Jos pe display puteți vizualiza starea 
simbolurilor și a domeniilor de afișare ale displayului.  

 
A Vremea (prognoza meteo, tendința vremii, presiunea atmosferică, faza lunii, diagrama coloane pentru istoric 

temperatură/presiune atmosferică, faza lunii) 
B temperatură/umiditate (temperatură/umiditate interioară/exterioară, afișarea tendinței, valoare min/max, comutare °C/°F, 

afișarea punctului de rouă, simbol baterie pentru baterii descărcate în senzorul temperatură/umiditate) 
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C Ploaie (valori stocate, comutarea unităților de măsură, simbol baterie pentru baterii descărcate în senzorul de ploaie) 
D Vânt (valori stocate, afișarea direcției vântului în grade sau text, viteza vântului, temperatura windchill, simbol baterii pentru 

baterii descărcate în senzorul vânt) 
E ora răsăritului/apusului de soare 
F ora/data (setare manuală, selecția limbii pentru afișarea zilei săptămânii, modul 12/24 h, funcția ceas deșteptător, pre-

alarma, simbol baterie pentru baterii descărcate în stația meteo) 

 
 

12. Descrierea funcțiilor 
 

a. Funcția „Meteo”  
În afișarea de bază a stației meteo alegeți funcția „Vreme” cu tasta – resp. +. Simbolul corespunzător clipește. 
 

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 
Comutarea afișării 
Prin scurtă apăsare pe tasta SET puteți comuta între: 

 afișarea presiunii atmosferice la nivelul mării (pe display SEA LEVEL) 

 afișarea presiunii atmosferice la nivelul altitudinii locale (LOCAL) 

 afișarea altitudinii 
 

Setarea/corectarea presiunii atmosferice la nivelul mării 
Atunci când este afișată presiunea atmosferică la nivelul mării (pe display SEA LEVEL) puteți corecta această valoare, dacă știți de 
ex. care este presiunea atmosferică actuală locală (de la radio, TV, internet etc) 

 Apăsați tasta SET până ce valoarea pentru presiunea atmosferică începe să clipească 

 Corectați această valoare cu tasta – resp. +.  

 Pentru a stoca setarea apăsați scurt tasta SET.  
 

Selecție unități presiune atmosferică (mmHg, hPa/mBar, InHg) 
Atunci când este afișată presiunea atmosferică la nivelul mării (SEA LEVEL) puteți selecta unitățile pentru afișare.  

 Apăsați tasta MEM până ce unitatea actuală începe să clipească. 

 Selectați unitatea pentru măsurarea presiunii atmosferice cu tasta – resp.+.  

 Pentru a stoca setarea apăsați scurt tasta MEM. 
 

Setarea/corectarea altitudinii 
Atunci când este afișată altitudinea puteți corecta această valoare, dacă de ex. la prima punere în funcțiune nu ați introdus nici o 
valoare, resp. cunoașteți acum valoarea exactă.  

 Apăsați scurt tasta SET până ce este afișată altitudinea. 

 Apăsați tasta SET până ce altitudinea începe să clipească.  

 Corectați valoarea cu tasta – resp. +. Țineți apăsate tastele pentru schimbarea mai rapidă a valorilor. 

 Pentru a stoca setarea apăsați din nou scurt tasta SET.  
 

Selecție unități altitudine (m, picioare) 
Atunci când este afișată altitudinea (dacă este nevoie apăsați scurt de mai multe ori tasta SET) puteți selecta unitățile pentru 
afișare.  

 Apăsați tasta MEM până ce unitatea actuală începe să clipească. 

 Selectați unitatea pentru altitudine cu tasta – resp. +.  

 Pentru a stoca setarea apăsați scurt tasta MEM. 
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Vizualizare fazele lunii pentru ultimele 39 de zile, resp. următoarele 39 de zile 

 Apăsați scurt tasta MEM; în fereastra de afișare direct lângă simbolul vreme apare +0 days.  

 Cu tasta – resp. + puteți vizualiza fazele lunii pentru următoarele, resp. ultimele 39 de zile; sus în stânga pe display se află 
simbolul lună corespunzător (țineți apăsate tastele pentru schimbarea mai rapidă a valorilor). 

 Apăsați scurt tasta MEM pentru a ieși din modul afișare (sau timp de 5 sec. nu apăsați nicio tastă).  

 
Lună plină           Lună nouă 
 
Conectare/deconectare alarmă furtună 
De regulă scăderea bruscă a presiunii atmosferice indică apariția unei furtuni. Pentru aceste cazuri se poate declanșa o alarmă 
audio. 

 Apăsați scurt tasta ALARM/CHART. Sus în afișarea pentru prognoza meteo apare simbolul furtună, iar în afișarea pentru 
presiunea atmosferică (jos în stânga) apare ON, resp. OFF. 

 Dacă apăsați de mai multe ori tasta ALARM/CHART puteți activa ON, resp. dezactiva OFF alarma furtună.  

 După comutare așteptați câteva secunde, apare din nou afișarea pentru presiunea atmosferică actuală, setarea este stocată.  
 

Vizualizarea istoricului temperatură sau umiditate pentru ultimele 24 h 

 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce în dreapta pe display, lângă afișarea pentru istoric apare un mic simbol pentru 
termometru și simbolul casă cu CH1. Afișarea istoricului servește acum pentru afișarea istoricului temperaturii, măsurată de 
către senzorul temperatură/umiditate pe canalul 1 în ultimele 24 h.  

 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce în dreapta pe display lângă afișarea pentru istoric apare un simbol pentru presiunea 
atmosferică și un simbol casă cu CH1. Afișarea istoricului servește acum pentru afișarea istoricului presiunii atmosferice 
măsurată de către senzorul temperatură/umiditate pe canalul 1 în ultimele 24 h. 

 Dacă apăsați prelungit încă o dată tasta ALARM/CHART afișarea trece la istoricul presiunii atmosferice (PRESSURE jos în 
domeniul de afișare).  

 

Vizualizarea valorilor presiune atmosferică pentru ultimele 24 h 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta HISTORY; pe display apare valoarea medie presiune atmosferică pentru ultimele 24 h 
Dacă nu există valori măsurate pe display apare „- - -„, de ex. la schimbarea bateriilor sau prima punere în funcțiune.  

Afișarea istoricului presiunii atmosferice pentru ultimele 24 h funcționează în toate modurile de afișare cu tasta 
HISTORY.  

 

Simboluri prognoza meteo 
Prognoza meteo este una dintre cele mai interesante funcții ale stației meteo. Chiar dacă această prognoză nu poate înlocui 
rapoartele meteo profesioniste prezentate la radio, TV sau internet este surprinzător faptul că precizia acestei prognoze este de 
70%, deși ea este realizată numai pe baza observării și măsurării presiunii atmosferice pentru ziua anterioară.  

 

Însorit 
 
 
Parțial înnorat 
 
 
Înnorat 
 
 
 
Precipitații ușoare 
 
 
Precipitații puternice 
 
 

Furtună (simbolul apare dacă este nevoie pe lângă simbolurile de mai sus) 
 
 
Zăpadă 
 
 

Câteva precizări privind semnificația simbolurilor: 

 Dacă în timpul nopții este afișat „Însorit” indică faptul că noaptea este una clară, cu stele. 

 Pe ecran apare „Zăpadă” în loc de „Ploaie” dacă temperatura exterioară este mai mică de 0°C (temperatura măsurată de 
senzorul extern 1, care trebuie să fie plasat în exterior, iar nu de ex. într-o pivniță).  
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 Afișarea nu reprezintă starea actuală a vremii, ci este vorba despre o prognoză meteo pentru următoarele 12-24 h.  

 Precizia maximă atinsă de prognoza meteo calculată numai pe baza presiunii atmosferice este de 70%. De aceea vremea 
poate fi complet diferită în ziua următoare. Deoarece presiunea atmosferică calculată este valabilă numai pentru un 
diametru de cca. 50 km, vremea se poate modifica rapid, lucru valabil cu precădere în regiunile deluroase sau muntoase.  
Drept urmare dacă plănuiți o excursie la munte nu vă lăsați numai în seama prognozei meteo realizată de stația meteo, ci 
încercați să obțineți informații locale profesioniste privind vremea.  

 Dacă presiunea atmosferică se schimbă brusc sau oscilează puternic simbolurile afișate sunt actualizate pentru a indica 
schimbările de vreme. Dacă simbolurile afișate nu se modifică atunci înseamnă că fie presiunea atmosferică nu s-a modificat, 
fie modificarea este atât de lentă încât nu a putut fi înregistrată de stația meteo.  

 Dacă este afișată prognoza meteo „Soare” sau „Ploaie” afișarea nu se modifică atunci când vremea se îmbunătățește (afișare 
„Soare”) sau se înrăutățește (afișarea „Ploaie”), deoarece simbolurile afișate reprezintă deja ambele situații extreme.  

 Simbolurile indică o îmbunătățirea sau înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat soare sau ploaie (așa cum apare în 
simboluri).  
Dacă vremea actuală este de ex. înnorată și este afișat simbolul „Ploaie” acest lucru nu indică o eroare a aparatului, ci faptul 
că presiunea atmosferică a scăzut și se așteaptă o înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă însă obligatoriu ploaie.  

 După prima instalare a bateriilor nu țineți cont de prognozele meteo pentru primele 12-24 h, deoarece stația meteo are 
nevoie de această perioadă de timp pentru a colecționa date privind presiunea atmosferică la altitudine constantă, căci 
numai astfel prognozele meteo vor fi acurate.  

 Dacă stația meteo este mutată într-un loc aflat mult mai sus sau mult mai jos decât poziția inițială (de ex. de la parter la 
ultimul etaj al unei case) atunci aparatul poate să evalueze această schimbare drept modificare a vremii.  

 

Afișarea tendinței presiunii atmosferice 
Sus în stânga pe display este afișată tendința pentru presiunea atmosferică, care indică dezvoltarea presiunii atmosferice: 

 
În creștere     Constant       În scădere 

 

b. Funcția „Temperatură/Umiditate”   
Din afișarea de bază a stației meteo alegeți funcția „Temperatură/Umiditate” cu tastele – resp. +. Simbolul 
corespunzător clipește. 

 

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 

Comutarea unităților afișate °C/°F 

 Apăsați tasta SET până ce se comută unitatea de afișare °C/°F pentru temperatura interioară/exterioară 

 Eliberați tasta. 
 

Afișarea punctului de rouă 

 Apăsați scurt tasta SET, în fereastra de afișare sus în dreapta între valori este afișat „DEW” și este comutată afișarea pentru 
temperatură. 

 Dacă tasta SET este apăsată scurt încă o dată se afișează temperatura actuală.  
În cazul punctului de rouă este vorba despre un punct de temperatură care depinde de apariția unei anumite valori 
pentru presiunea atmosferică, temperatură și umiditate. Începând cu acest punct de rouă începe umiditatea din aer 
începe să se condenseze și să se transforme în precipitații (aburi, ceață etc). Dacă punctul de rouă este sub 0°C atunci 
condensarea are loc sub formă de zăpadă sau brumă.  

 

Afișarea valorilor min/max pentru temperatură/umiditate 

 Selectați cu tasta CHANNEL senzorul temperatură/umiditate 

 Apăsați scurt tasta MEM. Între valorile de temperatură/umiditate apare MIN și sunt afișate valorile minime. 

 Apăsați din nou scurt tasta MEM, apare MAX și sunt afișate valorile maxime. 

 Dacă apăsați din nou scurt tasta MEM afișarea trece la valorile momentan măsurate. 
 

Ștergerea valorilor min/max 

 Apăsați scurt tasta MEM pentru a afișa valorile min/max 

 Țineți apăsată tasta MEM pentru 3 sec. Valorile minime și maxime sunt șterse. 
Până la o nouă modificare a valorilor, valorile actual măsurate pentru temperatură și umiditate sunt stocate drept valori 
min/max.  

 

Comutarea senzorilor temperatură/umiditate 

 Apăsați scurt tasta CHANNEL pentru a selecta senzorul extern. Este afișat numărul de canal corespunzător. 
Dacă este folosit numai un senzor temperatură/umiditate atunci acesta trebuie să fie setat pe „Canal 1” (comutator în 
compartimentului bateriilor senzorului), altfel nu funcționează afișarea istoricului.  
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Comutarea automată a senzorilor temperatură/umiditate 
Dacă folosiți mai mulți senzori temperatură/umiditate stația meteo poate schimba automat maxim 5 canale.  

 Apăsați tasta CHANNEL până ce apare simbolul  
 

Acest lucru este posibil numai dacă stația meteo are înregistrați mai mulți senzori temperatură/umiditate.  
 

 Pentru a dezactiva comutarea automată apăsați tasta CHANNEL până ce dispare simbolul 
 

Selecția, activarea/dezactivarea alarmei temperatură 
Pentru fiecare dintre cele 5 canale poate fi setată o limită maximă și minimă de temperatură, la depășirea căreia este declanșat 
un semnal audio (oprirea semnalului prin apăsarea tastei SNOOZE/LIGHT). 

 Selectați cu tasta CHANNEL canalul dorit al senzorului temperatură/umiditate pentru care doriți să activați/dezactivați 
alarma temperatură.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta ALARM/CHART pentru a comuta între limita superioară de temperatură (simbol ), 
cea inferioară (simbol ) și afișarea normală.  

 Dacă este afișat simbolul  sau  poate fi activată ori dezactivată alarma temperatură apăsând tasta – sau +.  
Dacă alarma temperatură este dezactivată este afișat OFF, iar dacă este activată este afișată valoarea respectivă de 
temperatură.  

 
Setarea valorii temperatură pentru alarma temperatură 

 Apăsați prima dată o dată, resp. de două ori tasta ALARM/CHART pentru a afișa alarma temperatură superioară , resp. 
Inferioară . Apăsați scurt tasta – sau + pentru a activa alarma temperatură (în loc de OFF este afișată o valoare de 
temperatură).  

 Țineți apăsată tasta ALARM/CHART până ce clipește valoarea pentru temperatură. 

 Valoarea temperatură poate fi modificată cu tastele – sau + (apăsați tastele prelungit pentru modificarea mai rapidă a 
valorilor). 

 Stocați setarea apăsând scurt tasta ALARM/CHART.  
 

Afișarea tendinței pentru temperatură/umiditate 
Temperatura/umiditatea exterioară/interioară presupune și afișarea tendinței pentru aceste valori, care indică dezvoltarea 
acestor valori măsurate: 

 
În creștere     Constant       În scădere 

 
Indicator confort pentru umiditatea interioară 
Între valorile pentru temperatură/umiditate interioară/exterioară este afișat fie „WET”, „CONFORT” sau „DRY”.  
Este vorba despre așa-numitul indicator de confort calculat pe baza temperaturii/umidității interioare (RH=umiditate relativă). 
 

Simbol  Temperatură    Umiditate 
DRY   -5°C până la +50°C (+23°F -+122°F)   sub 40% RH 
COMFORT  +20°C până la +25°C (+68°F - +77°F)  40-70% RH 
WET   -5°C până la +50°C (+23°F - +122°F)  peste 70% RH 
(fără afișare)  sub +20°C (+68°F), peste +25°C (+77°F)  40-70% RH 
 

Cu ajutorul acestui indicator confort puteți evalua rapid condițiile mediului înconjurător în locul în care este plasată 
stația meteo (DRY = prea uscat; COMFORT= ideal, WET= prea umed).  

 
 

c. Funcția „Vânt”   
 

Din afișarea de bază a stației meteo selectați funcția „Vânt” cu ajutorul tastelor – sau +.  
 

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 

Comutarea datelor afișate 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta SET pentru a comuta între următoarele afișări: 

 temperatura percepută (afișare WIND CHILL), direcția vântului sub forma prescurtărilor pentru punctele cardinale (de ex. 
NNE= nord-nord-est) 

 temperatura percepută (afișare WIND CHILL), direcția vântului în grade 

 temperatura la senzorul vânt, direcția vântului sub forma prescurtărilor pentru punctele cardinale 

 temperatura la senzorul vânt, direcția vântului în grade 
Ființele umane percep temperatura diferit în anumite condiții, decât ceea ce indică termometrul. Atunci când 
temperatura exterioară este scăzută ea este resimțită de piele cu atât mai scăzută cu cât vântul are viteză mai mare.  



 

14 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

WIND CHILL este efectul de răcire pentru pielea umană neprotejată, la o temperatură teoretică la nivelul pielii de 33°C 
și viteza vântului de peste 2,6 m/s. 
Cu cât este mai mare viteza vântului și cu cât este mai scăzută temperatura exterioară cu atât efectul Windchill va fi mai 
puternic resimțit. 

 
Comutarea unităților pentru afișarea vitezei vântului 
Apăsați tasta SET până ce se schimbă unitatea pentru afișarea vitezei vântului. Eliberați tasta. Luați-o de la capăt dacă unitatea 
trebuie să fie din nou schimbată.  

 

Pot fi setate unitățile km/h, m/s și noduri. 
 

Vizualizarea valorilor stocate pentru viteza vântului 
Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MEM pentru a comuta între următoarele afișări: 

 viteza actuală a vântului 

 viteza maximă a vântului pentru ziua actuală (DAILY MAX) 

 viteza rafalelor (GUST) 

 viteza maximă a rafalelor pentru ziua actuală (GUST și DAILY MAX) 
 

Ștergerea valorilor stocate pentru viteza vântului 
Apăsați timp de 3 sec. tasta MEM pentru ștergerea valorilor stocate.  

 
Activarea/dezactivarea alarmei viteza vântului 
Poate fi activată o alarmă pentru viteza vântului și o alarmă pentru rafalele de vânt. La depășirea valorii setate pentru viteza 
vântului se aude un semnal de alarmă (ce se oprește apăsând tasta ALARM/CHART).  

 Apăsați scurt tasta ALARM/CHART pentru a comuta între alarma pentru viteza vântului (ALARM HI), alarma pentru rafalele 
de vânt (GUST + ALARM HI) și afișarea normală.  
Atunci când este afișat ALARM HI resp. GUST + ALARM HI alarma pentru viteza vântului poate fi activată sau dezactivată 
apăsând scurt tasta – sau +.  

Atunci când alarma este dezactivată este afișat OFF, iar când alarma este activă apare valoarea respectivă.  
 

Setarea alarmei viteza vântului 

 Apăsați o dată, resp. de două ori tasta ALARM/CHART pentru a selecta alarma viteza vântului (ALARM HI) sau alarma rafale 
de vânt (GUST + ALARM HI). Apăsați scurt dacă este nevoie tastele – sau + pentru a activa alarma.  

 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce clipește valoarea pentru viteza vântului.  

 Valoarea pentru viteza vântului poate fi modificată cu tastele – sau + (țineți apăsate tastele pentru schimbarea mai rapidă a 
valorilor) 

 Stocați setarea apăsând scurt tasta ALARM/CHART. 
 
 

d. Funcția „Ploaie”   
 

Din afișarea de bază a stației meteo selectați funcția „Ploaie” cu tastele – resp. +. Simbolul corespunzător clipește. 
 

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 

Comutarea datelor afișate 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta SET sau MEM pentru a comuta între următoarele afișări: 

 cantitatea actuală apă pluvială (afișare de ex. 1.0 mm/hr) 

 cantitatea apă pluvială pentru ultima oră (LAST HOUR) 

 cantitatea apă pluvială pentru ultimele 24 h (LAST 24Hr) 

 cantitatea apă pluvială pentru ziua de ieri (YESTERDAY) 

 cantitatea apă pluvială pentru ultima săptămână (LAST WEEK) 

 cantitatea apă pluvială pentru ultima lună (LAST MONTH) 
 

Ștergerea valorilor stocate pentru cantitatea de apă pluvială 
Apăsați timp de 3 sec. tasta MEM pentru ștergerea valorilor stocate. 

 
Activarea/dezactivarea alarmei cantitate de apă pluvială 
Poate fi activată o alarmă pentru cantitatea apă pluvială. La depășirea valorii setate pentru cantitatea apă pluvială se aude un 
semnal de alarmă (ce se oprește apăsând pe tasta ALARM/CHART).  

 Apăsați scurt tasta ALARM/CHART pentru a ajunge în modul alarmă (ALARM HI jos în dreapta pe display), apoi apăsați scurt 
tasta – sau + pentru a activa/dezactiva alarma. 

Atunci când alarma este inactivă este afișat OFF, iar când alarma este activă apare valoarea respectivă.  
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Setarea alarmei cantitate de apă pluvială 

 Apăsați scurt tasta ALARM/CHART pentru a ajunge în modul alarmă (ALARM HI). Dacă alarma este dezactivată apăsați scurt 
tasta – sau + pentru a activa alarma. 

 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce valoarea pentru cantitatea apă pluvială clipește. 

 Valoarea poate fi modificată cu tastele – sau + (țineți apăsate tastele pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Stocați setarea apăsând scurt tasta ALARM/CHART.  
 

e. Funcția „Ceas/dată”   
Din afișarea de bază a stației meteo alegeți funcția „Ceas/dată” cu tastele – resp. +. Simbolul corespunzător clipește.  
 

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 

Comutarea datelor afișate 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta SET pentru a comuta între următoarele afișări: 

 ora (ora:minute:secunde) 

 data (ziua:luna:anul, sau luna:ziua:anul, în funcție de setare) 

 ora UTC (ora:minute) 

 ora și ziua săptămânii (ora:minute:ziua săptămânii) 

 ora și orașul (ora:minute:oraș) 
 

Setarea limbii pentru ziua săptămânii, condițiile geografice, data, ora 
Aceste setări au nevoie de o anumită perioadă de timp. Important este ca inițial să căutați în anexă un oraș aflat în apropierea 
reședinței dvs. Datele geografice ale acestui oraș vor fi folosite mai târziu pentru calcularea orei răsăritului/apusului de soare.  

O caracteristică specială a stației meteo: cu „Profi” puteți introduce și datele privind latitudinea și longitudinea; aceste 
date le puteți găsi în internet sau pe hărți speciale. 

Setarea se face într-o anumită succesiune, care trebuie urmată de la pasul 1 la pasul 13.  
Dacă țineți apăsată tasta SET se iese din modul setări, iar toate setările/modificările realizate se pierd! Același lucru este valabil 
dacă o anumită perioadă de timp nu introduceți nici o dată.  
 

Pasul 1 
Apăsați tasta SET până ce, lângă oră, clipește limba pentru afișarea zilei săptămânii. Setați limba dorită cu tastele – resp. +.  
GER = germană 
ENG = engleză 
DUT = olandeză 
SPA = spaniolă 
ITA = italiană 
FRE = franceză 
 

Pasul 2 
Apăsați scurt tasta SET pentru a trece la următoare setare. 
 

Pasul 3 
Pe display apare CITY și clipește codul pentru oraș (resp. prescurtarea pentru oraș). Setați codul orașului (pe care îl găsiți în 
anexă) cu tastele -, resp. +.  

Selectați un oraș din apropierea reședinței dvs., pentru exactitatea calculării orei răsăritului/apusului de. 
Dacă selectați USR drept cod oraș puteți introduce poziția geografică exactă a reședinței dvs. folosind datele de 
longitudine și latitudine (dacă cunoașteți aceste date).  

 

Pasul 4 
Apăsați scurt tasta SET pentru a ajunge la următoarea setare.  
 

Pasul 5 
Dacă ați ales USR drept cod oraș puteți introduce datele pentru longitudinea și latitudine. Dacă nu, treceți la pasul 6.  
Acum clipește simbolul “- -“ pentru gradul de latitudine. Introduceți această valoare cu tastele – resp. + (țineți apăsat pentru 
schimbarea mai rapidă a valorilor) și confirmați intrarea cu tasta SET. 
Apoi clipește „- - „ pentru minutul de arc. Introduceți această valoare cu tastele – resp. + (țineți apăsat pentru schimbarea mai 
rapidă a valorilor) și confirmați intrarea cu tasta SET. 
Acum clipește N resp. - . Alegeți cu tastele – resp. + dacă este vorba despre grade de latiduine nordică (N) sau sudică (-). 
Confirmați setarea cu tasta SET. 
Acum clipește simbolul “- -“ pentru gradul de longitudine. Introduceți această valoare cu tastele – resp. + (țineți apăsat pentru 
schimbarea mai rapidă a valorilor) și confirmați intrarea cu tasta SET. 
Apoi clipește „- - „ pentru minutul de arc. Introduceți această valoare cu tastele – resp. + (țineți apăsat pentru schimbarea mai 
rapidă a valorilor) și confirmați intrarea cu tasta SET. 
Acum clipește W resp. E . Alegeți cu tastele – resp. + dacă este vorba despre grad de longitudine vestică (V) sau estică (E). 
Confirmați setarea cu tasta SET. 



 

16 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Pe display clipește 0:00 – TZ. Introduceți fusul orar cu tastele – sau + (posibile +15 ... -13 ore). Confirmați setarea cu tasta SET.  
Pe display clipește DST și NO. Aici se setează comutarea pentru ora de vară/iarnă resp. care anume trebuie să fie folosită. Date 
suplimentare găsiți în anexă. Confirmați setarea cu tasta SET. 
 

Pasul 6 
Pe display clipește anul. Setați anul cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET. 
 

Pasul 7 
Pe display clipește luna. Setați luna cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET. 
  

Pasul 8 
Pe display clipește ziua. Setați ziua cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET. 
 

Pasul 9 
Pe display clipește D și M. Aici puteți seta succesiunea afișării pentru zi și lună (zi/lună = D/M sau lună/zi = M/D). Alegeți 
succesiunea cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET.  
 

Pasul 10 
Pe display clipește 24, resp. 12. Setați cu tastele – resp. + dacă ora trebuie să fie afișată în modul 24 sau 12 h.  
În modul 12 h lângă oră apare AM pentru prima jumătate a zilei și PM pentru cea de-a doua jumătate a zilei. 
Confirmați setarea cu tasta SET.  
 

Pasul 11 
Pe display clipește ora. Setați ora cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET. 
 

Pasul 12 
Pe display clipesc minutele. Setați minutele cu tastele – resp. +. Confirmați setarea cu tasta SET. 
 

Pasul 13 
Secundele sunt setate automat pe 00, setările sunt stocate și se iese din modul setări.  
 
Selecție funcția ceas deșteptător resp. vizualizare ora de trezire 

 Selectați funcția „Oră/dată” (simbolul  clipește) cu tastele – resp. +.  

 Apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM/CHART până ce apare funcția ceas deșteptător dorită: 

   Funcția ceas deșteptător este activă numai în zilele lucrătoare  

    Funcția ceas deșteptător este declanșată numai o dată, după care este dezactivată automat. 
La temperaturi exterioare scăzute, de ex. sub 2°C, este declanșată așa-numita pre-alarmă înainte de alarma ceas deșteptător cu 
15, 30, 45, 60 sau 90 minute înainte. În acest fel aveți suficient timp la dispoziție pentru a curăța drumul de zăpadă sau a 
dezgheța mașina. 

Pentru a putea activa/dezactiva pre-alarma (afișare PRE-AL) trebuie să fie activă funcția ceas deșteptător  sau  
(altfel nu se declanșează pre-alarma).  

 

Activarea/dezactivarea funcției ceas deșteptător 

 Selectați funcția „Oră/dată” (simbolul  clipește) cu tastele – resp. +. 

 Apăsați scurt tasta ALARM/CHART până ce este afișată funcția ceas deșteptător dorită. 

 Activați (apare ora de trezire), resp. dezactivați (apare OFF) funcția ceas deșteptător cu tastele – resp. +.  

Pentru a putea activa/dezactiva pre-alarma (afișare PRE-AL) trebuie să fie activă funcția ceas deșteptător  sau   
(altfel nu se declanșează pre-alarma).  

 

Setarea orei de trezire 

Trebuie să vă aflați în funcția „Oră/dată” (simbolul  clipește); selectați funcția cu tastele – resp. +.  
 

 Selectați apăsând scurt tasta ALARM/CHART funcția dorită ceas deșteptător  sau   

 Activați funcția ceas deșteptător aleasă (apăsați tasta – resp. +), astfel încât în loc de OFF să fie afișată ora de trezire. 

 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce începe să clipească ora de trezire. Setați ora cu tastele – resp. +. Confirmați setarea prin 
scurtă apăsare pe tasta ALARM/CHART.  

 Minutele încep să clipească. Setați minutele cu tasta – resp. +. Confirmați setarea prin scurtă apăsare pe tasta 
ALARM/CHART.  

 Pe display este acum afișat SNZ și clipesc minutele pentru funcția snooze. Cu tastele – resp. + puteți seta o perioadă cuprinsă 
între 1-15 minute. Confirmați setarea prin scurtă apăsare pe tasta ALARM/CHART. 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM/CHART până ce este din nou afișată ora actuală.  

 

Activarea/dezactivarea și setarea pre-alarmei  

 Activați o funcție ceas deșteptător: fie  sau  

 Apoi alegeți pre-alarma, apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM/CHART până ce pe display apare PRE-AL.  

 Activați/dezactivați pre-alarma cu tastele – resp. +. Dacă pre-alarma este inactivă pe display apare OFF, dacă pre-alarma este 
activă apare o perioadă de timp de 15, 30, 45, 60 sau 90 minute.  
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 Apăsați tasta ALARM/CHART până ce clipește numărul afișat (15, 30, 45, 60 sau 90). Setați minutele pre-alarmei cu tastele – 
resp.+ și confirmați setarea apăsând scurt tasta SET.  

Nu pot fi setate decât 15, 30, 45, 60 sau 90 minute.  
 

Oprirea semnalului ceas deșteptător 

 După ce semnalul alarmă pentru ora setată este declanșat, acesta poate fi oprit apăsând tasta ALARM/CHART. 

 Poate fi activată și funcția snooze.  
 

Funcția snooze 
După ce semnalul alarmă pentru ora setată este declanșat, puteți activa funcția snooze apăsând scurt tasta SNOOZE/LIGHT din 
partea superioară a stației meteo.  
După aceea semnalul alarmă este oprit pentru a fi repornit din nou mai târziu.  

Dacă semnalul alarmă nu este oprit la 2 minute după declanșare prin apăsarea scurtă a tastei ALARM/CHART atunci 
funcția snooze se activează automat. Funcția se repetă de 3 ori, după care se iese din funcția ceas deșteptător.  
Perioada în care semnalul alarmă este oprit poate fi setat la programarea orei de trezire (de la 1 la 15 minute).  

 

f. Funcția „Răsărit/apus de soare”   
Din afișarea de bază a stației meteo alegeți funcția „Răsărit/apus de soare” cu tastele – resp. +. Simbolul corespunzător 
clipește.  

Pentru această funcție sunt posibile următoarele tipuri de setare și afișare: 
 

Comutarea datelor afișate 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta SET pentru a comuta între următoarele afișări: 

 data, cod oraș și ora răsărit/apus de soare 

 ora, cod oraș și ora răsărit/apus de soare 

 data, cod oraș și grad latitudine/longitudine 
În câmpul de afișare pentru ora răsăritului de soare apare o informație ce depinde de momentul zilei: 
0-12:  este afișată ora răsăritului de soare pentru ziua actuală 
12-24:  este afișată ora răsăritului de soare pentru ziua următoare 
Vă rugăm să țineți cont de faptul că în cazul valorilor mari de latitudine nu există ora răsărit/apus de soare, căci în 
aceste zone soarele strălucește întreaga zi (afișare FULL), resp. nu strălucește (afișare „- - -„).  

 
Introducerea datelor de localizare 

 Apăsați tasta SET până ce în câmpul de afișare al orei apare CITY, iar dedesubt clipește codul oraș. 

 Selectați un oraș aflat în apropierea reședinței dvs. cu tastele – resp. +, pentru care trebuie calculată ora răsărit/apus de 
soare. 

În anexă cap. 21 găsiți o listă cu codurile orașelor. 
Țineți apăsate tastele pentru schimbarea mai rapidă a valorilor. 

 Apăsați scurt tasta SET pentru a confirma selecția. Pe display este afișată ora răsărit/apus de soare.  
 
Introducerea datelor pentru coduri orașe USR: 

Dacă ați ales codul orașe USR puteți introduce datele geografice sub formă de grade de longitudine și latitudine.  
După confirmarea setării cu tasta SET pe display nu mai apare ora răsărit/apus de soare, ci numai linii.  

 

Procedați după cum urmează: 

 Clipesc două linii „- -„ pentru gradul de latitudine. Introduceți gradul de arc cu tastele –/+ și confirmați setarea cu tasta SET. 

 Clipesc două linii „- -„ pentru minutele de arc. Introduceți minutele de arc cu tastele –/+ și confirmați setarea cu tasta SET. 

 Acum clipește N resp. -. Alegeți cu tastele –/+ dacă este vorba despre grade de latitudine nordică (N) sau sudică (-). 
Confirmați setarea cu tasta SET. 

 Clipesc două linii „- -„ pentru gradul de longitudine. Introduceți gradul de arc cu tastele –/+ și confirmați setarea cu tasta SET. 

 Clipesc două linii „- -„ pentru minutele de arc. Introduceți minutele de arc cu tastele –/+ și confirmați setarea cu tasta SET. 

 Acum clipește W resp. E. Alegeți cu tastele – resp. + dacă este vorba despre grade de longitudine vestică (W) sau estică (E). 
Confirmați setarea cu tasta SET. 

 Pe display clipește 0:00 – TZ. Introduceți fusul orar cu tastele – resp. + (posibile +15...-13 ore). Confirmați setarea cu tasta 
SET. 

 Pe display clipește DST și NO. Aici puteți seta dacă există comutarea pentru ora de vară/iarnă, resp. care anume trebuie să fie 
folosită.  

 

Date suplimentare la anexele din cap. 21 și 22.  
 

 Confirmați setarea cu tasta SET, acum apare ora calculată pentru răsăritul/apusul de soare.  
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Vizualizarea orei răsărit/apus de soare 
Aici puteți seta data pentru a vizualiza ora răsărit/apus de soare corespunzătoare.  

 Apăsați scurt tasta MEM, după aceea clipește data.  

 Setați data cu tastele – resp. +. Țineți apăsate tastele pentru schimbarea mai rapidă a valorilor.  
În timpul setării rapide pe ecran nu apar decât linii pentru ora răsărit/apus de soare. Abia după ce eliberați tasta este 
calculată această oră.  

 Apăsați scurt tasta MEM pentru a ieși din modul afișare.  
 
 

13. Operarea celui de-al doilea receptor 
 

a. Afișarea temperaturii și umidității 
Cea de-a doua unitate de recepție are integrat un senzor pentru temperatura/umiditatea interioară; valorile măsurate (rândul 
din mijloc al displayului) corespund locului de plasare al celui de-al doilea receptor.  
În rândul superior al ecranului se afișează temperatura/umiditatea exterioară. Cu tasta CHANNEL puteți selecta maxim trei 
senzori externi. Numărul de canal activ este inserat pe display în stânga, lângă afișarea pentru valorile măsurate.  

Dacă nu pot fi recepționate date de la un senzor extern, pe display apar numai linii („- - -„) pentru 
temperatură/umiditate, în loc de o anumită valoare. 

Același lucru este valabil dacă valoarea măsurată de senzorul extern se află în afara domeniului de măsurători.  
 

Deasupra afișării pentru temperatura/umiditatea interioară este afișat indicatorul confort  
         Indicator  Temperatură    Umiditate 

DRY   -5°C până la +50°C (+23°F -+122°F)   sub 40% RH 
COMFORT   +20°C până la +25°C (+68°F - +77°F)  40-70% RH 
WET   -5°C până la +50°C (+23°F - +122°F)  peste 70% RH 
(fără afișare)   sub +20°C (+68°F), peste +25°C (+77°F)  40-70% RH 
 

Cu ajutorul acestui indicator confort puteți evalua rapid condițiile mediului înconjurător în locul în care este plasată 
unitatea receptoare suplimentară. 

 

Afișarea tendinței deasupra afișării temperaturii resp. deasupra umidității, vă indică direcția în care se modifică valorile 
măsurate: 
În creștere           Constant              În scădere 

 
 

b. Comutarea automată a senzorilor externi 
Comutarea între senzorii externi disponibili și afișarea valorilor măsurate de aceștia poate fi realizată automat de către cel de-al 
doilea receptor (comutare la fiecare 3-4 sec.).  
Apăsați tasta CHANNEL timp de 2 sec. Pe display apare simbolul ; comutarea automată este activată.  
Pentru dezactivarea funcției apăsați tasta CHANNEL timp de 2 sec.; simbolul  dispare.  
 

c. Afișarea valorilor min/max (temperatură/umiditate) 
 Valorile min/max sunt stocate separat pentru fiecare senzor în parte. Selectați prima dată senzorul extern dorit cu tasta 

CHANNEL (CH1, CH2, CH3).  

 Apăsând scurt tasta MEM puteți comuta între afișarea valorilor min. (pe display MIN), valorii max. (MAX) și valorii curente.  

 Dacă este afișată o valoare min sau max (pe display apare MIN resp. MAX) puteți schimba spre valorile altor senzori externi 
cu tasta CHANNEL. 

 

d. Ștergerea valorilor min/max 
 Activați afișarea valorilor MIN/MAX cu tasta MEM. 

 Ștergeți toate valorile MIN/MAX stocate apăsând prelungit tasta MEM. Drept valoare max/min este afișată imediat după 
ștergere temperatura resp. umiditatea actuală măsurată.  

 

e. Căutarea manuală a unui senzor 
Apăsând timp de 2 sec. tasta  activați o nouă căutare a senzorilor externi disponibili.  
Sus în stânga pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi. În timp ce sunt căutați senzorii nu apăsați nici o 
tastă.  

 
Căutarea manuală poate să fie necesară dacă apar probleme de recepție sau la schimbarea bateriilor în senzorul extern, sau 
dacă ați înregistrat un nou senzor.  
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Căutarea poate dura câteva minute și se termină în mod automat.  
Cu tasta CHANNEL puteți comuta între senzorii disponibili. Valorile măsurate de un senzor sunt afișate în partea superioară a 
displayului; dacă senzorul nu este disponibil pe ecran nu apar decât linii.  
 

f. Conectarea/deconectarea recepției DCF 
Recepția DCF poate fi conectată sau deconectată. Deconectarea recepției DCF poate fi necesară în situații dificile pentru recepție 
(pivnițe).  

 După instalarea bateriilor recepția DCF pentru cel de-al doilea receptor este activată automat.  

 Deconectați recepția DCF ținând apăsată tasta  până ce dispare simbolul recepție DCF din stânga, lângă afișarea pentru 
oră.  

 Apăsați tasta  timp de 2 sec. pentru a conecta din nou recepția DCF. Simbolul recepție DCF clipește. Acest lucru indică 
faptul că cel de-al doilea receptor scanează semnalul DCF. Nu mișcați receptorul în timpul acestei operații.  

 Încercarea de recepție durează între 3-10 minute. 

 Evident, puteți seta și manual ora și data pentru cel de-al doilea receptor, dacă nu puteți recepționa semnalul DCF.  
 

g. Comutarea afișării oră/dată 
Apăsând scurt tasta MODE puteți comuta între diferite formate de afișare: 

 Ora/minute/secunde 

 Ora/minute/ziua săptămânii 

 Ora/minute/ziua săptămânii pentru fusul orar setat (ZONE, în stânga lângă afișare) 

 Ora/minute/secunde pentru fusul orar setat  (ZONE, în stânga lângă afișare) 

 Data  
 

h. Setarea fusului orar 
Pentru diferite fusuri orare puteți seta o diferență de timp (Offset). Această deviație este scăzută sau adăugată la ora DCF.  

 Apăsați tasta de mai multe ori MODE până ce pe display, lângă oră, apare ZONE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce apare clipind afișarea 0:00.  

 Folosind tastele  și  poate fi setată deviația de timp față de ora DCF.  

 Apăsați scurt tasta MODE pentru a stoca setarea.  
 

i. Setarea limbii pentru ziua săptămânii 
Semnalul DCF include nu numai ora și data exactă, ci și ziua săptămânii. Pentru a seta limba pentru prescurtările folosite pentru 
zilele săptămânii procedați în felul următor: 

 Dacă este afișat un fus orar (ZONE lângă oră) treceți la afișarea normală a orei apăsând scurt, de mai multe ori tasta MODE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce pe display apare, lângă oră, simbolul pentru limbă în loc de secunde.  
Eliberați tasta.  

 Selectați tasta dorită cu tastele   sau   
GER = germană 
ENG = engleză 
DUT = olandeză 
SPA = spaniolă 
ITA = italiană 
FRE = franceză 

 Apăsați tasta MODE de atâtea ori până ce apare din nou afișarea normală a orei (și nu clipește nici o opțiune de setare).  
 

j. Setarea unității afișate pentru temperatură (°C/°F) 
 Dacă este afișat un fus orar (ZONE lângă oră) treceți la afișarea normală a orei apăsând scurt, de mai multe ori tasta MODE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce pe display apare, lângă oră, simbolul pentru limbă în loc de secunde.  
Eliberați tasta.  

 Dacă apăsați din nou tasta MODE clipește afișarea pentru temperatură.  

 Selectați unitatea temperatură dorită cu tastele  sau  

 Apăsați tasta MODE de atâtea ori până ce apare din nou afișarea normală a orei (și nu clipește nici o opțiune de setare).  
 

k. Comutarea afișării 12/24 h 
Afișarea orei poate fi comutată între formatele 12 și 24 h.  

 Dacă este afișat un fus orar (ZONE lângă oră) treceți la afișarea normală a orei apăsând scurt, de mai multe ori tasta MODE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce pe display apare, lângă oră, simbolul pentru limbă în loc de secunde.  
Eliberați tasta.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MODE până ce pe display clipește afișarea 24Hr sau 12Hr.  

 Selectați formatul dorit de afișare al orei cu tasta  sau  

 Apăsați tasta MODE de atâtea ori până ce apare din nou afișarea normală a orei (și nu clipește nici o opțiune de setare).  
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l. Comutarea formatului afișat pentru dată 
La afișarea datei puteți comuta între formatele Zi/lună și Lună/zi.  

 Dacă este afișat un fus orar (ZONE lângă oră) treceți la afișarea normală a orei apăsând scurt, de mai multe ori tasta MODE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce pe display apare, lângă oră, simbolul pentru limbă în loc de secunde.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MODE până ce pe display clipește afișarea pentru dată cu D sau M.  

 Selectați formatul dorit de afișare al datei cu tasta  sau  

 Apăsați tasta MODE de atâtea ori până ce apare din nou afișarea normală a orei (și nu clipește nici o opțiune de setare).  
 

m. Setarea manuală a orei/datei 
Dacă în locul în care ați plasat cel de-al doilea receptor semnalul DCF nu poate fi recepționat puteți seta ora și data manual.  

 Deconectați recepția DCF.  

 Dacă este afișat un fus orar (ZONE lângă oră) treceți la afișarea normală a orei apăsând scurt, de mai multe ori tasta MODE. 

 Apăsați timp de 2 sec. tasta MODE până ce pe display apare, lângă oră, simbolul pentru limbă în loc de secunde.  

 Selectați limba dorită pentru afișarea zilelor săptămânii folosind tasta  sau  

 Apăsați scurt, de mai multe ori tasta MODE până ce jos pe display clipește anul.  

 Setați anul cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipește luna. 

 Setați anul cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipește ziua. 

 Setați ziua cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipește formatul de afișare zi/lună. 

 Setați formatul de afișare cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipește formatul de afișare 12/24 h. 

 Setați formatul de afișare cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipește ora. 

 Setați ora cu tasta  și tasta  

 Apăsați scurt tasta MODE, clipesc minutele. 

 Setați minutele cu tasta  și tasta  

 Dacă apăsați din nou scurt tasta MODE încheiați operația de setare.  
 

n. Funcții ceas deșteptător 
Selecție ceas deșteptător 
Apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM ON/OFF până ce apare funcția dorită ceas deșteptător.  

Funcția ceas deșteptător pentru zile lucrătoare (afișare ) 
Funcția ceas deșteptător este declanșată numai în zilele lucrătoare (luni-vineri). 

Funcția ceas deșteptător individuală (afișare ) 
Funcția ceas deșteptător este declanșată numai o dată, iar apoi este dezactivată automat. Această funcție poate fi folosită în 
ocazii speciale; în acest sens dezactivați funcția ceas deșteptător pentru zilele lucrătoare și activați varianta individuală. 
Pre-alarmă pentru temperaturi scăzute (afișare PRE-AL în stânga jos pe display) 
În condiții de temperaturi exterioare scăzute, de ex. sub 2° C înainte de alarma ceas deșteptător se va declanșa pre-alarma, 
înainte cu 15, 30, 45, 60 sau 90 min. Astfel aveți timp la dispoziție să curățați drumul de zăpadă sau să dezghețați mașina.  
 
Activarea/dezactivarea funcției ceas deșteptător 

 Alegeți funcția ceas deșteptător dorită cu tasta ALARM ON/OFF. 

 Cu tastele  și  puteți dezactiva (afișare OFF) resp. activa (afișare ora de trezire setată) funcția ceas deșteptător selectată 
anterior.  

 Apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM ON/OFF până ce apare din nou afișarea normală a orei.  

Dacă funcția ceas deșteptător este activată pe display apar simbolurile respective (  , , sau PREAL).  
 

Setarea orei de trezire 

 Conectați prima dată funcția ceas deșteptător. 

 Țineți apăsată timp de 2 sec. tasta ALARM ON/OFF până ce clipește ora pentru alarmă. 

 Setați ora cu tasta  și   

 Apăsați scurt tasta ALARM ON/OFF, minutele alarmei clipesc. 

 Setați minutele cu tasta  și   

 Încheiați setarea apăsând scurt tasta ALARM ON/OFF.  
La setarea pre-alarmei (PRE AL) puteți defini o perioadă de timp de 15, 30, 45, 60 sau 90 minute cu tastele   și  
 

Verificarea orei de trezire 
Apăsând de mai multe ori tasta ALARM ON/OFF puteți controla setarea realizată pentru toate orele de trezire. Pe display sunt 
afișate aceste valori setate. Dacă ora de trezire este dezactivată pe display apare OFF.  
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Apăsați scurt, de mai multe ori tasta ALARM ON/OFF până ce apare din nou afișarea normală a orei.  
 
Încheierea alarmei trezire 
Pentru a opri alarma trezire apăsați scurt tasta ALARM ON/OFF. 
 
Funcția snooze 
Atunci când este declanșată alarma la ora de trezire setată puteți activa funcția snooze apăsând scurt tasta SNOOZE de pe cea 
de-a doua unitate de recepție.  
După aceea alarma este întreruptă pentru 8 minute și repornită.  
Puteți activa din nou funcția snooze, dacă vreți să mai moțăiți.  

Dacă timp de 2 minute de la declanșarea alarmei semnalul nu este oprit prin apăsarea pe tasta ALARM ON/OFF funcția 
snooze este activată automat. Acest lucru se întâmplă de trei ori, după care funcția ceas deșteptător este încheiată.  

 
 

14. Instalarea software-ului, conexiunea la PC 
 

Stația meteo are în partea posterioară un port USB care permite împreună cu software-ul livrat la pachet citirea, afișarea și 
prelucrarea datelor măsurate pe un PC.  
 

a. Instalarea software-ului 
Introduceți CD-ul livrat în unitatea computerului (min. Windows XP).  
Dacă programul de instalare nu pornește automat deschideți managerul date și porniți programul de instalare al CD-ului (de ex. 
Setup.exe).  
Dacă versiunea actuală Java-Runtime nu este recunoscută atunci programul de instalare oferă posibilitatea de a instala 
versiunea potrivită (inclusă pe CD). Java este obligatoriu pentru funcționarea software-ului. În final este instalat software-ul 
„WeatherCapture”. 

Pentru versiuni mai noi ale software-ului se poate întâmpla ca instalarea software-ului să fie diferită. Respectați 
informațiile de pe CD.  

 

b. Conexiunea la PC 
Prin cabul USB inclus în pachet conectați mufa USB de pe stația meteo cu un port USB liber de pe PC.  
Porniți software-ul prin clic pe butonul „Start” (în Windowx XP), iar acolo la „Programe”, în directorul „WeatherCapture” porniți 
programul „WeatherCapture”. Pentru un start mai simplu puteți realiza un shortcut pe display pentru program.  
În final, datele sunt transferate de pe stația meteo spre PC.  
 

c. Descrierea software-ului 
Software-ul include un director Help, aflat sus, deasupra barei de meniuri.  
După pornirea software-ului toate valorile măsurate sunt afișate în diferite ferestre. Aceste ferestre pot fi mutate cu maus-ul și 
pot fi ordonate conform propriilor dorințe.  
Din bara meniuri puteți selecta diferite funcții, de ex. setarea limbii software-ului.  
În ferestrele de afișare „Temperatură”, „Vânt”, „Umiditate”, „Presiune atmosferică” și „Ploaie” puteți activa afișarea istoricului 
pentru aceste valori măsurate prin clic în colțul din stânga, sus al ferestrei de afișare (la prima punere în funcțiune aceste 
câmpuri sunt goale, căci încă nu există valori măsurate).  

Dacă software-ul afișează Index-UV, atunci puteți deconecta software-ul din setările pentru display (software-ul este 
folosit și pentru alte stații meteo, de aceea există afișarea Index-UV).  

 

15. Schimbarea bateriilor 
 

a. Stația meteo 
Bateriile trebuie schimbate dacă contrastul displayului este slab sau dacă în câmpul de afișare pentru oră apare simbolul . 

Pentru ca să se păstreze toate setările, resp. valorile măsurate recomandăm ca în timp ce schimbați bateriile să 
conectați stația meteo la blocul de alimentare la rețea. 
În caz contrar trebuie să procedați la fel ca și la prima punere în funcțiune. 

 

b. Al doilea receptor 
Bateriile trebuie să fie schimbate dacă contrastul displayului este slab sau dacă în stânga, jos pe display apare  
După schimbarea bateriilor se șterg orele setate pentru trezire, dar și valorile MIN/MAX. Unitatea de recepție trebuie apoi pusă 
în funcțiune așa după cum este descris la cap. 9. 
De regulă este suficient ca după schimbarea bateriilor unitatea de recepție să fie resetată, iar apoi se așteaptă câteva minute. În 
această perioadă unitatea de recepție caută senzorii externi disponibili și semnalul DCF.  
 

c. Senzorii 
Pentru fiecare senzor (senzor temperatură/umiditate, senzor ploaie, senzor vânt) în câmpul respectiv de afișare apare simbolul 

 atunci când bateriile senzorului sunt descărcate.  
Schimbați bateriile descărcate cu altele noi procedând așa după cum este descris la cap. Prima punere în funcțiune.  



 

22 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Dacă stația meteo nu mai găsește senzorul (de ex. după o oră de la schimbarea bateriilor pe display apare numai „- - -„ 
pentru senzorul vânt) atunci căutați senzorii manual.  
Apăsați tasta – de pe stația meteo până ce sus pe display clipește simbolul pentru recepția senzorilor externi. Căutarea 
senzorilor poate dura câteva minute.  
Atunci când schimbați bateriile în senzorul vânt trebuie să fiți atenți ca după instalarea bateriilor vârful giruetei să fie 
orientat spre nord. În final apăsați tasta 39, aflată în compartimentul bateriilor senzorului vânt. În caz contrar stația 
meteo va indica direcția greșită pentru vânt! 

 

16. Soluționarea problemelor 
 

Acest produs este un aparat proiectat și construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme și distorsiuni.  
Câteva informații despre felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: 
 

Semnalele emise de senzorul extern nu pot fi recepționate 

 Distanța dintre senzorii externi și stația meteo este prea mare. Modificați poziția aparatelor.  

 Căutați manual senzorii externi. 

 Semnalul emis este blocat de obiecte sau materiale cu efect de ecranare. Observația este valabilă și pentru alte aparate 
electronice, de ex. televizoare și computere. Modificați poziția senzorului extern sau a stației meteo.  

 Bateriile din senzorul extern sunt slăbite sau goale. Introduceți baterii noi în senzorul extern. 

 Semnalul emis este distorsionat de un alt emițător care funcționează cu aceeași frecvență ori în apropierea acestei valori – 
de ex: căști radio, boxe radio. Aceste produse nu sunt de obicei non-stop în stare de funcționare; de aceea recepția 
semnalului se poate face fără probleme a doua zi.  
Dacă în casa dvs. sau la vecini se folosesc aparate ce funcționează pe frecvența de 868 Hz (căști radio, babyphone etc) efectul 
lor de distorsiune nu va apărea decât în momentele când sunt utilizate.  

 

Semnalul DCF nu poate fi recepționat 

 Modificați poziția stației meteo, resp. a celui de-al doilea receptor. Mențineți distanță suficient de mare până la aparatele 
electrice, obiectele metalice și cabluri. Nu utilizați stația meteo, resp. cel de-al doilea receptor în pivnițe.  

 Căutați manual semnalul DCF de pe stația meteo, resp. cel de-al doilea receptor.  
 

17. Raza de acțiune 
 

Raza de acțiune pentru transferul semnalului între senzorul extern și stația meteo resp. al doilea receptor este de max. 100 m în 
condiții optime, iar raza de acțiune între senzorul de ploaie resp. senzorul de vânt și stația meteo resp. al doilea receptor este de 
30 m. Valoarea este denumită “rază de acțiune în câmp liber”. 

Aceste condiții ideale (stație și senzor extern pe un câmp plat, neted fără copaci, clădiri etc) nu sunt întâlnite niciodată 
în realitate.  
În mod normal stația meteo și a doua unitate de recepție sunt plasate în casă, senzorul temperatură/umiditate lângă o 
fereastră, iar senzorul de ploaie, resp. vânt în spații exterioare.  
Din cauza diferiților factori care pot distorsiona transferul datelor nu poate fi garantată o anumită valoare pentru raza 
de acțiune.  
În mod normal funcționarea trebuie să fie fără probleme într-o casă familială.  
Dacă stația meteo, resp. cea de-a doua unitate de recepție nu poate primi datele de la senzorii externi micșorați 
distanța dintre senzorii externi și stația meteo/al doilea receptor sau modificați locul de plasare al acestora.  

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 
- distorsiuni de frecvență înaltă de orice tip 
- ferestre izolate/acoperite  
- mașini 
- copaci, tufe, pământ, stânci 
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. radiatoare) 
- apropierea de corpul uman 
- distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite (telefoane DECT, telefoane mobile, căști radio, boxe radio, alte 

stații meteo radio, sisteme babyphone etc.) 
- apropierea de motoare electrice, transformatoare, blocuri de alimentare de la rețea, computere 
- apropierea de computere prost ecranate sau alte aparate electrice 

 

18. Întreținere și curățare 
 

Orice operație de întreținere sau reparație trebuie efectuată de către personal specializat.  
Nu deschideți/dezmembrați aparatul (cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea bateriilor).  
Pentru a curăța carcasa stației meteo și a celui de-al doilea receptor folosiți o cârpă uscată, moale și curată.  

Nu apăsați prea tare pe display căci puteți zgâria sau deteriora ecranul.  
Praful poate fi înlăturat cu ajutorul unei pensule cu fire lungi, moi și curate sau cu ajutorul unui aspirator.  

Pentru a curăța senzorii externi folosiți o cârpă înmuiată în apă ușor călduță, curată și moale.  
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Nu folosiți în nici un caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 

Controlați din când în când rezervorul de colectare al senzorului de ploaie, căci aici, în ciuda grilajului de protecție, se pot aduna 
frunze ce pot bloca orificiul de intrare al rezervorului.  
 

19. Evacuare 
 

a. Generalități 
Produsele electrice și electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 

 

b. Acumulatoare și baterii 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze toate bateriile și acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi aruncate 
în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele ce include substanțe dăunătoare sunt însoțite de simbolurile corespunzătoare, care indică 
faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 

Simbolurile pentru metalele grele implicate sunt: Cd=cadmiu, Hg=mercur, Pb=plumb (simbolurile apar pe baterii/acumulatoare 
sub simbolul coș de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. 
În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  
 

20. Declarație de conformitate (DOC) 
 

Prin prezenta, Conrad Electronic Germania declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerințele și reglementările 
Directivei 1999/5/EC. 

 

21. Date tehnice 
 

a. Stația meteo 
Presiune atmosferică: 
Domeniul de măsurători  500 hPa până la 1100 hPa (14.75 inHg până la 32.44 inHg, 374.5 mmHg bis 823.8 mmHg) 
Domeniul de măsurători altitudine  -200 m până la +5000 m (-657 ft până la 16404 ft) 
Rezoluție   0.1 hPa (0.003 inHg, 0.08 mmHg) 
Precizie    +/- 5 hPa (0.015 inHg, 0.38 mmHg) 
Temperatura: 
Temperatura exterioară  -20°C până la +60°C 
Temperatura interioară  -5°C până la +50°C 
Precizie    +/- 1°C sau +/- 2°F 
Rezoluție    0.1°C sau 0.2°F 
Umiditate: 
Domeniul de afișare  0% - 99% umiditate relativă 
Precizie     +/-5% (în domeniul de la 25% până la 80%) 
Rezoluție    1% 
General: 
Dimensiuni    cca. 120 x 235 x 62mm (incl. suport) 
Conexiune PC    USB 1.1/2.0 
Alimentare    4 baterii AA 
Durata de viață baterii   cca. 6 luni 
Vă recomandăm să folosiți blocul de alimentare la rețea inclus în pachet. 
 

b. Bloc de alimentare la rețea pentru stația meteo 
Intrare     230 V~/50 Hz 
Ieșire     7.5 V=, 300 mA 
 

c. Al doilea receptor 
Dimensiuni    cca. 160 x 83 x 52 mm (incl. suport) 
Alimentare    2 baterii AA 
Durata de viață baterii   cca. 1 an 
 

d. Senzor temperatură/umiditate 
Temperatura: 
Domeniul de măsurători  -20°C până la +60°C 
Precizie    +/- 1°C sau +/- 2°F 
Rezoluție    0.1°C sau 0.2°F 
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Umiditate: 
Domeniul afișat   0% la 99% umiditate relativă 
Precizie     +/-5% (în domeniul de la 25% la 80%) 
Rezoluție    1% 
General: 
Frecvența de emisie  433MHz 
Interval de transfer  la fiecare 47 sec 
Dimensiuni    110 x 60 x 31mm  
Alimentare    2 baterii AA 
Durata de viață baterii  cca. 1 an 
 

e. Senzor vânt 
Precizia direcției    +/- 11.25° 
Rezoluție    22.5° 
Domeniul viteze    0 până la 199.9km/h (199.9 mph, 173.7 noduri, 89.3 m/s) 
Precizie     +/- (2mph + 5%) 
Interval transfer    la fiecare 33 sec 
Frecvența de emisie   433MHz 
Interval de transfer   la fiecare 33 sec. 
Alimentare     2 baterii AA 
Durata de viață baterii   cca. 1 an 
 

f. Senzor ploaie 
Domeniul măsurare precipitații 0.0 până la 1999.9 mm (78.73 inch) 
Frecvența de emisie   433MHz 
Interval de transfer   la fiecare 183 sec 
Dimensiuni    175 x 160 x 118mm 
Alimentare     2 baterii AA 
Durata de viață baterii   cca. 1 an 
 

22. Anexa: coduri orașe 
Codurile orașelor pot fi consultate în anexa manualului în limba engleză care însoțește produsul. 
 
Codurile DST sunt folosite pentru setarea comutării orei de vară/iarnă pentru a putea calcula de ex. ora răsăritului/apusului de 
soare. Acestea le găsiți în anexa manualului în limba engleză care însoțește produsul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
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