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Avertisment privind înregistrarea – FCC partea 15 clasa B 
Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din clasa B, în 
conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate să ofere o protecţie rezonabilă împotriva 
interferenţelor dăunătoare dintr-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite unde radio. 
Dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile poate să cauzeze interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. 
Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor surveni interferenţe în anumite condiţii de instalare. Dacă acest echipament cauzează 
interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care se poate determina prin pornirea şi oprirea echipamentului, 
utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 
• Reorientarea sau schimbarea poziţiei antenei de recepţie 
• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor 
• Conectarea echipamentului la o priză aflată pe alt circuit decât cel pe care se află receptorul 
• Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat. 
Transformările sau modificările neautorizate expres în scris de Davis Instruments pot duce la pierderea dreptului de utilizare a 
acestui echipament. 
FCC ID: IR2DWW635 
1C: 3788A-6351 
 
Conformitate EC EMC  
Acest produs îndeplineşte cerinţele de protecţie stipulate în directive EC EMC2004/108/EC; Directiva de Joasă Tensiune 
2006/95/EC şi Directiva Design Eco 2005/32/EC >0.5 W fără adaptor. 
Conform RoHS 
 
Manual consolă Vantage Vue 
Document nr. 7395.261           Rev. D, iunie 1, 2011 
Pentru console Vantage Vue 6351 
şi staţii meteo Vantage Vue 6250, 6357 
 
Vantage Vue® şi Vantage Pro2 sunt mărci înregistrate ale Davis Instruments Corp., Hayward, CA. 
Davis Instruments Corp. 2011. Toate drepturile rezervate. Sistemul de Management al Calităţii Davis Instruments este certificat 
ISO 9001. 
Informaţiile din acest manual de utilizare se pot modifica fără o înştiinţare prealabilă.  

 
 
 

1. Bine aţi venit în Vantage Vue 
 

Consola staţiei meteo wireless Vantage Vue afişează şi înregistrează datele meteo ale staţiei, prezintă diagrame şi funcţii de 
alarmă şi se poate conecta la un computer folosind software-ul opţional WeatherLink.  
Staţia meteo Vantage Vue include şi un sistem integrat de senzori externi - Integrated Sensor Suite (ISS) - care transmite wireless 
datele spre consolă. Consola afişează toate informaţiile primite de la senzori într-un format bine sistematizat. Consola poate 
recepţiona date şi de la o staţie meteo Davis Vantage Pro2.  
 
Caracteristici consolă: tastatură & display 

 
Tastatura Vantage Vue 

 
Folosiţi tastatura pentru a accesa şi naviga printre valorile actuale şi cele înregistrate ale variabilelor meteo, a seta şi a şterge 
alarmele, a introduce valorile de calibrare, a seta şi vizualiza diagrame şi a afişa informaţii detaliate pentru fiecare variabilă 
meteo în parte. 
Tastatura include 12 taste de control şi 4 taste de navigaţie. Fiecare tastă de control are imprimată o variabilă meteo sau o 
comandă consolă. Pentru a selecta o variabilă meteo sau o funcţie nu trebuie decât să apăsaţi tasta respectivă.  
 
Fiecare tastă de control are şi o funcţie secundară care este imprimată deasupra primului şir de taste sau dedesubtul 
celui de-al doilea şir de taste. Pentru a selecta funcţia secundară apăsaţi şi eliberaţi tasta 2ND, iar apoi apăsaţi 
imediat tasta funcţiei respective.  
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După ce aţi apăsat tasta 2ND  deasupra simbolului faza lunii apare simbolul 2nd pentru a indica că toate funcţiile 
secundare au fost activate. Tastele revin la funcţia normală de control după dispariţia simbolului (cca. 7 – 8 sec.).  
 
Tastele de navigaţie + şi – la fel ca şi tastele de navigaţie < şi > sunt folosite pentru a selecta opţiuni de comandă, 
a ajusta valori şi a activa funcţii suplimentare atunci când sunt folosite în combinaţie cu o tastă de control.  
 
Lângă variabila meteo selectată pe display apare simbolul săgeată . 
 
În modul “Vremea actuală” pe display apar data şi ora, prognoza meteo pentru următoarele 12 ore, faza actuală a lunii şi 
informaţii pentru maxim 8 variabile meteo. Pe ecran pot fi afişate şi alte informaţii suplimentare legate de o anumită variabilă 
meteo selectată în Centrul Meteo, în partea dreaptă jos a ecranului consolei.  

 
*ET, disponibil opţional numai dacă consola colaborează cu o staţie Vantage Pro2 Plus sau Vantage Pro2 cu senzor radiaţii solare. 

 
Informaţii privind manualul de utilizare 
Acest manual include toate informaţiile necesare pentru conectarea, configurarea şi utilizarea staţiei meteo, plus un ghid practic 
de rezolvare al problemelor.  

• “Instalarea consolei” – informaţii referitoare la conectarea şi plasarea consolei Vantage Vue. 
• “Modul setări” – informaţii referitoare la configurarea şi setarea consolei. 
• “Modul vremea actuală” - informaţii referitoare la afişarea datelor meteo actuale. 
• “Rezolvarea problemelor şi întreţinerea” – informaţii referitoare la soluţionarea problemelor şi întreţinerea consolei.  

 
Paşii de instalare ai sistemului Vantage Vue 

• Pregătiţi pentru instalare sistemul integrat de senzori externi (ISS) – v. manualul de instalare. 
• Instalaţi, alimentaţi şi configuraţi consola. 
• Montaţi sistemul ISS.  

 
 

2. Instalarea consolei 
 

Consola Vantage Vue afişează date măsurate foarte precise. Deoarece este un instrument de mare precizie vă rugăm să instalaţi 
şi să manevraţi aparatul cu mare grijă. Chiar dacă instalarea consolei este relativ simplă vă rugăm să urmaţi paşii de montare 
prezentaţi în acest capitol pentru a vă putea bucura de toate funcţiile aparatului cu minim de efort şi timp.  
 
Conectarea consolei la alimentare 
Consola nu are nevoie de un adaptor AC. Puteţi folosi blocul de alimentare de la reţea inclus în colet dacă doriţi, dar 3 baterii C 
(nu sunt incluse) vor asigura funcţionarea consolei wireless pentru o perioadă de maxim 9 luni. Puteţi folosi oricare dintre aceste 
modalităţi de alimentare sau ambele, bateriile reprezentând în ultimul caz sursa de energie de rezervă.  
 
 

Notă: Consola va afişa mesaje dacă bateriile sistemului sunt descărcate.  
LOW CONSOLE BATTERIES. Înlocuiţi bateriile consolei. 
LOW BATTERY TRANSMITTER. Înlocuiţi bateria din sistemul ISS sau din orice staţie transmiţătoare opţională adăugată sistemului.  
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Instalarea bateriilor 
1. Scoateţi capacul compartimentului baterii din spatele consolei apăsând pe cele două încuietoare din partea superioară 

a capacului. 

 
Instalarea bateriilor în Vantage Vue 

2. Instalaţi 3 baterii C în compartiment aşa cum se vede în imagine. 
3. Reaşezaţi capacul şi blocaţi-l în poziţie. 
4. Verificaţi funcţionarea consolei printr-un scurt auto-test.  

După conectarea alimentării consola afişează toate segmentele LCD şi emite trei bipuri (patru bipuri dacă există 
conectat un colector de date). În partea de jos a ecranului consolei apare un mesaj urmat de primul ecran din modul 
Setări. Apăsaţi DONE pentru a sări peste mesaj şi a intra în modul Setări. În acest mod veţi fi ghidat prin paşii necesari 
pentru configurarea staţiei meteo.  

 
 

Notă: Consola nu reîncarcă bateriile. Din acest motiv, dar şi din cauză că bateriile NiCd nu oferă aceeaşi autonomie ca şi bateriile 
alcaline nu recomandăm folosirea de baterii NiCd.  
 

 
Instalarea blocului de alimentare (opţional) 

1. Localizaţi mufa alimentare din partea stângă a consolei. 
2. Conectaţi fişa blocului de alimentare la această mufă, iar apoi conectaţi ştecărul 

blocului de alimentare la o priză.  
3. Verificaţi funcţionarea consolei printr-un scurt auto-test.  

 
 

Notă: Folosiţi numai blocul de alimentare inclus în coletul staţiei meteo Vantage Vue. Dacă 
utilizaţi alt model consola se poate defecta. Atunci când folosiţi WeatherLinkIP conectaţi la 
consolă blocul de alimentare.  
 

 
Plasarea consolei 
Plasaţi consola într-un loc în care puteţi accesa rapid tastatura şi citi datele afişate pe display. Câteva sugestii privind locul de 
plasare. 

• Feriţi consola de razele directe ale soarelui. Acest lucru ar putea dăuna aparatului şi ar putea falsifica datele măsurate 
pentru temperatură şi umiditate. 

• Evitaţi să plasaţi consola lângă un calorifer sau un radiator/aparat de aer condiţionat. 
• Dacă montaţi consola pe perete alegeţi un perete interior. Evitaţi pereţii exteriori care se încălzesc sau se răcesc în 

funcţie de vreme. 
• Evitaţi plasarea consolei lângă aparate metalice masive precum frigider, televizor, calorifer sau aparat de aer 

condiţionat. 
• Antena consolei nu se roteşte într-un cerc complet. Evitaţi aplicarea forţei atunci când rotiţi antena.  
• Evitaţi interferenţele cauzate de telefoanele cordless sau de alte dispozitive. Pentru a evita interferenţele păstraţi o 

distanţă de 3 m între consolă şi telefoanele cordless (bază şi unitate mobilă).  
 
Instalarea consolei pe masă sau raft 
Coletul include un suport pentru plasarea consolei pe orice tip de suprafaţă. Pentru a instala 
suportul: 

1. Localizaţi cele două orificii din spatele consolei. 
2. Introduceţi cele două tije rotunde ale suportului în cele două orificii şi culisaţi suportul la 

locul său.  
3. Montaţi cele două picioruşe din cauciuc la baza consolei.  
4. Instalaţi pe suport cele două canale pentru picioruşele de cauciuc.  

 
    Fixarea suportului 
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Montarea piciorușelor de cauciuc 
 
Montarea pe perete 
Consola poate fi montată pe perete folosind cele două orificii din spate şi două 
şuruburi cu auto-filetare incluse în colet. 
Pentru montarea consolei pe perete: 

1. Folosiţi un liniar pentru a marca găurile pe perete la o distanţă de 125 
mm. Folosiţi găurile de pe suport drept şablon. 

2. Găuriţi perete folosind burghiu de 2,4 sau 2,8 mm. 
3. Înşurubaţi cele două şuruburi în perete. Lăsaţi o distanţă de cel puţin 3 

mm între perete şi capul şurubului. 
4. Aşezaţi cele două orificii de pe spatele consolei pe cele două şuruburi.  

 
 

3. Utilizarea staţiei meteo 
 

Consola cu ecran LCD şi tastatură vă oferă acces rapid la toate informaţiile meteo. Displayul LCD afişează condiţiile meteo 
actuale şi precedente, precum şi prognoza meteo. Tastatura controlează funcţiile consolei pentru afişarea datelor meteo actuale 
şi precedente, setarea şi ştergerea alarmelor, afişarea şi/sau modificarea setărilor staţiei meteo, configurarea şi afişarea 
diagramelor şi multe altele.  
 
Modurile de funcţionare ale consolei 
Consola Vantage Vue dispune de cinci moduri de funcţionare: 
 

Mod Descriere 
Setări Folosiţi modul „Setări” pentru a introduce ora, data şi alte informaţii necesare pentru 

calcularea şi afişarea datelor meteo precum latitudine, longitudine şi altitudine.  
Vremea actuală Folosiţi modul „Vremea actuală” pentru a afişa datele meteo actuale, a modifica unităţile de 

măsură şi a seta, şterge sau calibra datele meteo.  
Max/Min Folosiţi modul „Max/Min” pentru a afişa datele max./min. zilnice, lunare sau anuale. 
Alarmă Folosiţi modul „Alarmă” pentru a seta, şterge şi analiza setările alarmă pentru maxim 30 de 

variabile/setări diferite. 
Diagrame Folosiţi modul „Diagrame” pentru a afişa datele meteo în zona diagrame a consolei pentru 

intervalul de timp actual şi pentru ultimele 25 intervale de timp (ore, zile, luni sau ani) 
folosind mai mult de 50 de grafice diferite. 

 
Modul Setări 
Acest mod permite configurarea staţiei meteo. Modul Setări include o serie de ecrane pentru selectarea opţiunilor de 
configurare a consolei şi a staţiei meteo.  
 
Comenzi modul Setări 
Modul Setări este afişat la prima conectare a consolei la sursa de alimentare. Modul poate fi afişat oricând pentru a modifica 
opţiunile de configurare ale consolei. 
Comenzi folosite pentru a intra, ieşi şi naviga în acest mod: 
 

• Apăsaţi şi eliberaţi tasta 2ND, iar apoi apăsaţi tasta SETUP pentru a intra în modul Setări. 

• Apăsaţi DONE pentru a afişa ecranul următor din modul Setări. 

• Apăsaţi BAR pentru a afişa ecranul anterior din modul Setări. 

• Apăsaţi tastele < şi > pentru a trece la diferitele segmente şi opţiuni disponibile în ecranele modului 
Setări. 

• Apăsaţi tastele + şi – pentru a naviga printre opţiunile disponibile.  
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• Apăsaţi 2ND şi UNITS pentru a modifica unităţile de măsură (dacă este cazul). 

• Pentru a ieşi din modul Setări menţineţi apăsată tasta DONE până ce apare ecranul pentru Vremea 
actuală.  

 
Ecranul 1: Ora şi data 
După conectarea consolei la alimentare trebuie să introduceţi ora şi data actuală.  
Procedaţi astfel: 

1. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta ora, minutele, luna, ziua sau anul. 
Datele selectate clipesc. 

2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a seta valorile. Pentru a alege între afişarea orei 
în modul 12 sau 24 h selectaţi fie ora, fie minutele apoi apăsaţi 2ND şi 
imediat după aceea tasta UNITS. Acest lucru comută între cele două tipuri de 
afişare a orei. Pentru a alege între formatul LL/ZZ sau ZZ.LL pentru afişarea 
datei selectaţi ziua sau luna, apoi apăsaţi 2ND şi imediat după aceea UNITS. 
Acest lucru comută între cele două moduri de afişare a datei.  

3. Apăsaţi DONE pentru a trece la următorul ecran.  
 
Ecranul 2: Fus orar 
Consola are programată o combinaţie de fusuri orare pentru SUA şi o listă cu oraşele 
cele mai importante din lume şi fusurile orare respective. Puteţi configura fusul dvs. 
orar folosind offset-ul Universal Time Coordinate (UTC).  
 
 

Notă: Offset UTC măsoară diferenţa dintre ora oricărui fus orar şi ora standard care este prin convenţie ora Royal Observatory 
din Greenwich, Anglia. În Hayward, California, localitatea în care se află sediul Davis Instruments, se foloseşte Pacific Standard 
Time. Offset UTC pentru Pacific Standard Time este -8:00, adică 8 ore în urmă faţă de UTC. Pentru setarea orei de vară se adaugă 
automat o oră la timpul standard.  
 

 
1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a naviga printre fusurile orare. 
2. Dacă nu este afişat fusul dvs. orar apăsaţi 2ND, iar apoi tastele + şi – pentru a seta offset UTC (offset UTC foloseşte paşi 

de 15 min.).   
3. Apăsaţi DONE pentru a selecta fusul orar sau offset-ul UTC afişat pe ecran şi apoi treceţi la următorul ecran. 

 
Ecranul 3: Setarea orei de vară 
În majoritatea zonelor din SUA, Canada (excepţie: Saskatchewan, Arizona şi Hawaii) 
şi Europa trebuie să folosiţi setarea automată pentru ora de vară. Consola este 
preprogramată ca să utilizeze datele corecte de început şi sfârşit a perioadei orei de 
vară în funcţie de setările de fus orar efectuate în ecranul 2 (Fus orar). Staţiile meteo 
localizate în afara SUA, Canada şi Europa sau în zonele care nu folosesc ora de vară 
trebuie să folosească opţiunea de setare manuală.  
 

1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a alege între automat sau manual. 
2. Apăsaţi DONE pentru a trece la următorul ecran.  

 
Ecranul 4: Stare ora de vară 
Folosiţi acest ecran pentru a verifica starea setării automate a orei de vară sau 
pentru a seta manual ora de vară. 
 

1. Dacă setarea orei de vară se face manual apăsaţi tastele + şi – pentru a activa/dezactiva ora de vară în zilele respective 
ale anului. Acest lucru va muta ceasul cu o oră înainte (dacă dezactivaţi ora de vară ceasul se mută cu o oră înapoi). 
Dacă folosiţi setarea automată pentru ora de vară consola afişează setarea respectivă în funcţie de ora şi data actuală.  

2. Apăsaţi DONE pentru a trece la următorul ecran.  
 
Ecranul 5: Transmiţători activi  
Ecranul 5 afişează mesajul „Recepţie de la...” şi numărul ID al oricărui transmiţător 
recepţionat de către consolă. Restul ecranului este gol. Dacă sistemul ISS foloseşte 
setarea din fabricaţie şi consola recepţionează semnal atunci pe ecran apare 
„RECEIVING FROM 1” („RECEPŢIE DE LA 1”). Pe ecran apare simbolul antenă dacă este 
recepţionat un semnal. Simbolul antenă nu apare dacă consola nu recepţionează 
semnal. Dacă aţi instalat o staţie Vantage Pro2 ISS sau un kit transmiţător anemometru, ori dacă în apropiere se află o staţie 
meteo Davis sau recepţionaţi semnal de la o altă consolă în modul retransmitere atunci pe displayul consolei va fi afişat şi 
numărul ID al acestor aparate.  
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Notă: Aparatele Vantage Vue sau Vantage Pro 2 ISS ori kitul transmiţător anemometru Pro2 trebuie să fie alimentate pentru ca 
să poată fi identificate de către consolă (v. manualele de utilizare). Se poate să fie nevoie de câteva minute pentru a recepţiona 
numărul ID după alimentarea consolei şi transmiţătorului.  
 

 
1. Notaţi numărul (numerele) staţiei (staţiilor) ce apare pe ecran. 
2. Apăsaţi DONE pentru a trece la următorul ecran.  

 
Ecranul 6: Configurarea numărului ID al transmiţătorului 
În acest ecran puteţi modifica numărul ID al transmiţătorului şi adăuga/şterge 
transmiţători opţionali.  
Setarea ID standard este 1 VUE ISS (se referă la un sistem Vantage Vue ISS), 
adecvată pentru majoritatea instalaţiilor. Dacă folosiţi numai Vantage Vue ISS cu ID 
1 apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 
 

Notă: În mod normal puteţi folosi setarea de bază pentru transmiţător ID 1 numai dacă vecinii dvs. nu folosesc şi ei o staţie 
Vantage Pro2 sau Vantage Vue care foloseşte aceeaşi setare ID 1.  
 

 
Dacă doriţi să schimbaţi setarea de bază ID: 

1. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta un ID transmiţător. După selecţie pe ecran apare numărul ID (1 - 8) precum şi 
configuraţia actuală (OFF, VUE ISS, VP2 ISS sau WIND). 

2. Apăsaţi tastele + sau – pentru a comuta între activarea/dezactivarea recepţiei semnalului de la transmiţătorul ce 
foloseşte acest ID.  

 
 

Notă: Numerele ID neutilizate trebuie să fie setate pe OFF.  
 

 
Pentru a schimba tipul de staţie pentru ID transmiţător: 

1. Apăsaţi GRAPH pentru a schimba tipul de staţie alocată de la VUE ISS la VP2 ISS sau WIND. 
VUE ISS – se referă la Vantage VUE ISS (transmisie directă sau retransmisie de la alte console). 
VP2 ISS – se referă la Vantage Pro2 ISS (transmisie directă sau retransmisie de la alte console). 
WIND – se referă la kitul transmiţător anemometru opţional (numai transmisie directă).  

2. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor. 
 
 

Notă: Acest ecran este folosit şi pentru setarea repeaterelor. Dacă în colţul din dreapta al displayului apare Repeater, iar 
sistemul dvs. nu include repeatere v. cap. „Şterge ID repeater”. Dacă sistemul dvs. include repeatere v. cap. „Configurare 
wireless repeater”.  
 

 
Ecranul 7: Retransmiterea datelor 
Consola poate recepţiona date de la toate cele 3 tipuri de staţii, pe care le 
retransmite apoi spre alte console Vantage Vue sau Vantage Pro2 folosind funcţia 
retransmitere. Prin activarea acestei funcţii consola devine un transmiţător care are 
nevoie de un număr ID pentru a transmite datele primite de la sistemul ISS.  

1. Apăsaţi tastele + sau – pentru a activa/dezactiva funcţia retransmitere. 
Primul nr. ID nealocat în ecranul 6 va fi setat pentru consolă.  

 
 

Notă: Asiguraţi-vă că nu există alte staţii Davis care folosesc acelaşi nr. ID pentru comunicarea wireless.  
 

 
Consola Vantage Vue poate retransmite numai datele primite de la o staţie Vantage Vue ISS sau consolă Vantage Pro2 ISS. 
Datele primite de la alte staţii nu vor fi retransmise. După activarea funcţiei retransmitere dacă apăsaţi tastele < sau > se va 
modifica nr. ID folosit pentru retransmisie date.  

2. Folosiţi tasta > pentru a naviga în lista cu nr. ID disponibile şi selectaţi nr. ID pentru consolă. 
3. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
 

Notă: Notaţi nr. ID selectat pentru retransmisia datelor, precum şi tipul de transmiţător (ISS sau VP2). Verificaţi dacă consola 
care recepţionează datele retransmise este configurată pentru tipul corect de transmiţător (v. ecran 6).  
 

 
Ecranul 8 şi 9: Latitudine şi longitudine  
Consola foloseşte latitudinea şi longitudinea pentru a determina locaţia dvs., ceea ce-i permite să realizeze prognoze meteo şi să 
calculeze ora răsăritului şi apusului de soare. 
Latitudinea măsoară distanţa nord sau sud faţă de planul Ecuatorului. 
Longitudinea măsoară distanţa est sau vest faţă de meridianul zero, o linie imaginară care trece de la nord la sud trecând prin 
Greenwich, Anglia.  
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Dacă nu ştiţi datele dvs. de longitudine şi latitudine le puteţi afla din atlase, biblioteci sau de pe internet. O soluţie simplă ar fi să 
folosiţi Google Earth (http://earth.google.com).  
Cu cât datele sunt mai precise cu atât mai bine, deşi consola se va descurca şi cu date aproximative. 

1. Apăsaţi tastele < şi > pentru a trece printre câmpuri.  
2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valorile în sus şi în jos.  
3. Apăsaţi 2ND şi apoi UNITS pentru a selecta între SUD şi NORD. 
4. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul LONGITUDINE.  
 
1. Apăsaţi tastele < şi > pentru a trece printre câmpuri.  
2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valorile în sus şi în jos.  
3. Apăsaţi 2ND şi apoi UNITS pentru a selecta între EST şi VEST. 
4. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
Ecranul 10: Altitudine 
Altitudinea este folosită pentru a determina presiunea barometrică. În 
meteorologie presiunea barometrică se măsoară în mod standard la nivelul mării 
pentru a putea compara între ele datele măsurate la alte altitudini. În acest scop 
trebuie să introduceţi valoarea de presiune atmosferică pentru locaţia dvs. Dacă nu 
ştiţi datele dvs. de altitudine le puteţi afla din atlase, biblioteci sau de pe internet. O 
soluţie simplă ar fi să folosiţi Google Maps.  
Cu cât datele sunt mai precise cu atât mai bine, deşi consola se va descurca şi cu date aproximative. 

1. Apăsaţi tastele < şi > pentru a trece de la o valoare la alta. 
2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valorile în sus sau în jos. 
3. Pentru a comuta între metri şi picioare apăsaţi 2ND, iar apoi UNITS. 
4. Dacă locaţia dvs. este sub nivelul mării introduceţi valoarea drept un număr pozitiv. Apoi selectaţi 0 imediat în stânga 

unui număr care nu este zero (în 0026 este al doilea zero, iar în 0207 primul zero) şi menţineţi apăsată tasta + sau – 
până trece de la 0 la 9 şi ajunge la - .  

 
 

Notă: Puteţi seta o valoare negativă pentru altitudine după ce aţi introdus o cifră care nu este zero şi după ce aţi selectat un zero 
în stânga lângă un număr care nu este zero. Dacă trebuie să introduceţi o valoare mai mică de -999 picioare selectaţi metri şi 
introduceţi numărul convertit (înmulţiţi altitudinea în picioare cu 0.3048).  
 

 
5. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
Ecranul 11: Setarea corecţiei barometrice 
Acest ecran indică metoda prin care se poate determina şi calcula presiunea barometrică. Setarea din fabricaţie este NOAA, dar 
în acest ecran puteţi selecta o altă metodă.  
 
Pentru modificarea metodei: 

1. Apăsaţi + sau – pentru a modifica tipul de corecţie barometrică: 
NOAA (setarea standard): corecţia se face la nivelul mării, iar metoda 
utilizată ţine cont de umiditatea şi temperatura coloanei de aer. 
ALT SETTING (setare altimetru): corecţia se face la nivelul mării folosind o 
coloană de aer „standard”, denumită „atmosferă standard”.  
NICIO METODĂ: o valoare brută pentru presiunea atmosferică fără corecţie în funcţie de altitudine.  

2. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  
 
 

Notă: Pentru a ajusta presiunea barometrică v. cap. „Calibrarea barometrului”.  
 

 
Ecranul 12: Tip cupe anemometru (opţional) 
Acest ecran apare dacă aţi selectat VP2 sau WIND în ecranul 6 din modul Setări. 
Ecranul nu apare dacă aţi selectat Vantage Vue ISS. (v. ecran 6 pentru mai multe 
informaţii).  
Ecranul tip de cupe anemometru include trei opţiuni: LARGE/MARE, SMALL/MIC sau 
OTHER/ALTELE. În cazul majorităţii anemometrelor Vantage Pro2 sau instalaţiilor ISS 
se foloseşte setarea MARE. 
Pentru a modifica tipul de cupă anemometru: 

1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a naviga între cele trei opţiuni pentru cupă anemometru. 
2. Apăsaţi DONE pentru a activa selecţia şi a trece la ecranul următor.  

 
 

Notă: Nu modificaţi setarea LARGE/MARE dacă folosiţi anemometrul inclus în colet.  
 

 

http://earth.google.com/
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Ecranul 13: Pluviometru 
Din fabricaţie pluviometrul a fost calibrat pentru a măsura o cantitate de apă pluvială de 
0,01’’ sau 0.2 mm de ploaie la fiecare basculare, în funcţie de model. Ecranul foloseşte 
calibrarea din fabricaţie. Această setare nu trebuie modificată şi de aceea utilizatorii pot 
sări peste acest ecran.  
 
 

Notă: Acest ecran nu va modifica unităţile de măsură afişate pe display. Pentru a modifica unităţile de la inch la mm sau invers v. 
cap. „Selectarea unităţilor de măsură”.  
 

 
Ecranul 14: Sezonul ploios 
Deoarece anotimpurile ploioase încep şi se termină în perioade diferite în regiuni diferite ale lumii trebuie să specificaţi luna de 
început pentru sezonul ploios. Setarea standard este 1 ianuarie. 
Data la care începe sezonul ploios afectează valoarea maximă anuală pentru apa pluvială, la fel ca şi valoarea totală anuală.  
 

1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a selecta luna de start pentru sezonul ploios. 
2. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
 

Notă: Setările determină momentul în care valoarea totală pentru apa pluvială este resetată la zero. Davis Instruments 
recomandă luna ianuarie drept setare standard pentru sezonul ploios, dar această setare poate fi modificată. Pentru emisfera 
sudică puteţi folosi setarea 1 iulie, iar pentru emisfera nordică 1 octombrie. 
 

 
Ecranele 15 şi 16: Baza pentru grad-zi de răcire/încălzire 
Aceste ecrane vă permit să determinaţi baza de temperatură folosită pentru a calcula numărul de grad-zile de răcire/încălzire. 
Un grad-zi de răcire este folosit pentru a determina cantitatea de energie sau combustibil necesară pentru a menţine răcoroasă 
o casă sau un birou. Un grad-zi de încălzire este folosit pentru a determina cantitatea de energie sau combustibil necesară 
pentru a menţine caldă o casă sau un birou.  
Un grad-zi de răcire este cantitatea de energie necesară pentru a menţine răcoroasă o încăpere atunci când temperatura de 
afară este cu 1 °F peste valoarea de prag 65 °F timp de 24 de ore. Tot un grad-zi de răcire este şi cantitatea de energie necesară 
pentru răcire atunci când temperatura este cu 24 °F peste valoarea de prag de 65 °F timp de o oră. 
Un grad-zi de încălzire este cantitatea de energie necesară pentru a menţine caldă o încăpere atunci când temperatura de afară 
este cu 1 °F sub valoarea de prag de 65 °F timp de 24 de ore. Tot un grad-zi de încălzire este şi cantitatea de energie necesară 
pentru încălzire atunci când temperatura este cu 24 °F sub valoarea de prag de 65 °F timp de o oră. 
Grad-zilele de încălzire/răcire sunt folosite în agricultură pentru a determina momentul plantării culturilor şi recoltei, dar şi 
pentru managementul bolilor şi dăunătorilor. Software-ul opţional Weather Link realizează calcule complexe folosind totalul 
pentru aceste grad-zile. Modulul opţional Agricultural/Turf Management Software include funcţia rapoarte speciale ce include 
cerinţele pentru evapotranspiraţie şi răcire.  
Baza de calcul pentru grad-zilele de încălzire/răcire este folosită pentru a determina totalul grad-zile de răcire şi totalul grad-zile 
de încălzire, care sunt afişate în Centrul Meteo dacă aţi selectat variabila meteo temperatură exterioară.  
Nu există setată din fabricaţie o bază standard pentru grad-zilele de răcire/încălzire. Pentru majoritatea aplicaţiilor puteţi folosi 
baza de 65 °F (15 °C în Europa).  
 
Pentru a seta grad-ziua de răcire: 

1. Apăsaţi 2ND şi SET. Apare valoarea 65 °. Folosiţi tastele < şi > pentru a 
selecta un segment al valorii. 

2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valoarea segmentului selectat. 
3. Apăsaţi 2ND şi UNITS pentru a modifica setarea de temperatură între 

Fahrenheit şi Celsius. 
4. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
Apare baza pentru grad-ziua de încălzire. Pentru setarea acestei valori folosiţi paşii 1 - 
4 de mai sus. Pentru a dezactiva această funcţie apăsaţi 2ND şi apoi CLEAR. Valoarea 
se schimbă în liniuţe.  
 
 

Notă: Dacă apare o bază de temperatură înseamnă că se acumulează date pentru grad-zi. Dacă valoarea indică liniuţe funcţia 
este dezactivată şi nu va apărea în Centrul Meteo.  
 

 
Ecranele 17 şi 18: Mesaje afişate pe ecran şi bip taste 
Mesajele sunt informaţii suplimentare referitoare la condiţiile meteo actuale, precum eclipse solare şi lunare, ploaie de 
meteoriţi şi altele ce apar pe displayul consolei în Centrul Meteo.  
Bipul taste este un sunet care indică faptul că o tastă a fost apăsată (este un sunet diferit de cel folosit pentru eroare). Funcţia 
poate fi activată sau dezactivată.  

1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a comuta între ON şi OFF. 
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2. Ajustaţi volumul bipului folosind tastele < şi >. 
3. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor.  

 
 
Ecranul 19: Rată Baud (opţional) 
Acest ecran apare numai dacă consola are instalat un colector de date WeatherLink. Consola foloseşte un port serial, USB sau 
Ethernet pentru a comunica cu un computer. Dacă conectaţi consola prin USB sau 
Ethernet la un computer folosiţi setarea 19200, rata maximă pentru port.  
 
 

Notă: Setarea ratei Baud de pe consolă trebuie să fie aceeaşi cu setarea ratei Baud pe 
software-ul instalat pe PC (v. manualul de utilizare WeatherLink). 
 

 
1. Apăsaţi tastele + şi – pentru a selecta rata Baud. Consola Vantage Vue suportă rate de 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 şi 

19200.  
2. Apăsaţi DONE pentru a salva rata Baud.  

 
Ieşirea din modul Setări 
Aţi încheiat setările pentru toate ecranele din modul Setări. Pentru a ieşi din acest mod menţineţi apăsată tasta DONE până ce 
apare ecranul Vreme actuală.  
 
Ştergerea tuturor comenzilor 
După ce aţi încheiat setările din modul Setări şi aţi instalat Vantage Vue ISS, Vantage Pro2 ISS şi kitul anemometru folosiţi funcţia 
“Şterge toate comenzile” înainte de a pune staţia meteo în funcţiune. 
Funcţia şterge toate datele meteo maxime şi minime stocate, inclusiv maximele şi minimele lunare şi anuale, precum şi setările 
pentru alarme. 

1. Apăsaţi WIND pentru a afişa pe consolă viteza vântului. 
2. Apăsaţi 2ND, apoi menţineţi apăsată tasta CLEAR timp de min. 6 sec.  
3. Eliberaţi CLEAR dacă în partea de jos a displayului apare CLEARING NOW.  

 
Modul Vremea actuală  
În acest mod puteţi afişa datele curente primite de la staţie, selecta unităţile 
de măsură, calibra, seta sau şterge variabilele meteo. Pe ecran pot fi afişate 
simultan maxim 8 variabile meteo, precum şi ora şi data, faza lunii şi 
simbolurile prognoză meteo, dar şi o diagramă pentru variabila meteo 
curent selectată. 
Anumite variabile meteo sunt permanent afişate pe ecran, în timp ce 
majoritatea dintre ele sunt afişate în aceeaşi zonă în care apare încă o 
variabilă sau mai multe. Puteţi selecta în orice moment orice variabilă meteo 
pentru a fi afişată pe display. 

 
Comenzi modul Vremea actuală 
Selectaţi afişarea datelor pentru o variabilă meteo sau realizarea unei digrame pentru acea variabilă. 
 

• Variabilele meteo sunt selectate prin intermediul tastelor de control ale consolei: 

 
• Dacă variabila este imprimată pe o tastă apăsaţi tasta respectivă pentru a selecta variabila. 
• Acelaşi câmp poate afişa mai multe valori pentru fiecare variabilă meteo. Apăsaţi tasta variabilei respective pentru a 

naviga prin toate valorile.  

 
Wind chill, punct de rouă, index căldură – 

toate aceste variabile folosesc acelaşi câmp din Centrul Meteo 
• Acelaşi câmp de pe display poate fi folosit pentru multiple variabile meteo. 
• Dacă o variabilă este imprimată deasupra sau dedesubtul unei taste apăsaţi şi apoi eliberaţi tasta 2ND, iar apoi apăsaţi 

rapid tasta de sub tasta imprimată pentru a selecta variabila meteo.  
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După ce apăsaţi 2ND  pe ecran apare simbolul 2nd timp de 8 sec. Funcţia secundară a tastei este 
activată în această perioadă. Tasta revine la funcţionarea normală după ce simbolul dispare. 
 

• Selectaţi o variabilă meteo şi apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile legate de variabila meteo selectată. 
Continuaţi să apăsaţi WxCEN pentru a naviga prin toate informaţiile disponibile pentru variabila respectivă.  
 

• Puteţi oricând selecta orice variabilă meteo afişată actual pe ecranul LCD folosind tastele de navigaţie. 
Apăsaţi tasta + pentru a muta săgeata selecţie în sus pe ecran. Apăsaţi tasta – pentru a muta săgeata în 
jos pe ecran. Apăsaţi tasta < pentru a o muta în stânga şi tasta > pentru a o muta spre dreapta.  

 
 
Afişarea variabilelor meteo 
Variabilele meteo sunt ordonate dedesubt în ordinea în care sunt văzute pe ecranul consolei; de la stânga la dreapta, de sus în 
jos, începând cu ora şi data.  
 
Ora şi data, ora răsăritului şi apusului de soare, faza lunii, simboluri prognoză meteo 
Ora şi data apar în colţul din stânga sus al ecranului consolei, deasupra rozei compasului.  
 

• Apăsaţi TIME pentru a afişa ora răsăritului şi apusului soarelui pentru ziua actuală. Apăsaţi din nou TIME 
pentru a afişa ora şi data.  
 
Fazele lunii sunt descrise în secţiunea centrul meteo atunci când pe ecranul 
consolei apare ora răsăritului şi apusului de soare. Simbolul faza lunii corespunde 
cu descrierea fazei lunii din centrul meteo.  
Simbolul prognoză meteo actuală apare sub simbolul fazei actuale a lunii. 
Simbolurile prognoză meteo indică condiţiile meteo ce pot apărea în următoarele 
12 ore.  

 
 

Notă: V. cap. „Ecranul 1: Ora şi data” pentru a modifica ora şi data consolei sau pentru a selecta formatul de afişare 12 sau 24 h.  
 

 
Viteza şi direcţia vântului 
Viteza şi direcţia vântului sunt afişate pe roza compasului în secţiunea din stânga sus a ecranului consolei:  

 
1. Apăsaţi WIND pentru a selecta viteza vântului. Viteza vântului poate fi afişată în mile pe oră (MPH), 

kilometri pe oră (km/h), metri pe secundă (m/s) sau noduri. Diagrama afişează datele măsurate pentru ora 
curentă şi pentru ultimele 25 de ore. Săgeata plină din interiorul rozei compasului indică direcţia actuală a 
vântului. Săgeţile goale indică până la 6 direcţii dominante ale vântului timp de 10 min. pentru a oferi un 
istoric legat de direcţia dominantă a vântului în ultima oră.  

2. Apăsaţi WIND încă o dată pentru a afişa direcţia vântului în grade în loc de viteza vântului. La 
fiecare reapăsare a tastei WIND se comută între viteza şi direcţia vântului în grade. Atunci când 
afişarea se face în grade direcţia nord este la 360°. Dacă panoul solar de pe setul de senzori nu 
este orientat precis spre sud trebuie să recalibraţi indicaţia pentru direcţia vântului pe consolă.  

3. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru vânt în Centrul Meteo.  
4. Apăsaţi WxCEN de mai multe ori pentru a naviga prin toate ecranele ce afişează informaţii 

legate de vânt şi anume: 
• Viteza maximă a vântului – afişează viteza max. a vântului înregistrată în acea zi, împreună cu ora înregistrării.  
• Rafale în ultimele 10 minute – afişează rafalele în ultimele 10 minute împreună cu direcţia afişată în grade. 
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• Viteza medie a vântului – afişează viteza medie în ultimele 2 minute şi în ultimele 10 min.  
• Scala Beaufort – comută între descrierea vitezei vântului şi clasificarea vântului pe scara Beaufort. 
• Direcţia vântului – afişează direcţia actuală a vântului în grade.  

 
Temperatura interioară şi exterioară 
Temperatura interioară şi exterioară este afişată în partea de sus dreapta a ecranului 
consolei. Temperatura interioară apare deasupra cuvântului INSIDE, iar temperatura 
exterioară deasupra cuvântului OUTSIDE.  

 
 
 

Temperatura interioară şi exterioară cu informaţii afişate în Centrul Meteo.  
 
 
 

1. Apăsaţi TIME pentru a selecta temperatura exterioară. Temperatura poate fi afişată în grade Celsius sau 
Fahrenheit, precum şi în grade sau zecimi de grade. Dacă schimbaţi unitatea de măsură pentru temperatura 
interioară sau exterioară atunci aceasta se modifică şi pentru toate variabilele meteo ce au legătură cu 
temperatura, precum wind chill, punctul de rouă sau index căldură.  

 
 

Notă: Unitatea de măsură afectează şi funcţia grad-zi de răcire/încălzire, iar valoarea introdusă în ambele ecrane este convertită 
automat în unitatea de măsură selectată. Verificaţi valoarea pentru grad-zi de răcire/încălzire pentru a descoperi dacă este încă 
acurată folosind noua unitate de măsură.  
 

 
2. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru variabila meteo temperatură exterioară din Centrul 

Meteo.  
3. Apăsaţi WxCEN de mai multe ori pentru a naviga prin toate ecranele din Centrul Meteo ce au legătură cu temperatura 

exterioară şi anume: 
Temperatura maximă – afişează temperatura max. a zilei cu ora înregistrării.  
Temperatura minimă – afişează temperatura min. a zilei cu ora înregistrării.  
Modificări de temperatură în 24 h – afişează diferenţa dintre temperatura înregistrată actual şi temperatura 
înregistrată la aceeaşi oră în ziua precedentă.  
Modificări de temperatură într-o oră – afişează diferenţa dintre temperatura înregistrată actual şi temperatura 
înregistrată acum o oră  
Temperatura exterioară max. azi şi în ultimele 25 de zile – afişează temperatura max. azi şi în ultimele 25 de zile 
împreună cu data înregistrării valorii 
Temperatura exterioară min. azi şi în ultimele 25 de zile – afişează temperatura min. azi şi în ultimele 25 de zile 
împreună cu data înregistrării valorii 
Numărul grad-zilelor de răcire – afişează numărul grad-zilelor de răcire înregistrate în consolă de la prima punere în 
funcţiune sau de la momentul în care valoarea a fost resetată (apare numai dacă a fost setată o valoare prag). 
Numărul grad-zilelor de încălzire – afişează numărul grad-zilelor de încălzire înregistrate în consolă de la prima punere 
în funcţiune sau de la momentul în care valoarea a fost resetată (apare numai dacă a fost setată o valoare prag). 

4. Apăsaţi TEMP din nou pentru a selecta temperatura interioară. 
5. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru temperatura interioară în Centrul Meteo. 
6. Continuaţi să apăsaţi WxCEN pentru a naviga prin toate datele de temperatură interioară şi anume: 

Temperatura maximă – afişează temperatura interioară max. a zilei cu ora înregistrării.  
Temperatura minimă – afişează temperatura interioară min. a zilei cu ora înregistrării.  

 
Umiditatea 
Umiditatea interioară şi exterioară este afişată în partea din dreapta sus a ecranului consolei, sub variabilele temperatură. 
Umiditatea interioară este localizată sub cuvântul INSIDE, iar umiditatea exterioară sub cuvântul OUTSIDE.  

 
 
 
 
 

Umiditatea interioară şi exterioară cu informaţii afişate în Centrul Meteo.  
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1. Apăsaţi HUM pentru a selecta umiditatea exterioară. Valoarea este afişată în procente (umiditate relativă).  
2. Continuaţi să apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile disponibile pentru umiditatea exterioară în Centrul 

Meteo şi pentru a naviga prin ecranele ce au legătură cu umiditatea exterioară şi anume: 
• Umiditatea exterioară maximă – afişează valoarea max. măsurată pentru umiditatea exterioară în acea zi 

împreună cu ora înregistrării. 
• Umiditatea exterioară minimă – afişează valoarea min. măsurată pentru umiditatea exterioară în acea zi 

împreună cu ora înregistrării. 
3. Apăsaţi HUM încă o dată pentru a selecta umiditatea interioară.  
4. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile disponibile pentru umiditatea interioară în Centrul Meteo. Continuaţi să 

apăsaţi WxCEN pentru a naviga prin ecranele ce au legătură cu umiditatea interioară, şi anume: 
• Umiditatea interioară maximă – afişează valoarea max. măsurată pentru umiditatea interioară în acea zi 

împreună cu ora înregistrării. 
• Umiditatea interioară minimă – afişează valoarea min. măsurată pentru umiditatea interioară în acea zi 

împreună cu ora înregistrării. 
 

Presiunea barometrică 
Presiunea barometrică şi tendinţa presiunii sunt afişate sub umiditatea interioară şi exterioară.  

 
 
 
 
 
 

Presiunea barometrică cu informaţii afişate în Centrul Meteo. 
 
 
 
 

1. Apăsaţi BAR pentru a selecta presiunea barometrică. Ea poate fi afişată în inch (in), milimetri (mm), milibari 
(mb) sau hectoPascali (hPa). 

2. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile disponibile pentru tendinţa presiunii atmosferice în Centrul Meteo. 
3. Continuaţi să apăsaţi WxCEN pentru a naviga printre toate ecranele ce au legătură cu presiunea barometrică şi anume: 

• Modificări de presiune barometrică în 24 h – afişează diferenţa dintre presiunea barometrică înregistrată actual şi 
presiunea barometrică înregistrată la aceeaşi oră în ziua precedentă.  

• Presiunea barometrică maximă – afişează presiunea barometrică maximă măsurată în acea zi, precum şi ora 
înregistrării.  

• Presiunea barometrică minimă – afişează presiunea barometrică minimă măsurată în acea zi, precum şi ora 
înregistrării.  

• Setare altimetru –afişează presiunea barometrică ce ar fi fost afişată dacă în ecranul 11 a fost selectat ALT SETTING. 
Valoarea pentru presiunea barometrică şi valoarea pentru setare altimetru va fi aceeaşi dacă a fost selectată setarea 
altimetru.  

• Presiunea absolută – afişează presiunea barometrică ce ar fi fost afişată dacă în ecranul 11 a fost selectat NONE. În 
acest caz valoarea pentru presiunea barometrică şi valoarea pentru presiunea absolută vor fi similare.  

• Tendinţa presiunii barometrice – descrie tendinţa barometrică actuală şi modificarea presiunii barometrice în 
ultimele 3 ore. Tendinţa presiunii barometrice ce apare în Centrul Meteo corespunde cu săgeata tendinţei presiunii 
afişată imediat lângă variabila presiune barometrică. Tendinţele sunt: 
• Creştere rapidă – se referă la o creştere a presiunii mai mare sau egală cu 0,06’’ (2 hPa) în ultimele 3 ore. 
• Creştere lentă - se referă la o creştere a presiunii mai mare sau egală cu 0,02’’ (0,7 hPa) dar mai mică de 0,06’’ 

(2 hPa) în ultimele 3 ore. 
• Constantă – fără modificări sau modificări mai mici de 0,02’’ (0,07 hPa) indiferent dacă este vorba despre 

creştere sau scădere în ultimele 3 ore. 
• Scădere lentă – se referă la o scădere a presiunii mai mare sau egală cu 0,02’’ (0,7 hPa) dar mai mică de 0,06’’ 

(2 hPa) în ultimele 3 ore 
• Scădere rapidă – se referă la o scădere a presiunii mai mare sau egală cu 0,06’’ (2 hPa) în ultimele 3 ore.  

 
Tendinţa presiunii 
Săgeata tendinţa presiunii indică tendinţa presiunii barometrice măsurată în ultimele 3 ore. Tendinţa presiunii este 
actualizată la fiecare 15 min. Tendinţa presiunii are nevoie de 3 ore de acumulare de date pentru a putea fi calculată şi 
de aceea această valoare nu va fi afişată imediat pe consolă.  
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Wind chill 
Funcţia este afişată pe ecranul consolei în aceeaşi zonă cu punctul de rouă şi 
indexul căldură, dedesubtul variabilei presiune barometrică, imediat lângă roza 
compasului.  

 
1. Apăsaţi 2ND şi apoi CHILL pentru a selecta wind 

chill. Acesta este afişat în grade Fahrenheit sau 
Celsius. Dacă se modifică unitatea de măsură 
pentru orice variabilă meteo ce are legătură cu temperatura atunci ea se modifică pentru toate variabilele meteo ce au 
legătură cu temperatura. Pentru a calcula wind chill consola foloseşte viteza medie a vântului pentru 10 min.  

2. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru wind chill în Centrul Meteo. 
3. Apăsaţi WxCEN de două ori pentru a naviga printre ecranele ce au legătură cu wind chill şi anume: 

Wind chill minim – afişarea celei mai mici valori măsurate pentru wind chill pentru ziua în curs, împreună cu ora 
înregistrării.  
Wind chill maxim – afişarea celei mai mari valori măsurate pentru wind chill pentru ziua în curs, împreună cu ora 
înregistrării.  

 
Punct de rouă 
Punctul de rouă (numai exterior) este afişat în aceeaşi zonă a ecranului cu wind 
chill şi index căldură, dedesubtul variabilei presiune barometrică, imediat lângă 
roza compasului.  

 
1. Apăsaţi 2ND şi apoi DEW pentru a selecta punctul 

de rouă. Acesta este afişat în grade Fahrenheit 
sau Celsius. Dacă se modifică unitatea de măsură 
pentru orice variabilă meteo ce are legătură cu temperatura atunci ea se modifică pentru toate variabilele meteo ce au 
legătură cu temperatura.  

2. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru punctul de rouă. Apăsaţi WxCEN de două ori 
pentru a naviga printre ecranele ce au legătură cu wind chill şi anume: 
Punct de rouă minim – afişarea celei mai mici valori măsurate pentru punctul de rouă pentru ziua în curs, împreună cu 
ora înregistrării.  
Punct de rouă maxim – afişarea celei mai mari valori măsurate pentru punctul de rouă pentru ziua în curs, împreună cu 
ora înregistrării.  

 
Index căldură 
Indexul căldură (numai exterior) este afişat în aceeaşi zonă a ecranului cu wind chill 
şi punct de rouă, dedesubtul variabilei presiune barometrică, imediat lângă roza 
compasului.  

 
Apăsaţi 2ND şi apoi HEAT pentru a afişa indexul căldură. Acesta 
este afişat în grade Fahrenheit sau Celsius. Dacă se modifică 
unitatea de măsură pentru orice variabilă meteo ce are legătură 
cu temperatura atunci ea se modifică pentru toate variabilele meteo ce au legătură cu temperatura.  
Pe consolă în Centrul Meteo se afişează indexul maxim căldură (cea mai mare valoare măsurată în ziua respectivă) împreună cu 
ora înregistrării.  

 
Apa pluvială 
Toate valorile de apă pluvială sunt afişate în aceeaşi zonă a ecranului, 
dedesubtul variabilei presiune barometrică, în partea dreaptă.  

 
Datele pentru apa pluvială includ: rată apă pluvială, apă pluvială zilnică, apă 
pluvială lunară şi apă pluvială anuală.  

 
1. Apăsaţi RAIN pentru a afişa rata curentă pentru apa pluvială. Apare un 

număr diferit de zero şi simbolul umbrelă dacă timp de 15 min. au apărut două basculări ale pluviometrului. 
2. Apăsaţi RAIN din nou pentru a afişa APA PLUVIALĂ ZILNICĂ, apa pluvială acumulată începând cu ora 00:00 

(miezul nopţii).  
3. Apăsaţi RAIN a treia oară pentru a selecta APA PLUVIALĂ LUNARĂ, apa pluvială acumulată de la începutul 

lunii. 
4. Apăsaţi RAIN a patra oară pentru a afişa APA PLUVIALĂ ANUALĂ, apa pluvială acumulată din prima zi a lunii pe care aţi 

ales-o drept începutul sezonului ploios.  
Toate datele pentru apa pluvială pot fi afişate în inch pe oră (in/hr) sau milimetri pe oră (mm/hr). 
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5. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa în Centrul Meteo informaţiile meteo disponibile pentru toate variabilele ploaie. 
6. Apăsaţi WxCEN de mai multe ori pentru a naviga prin toate ecranele ce au legătură cu apa pluvială şi anume: 

• Rată apă pluvială – afişarea ratei curente de apă pluvială (dacă nu este deja afişată) 
• Rată maximă apă pluvială – afişarea ratei maxime pentru ziua respectivă împreună cu ora înregistrării. 
• Rată apă pluvială în ultimele 15 min – cantitatea de apă pluvială înregistrată în ultimele 15 min. 
• Rată apă pluvială în ultimele 24 h – cantitatea de apă pluvială înregistrată în ultimele 24 h 
• Rată zilnică apă pluvială – afişarea cantităţii de apă pluvială începând cu miezul nopţii (dacă nu este deja afişată) 
• Ultima furtună – afişează apa pluvială totală de la ultima furtună şi data în care s-a încheiat ultima furtună. Este 

nevoie de 2 basculări ale pluviometrului pentru a începe înregistrarea unei furtuni şi de 24 ore fără ploaie pentru a 
încheia înregistrarea unei furtuni.  

• Ultimele zile cu ploaie – afişarea cantităţii totale de apă pluvială pentru un număr de zile selectat de către utilizator. 
Pentru a schimba acest număr apăsaţi tastele + şi – atunci când ecranul este afişat în Centrul Meteo. Numărul 
disponibil pentru zile este 26 (ultimele 25 de zile plus ziua actuală).  

 
Evapotranspiraţia (ET) – opţional 
Toate datele pentru vaporizarea totală sunt afişate în aceeaşi secţiune a 
ecranului consolei în care apar datele pentru apa pluvială, dedesubtul 
variabilei presiune barometrică, în partea dreaptă.  

 
 

Notă: Măsurătorile pentru evapotranspiraţie, radiaţii solare şi index UV sunt 
disponibile numai dacă consola Vantage Vue este conectată la Vantage 
Pro2Plus ISS sau alt model Vantage Pro2ISS în care a fost instalat un senzor pentru radiaţia solară (şi un senzor UV pentru 
indexul UV), iar „VP2 ISS” a fost selectat în ecranul 6 din modul setări.  
 

1. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi ET pentru a afişa indicaţia pentru evapotranspiraţia zilnică.  
 

 

Notă: Dacă în timp ce selectaţi ET se aude un bip de eroare înseamnă că staţia care trebuie să colaboreze cu consola nu este una 
Vantage Pro2 cu senzor instalat pentru radiaţii solare.  
 

 
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi ET pentru a afişa indicaţia pentru evapotranspiraţia lunară.  
3. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi ET pentru a afişa indicaţia pentru evapotranspiraţia înregistrată din 1 ianuarie 

anul curent.  
4. Apăsaţi WxCEN pentru a afişa informaţiile meteo disponibile pentru toate variabilele ET din Centrul Meteo.  
5. Apăsaţi WxCEN de mai multe ori pentru a naviga prin toate ecranele legate de ET din Centrul Meteo şi anume: 

• ET pentru ultimele zile – afişarea valorii ET totale pentru un număr de zile selectat de utilizator. Pentru a modifica 
acest număr apăsaţi tastele + şi – atunci când acest ecran este afişat în Centrul Meteo. Numărul disponibil pentru 
zile este 26 (ultimele 25 de zile plus ziua curentă).  

• Radiaţii solare – afişarea radiaţiei solare curente măsurată în ziua respectivă.  
• Index UV – afişarea indexului UV curent.  

 
Centrul Meteo 
Apăsaţi WxCEN pentru a vizualiza informaţiile adăugate în centrul meteo pentru toate variabilele meteo.  

 
Iluminarea ecranului 
Apăsaţi LIGHT pentru a activa iluminarea displayului. Apăsaţi din nou LIGHT pentru a dezactiva iluminarea displayului.  
Folosiţi iluminarea atunci când afişările de pe LCD nu sunt vizibile. Atunci când consola funcţionează cu baterii 
iluminarea rămâne activă atâta timp cât tastele sunt apăsate. Dacă nu apăsaţi nicio tastă iluminarea se stinge automat 
după cca. 15 sec. de la activare. Dacă apăsaţi orice tastă în timp ce iluminarea este activată, ecranul va rămâne iluminat timp de 
60 sec. de la ultima apăsare de tastă. Atunci când bateriile sunt descărcate iluminarea ecranului nu funcţionează.  

 
 

Notă: Atunci când consola funcţionează cu blocul de alimentare de la reţea iluminarea ecranului rămâne activă până ce este 
dezactivată. Dacă lăsaţi activată iluminarea ecranului o perioadă mai lungă de timp creşte indicaţia pentru temperatura 
interioară şi pentru umiditatea interioară.  
 

 
Pentru a ajusta rata contrastului apăsaţi şi eliberaţi 2ND, apoi apăsaţi de mai multe ori tastele + şi – în timp ce pe 
ecran apare simbolul 2nd. Tasta + întunecă segmentele afişate curent pe ecranul consolei. Tasta – creşte 
luminozitatea segmentelor afişate curent pe ecranul consolei. Ajustaţi rata contrastului în funcţie de nevoile dvs.  

 
 

Notă: Schimbarea ratei contrastului se face în paşi mici, de aceea trebuie să apăsaţi tasta de mai multe ori pentru ca modificarea 
să fie vizibilă.  
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Selectarea unităţilor de măsură 
Majoritatea variabilelor meteo pot fi afişate cu cel puţin două unităţi de măsură. De ex. presiunea barometrică poate fi afişată în 
milibari, milimetri, inch sau hectoPascali. Unitatea de măsură poate fi oricând modificată în acest mod: 

1. Selectaţi variabila meteo. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi UNITS. Unitatea de măsură pentru variabila meteo selectată 

se modifică. Repetaţi paşii 1 şi 2 până ce apare unitatea de măsură dorită.  
De exemplu pentru a afişa unităţile de măsură pentru presiunea barometrică apăsaţi BAR pentru a selecta presiunea 
barometrică. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi UNITS. Repetaţi aceşti paşi pentru toate unităţile de măsură 
disponibile: milibari, milimetri, inch sau hectoPascali.  

 
Afișarea unităților de măsură ale presiunii barometrice 

 
Calibrarea, setarea şi ştergerea variabilelor meteo 
Staţia meteo Vantage Vue este calibrată din fabricaţie şi testată pentru a îndeplini cerinţele de înaltă precizie. De aceea staţia 
meteo nu are nevoie de calibrare. Dar puteţi calibra majoritatea variabilelor meteo. De ex. dacă temperatura exterioară pare a fi 
constant prea mare sau prea mică puteţi corecta această deviaţie.  
 
Calibrarea temperaturii şi umidităţii 
Puteţi calibra temperatura şi umiditatea interioară/exterioară. 

1. Selectaţi pentru calibrare variabila temperatură sau umiditate.  
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi menţineţi apăsat SET. Variabila selectată începe să clipească. 

Menţineţi tasta SET apăsată până ce în Centrul Meteo apare mesajul „Calibration Offset”. 
3. Apăsaţi tastele + sau – pentru a adăuga sau scădea din temperatură valoarea offset. Temperatura interioară şi 

exterioară se calibrează în paşi de 0.1° F sau 0.1° C până la un offset maxim de - 12.7 (°F sau °C). Valoarea variabilei se 
modifică, iar pe ecran apare valoarea offset introdusă.  

4. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din meniul calibrare.  
 
Calibrarea direcţiei vântului 
Girueta din ISS este calibrată din fabricaţie pentru a oferi precizie atunci când panoul solar de deasupra indică spre sud. Dacă 
panoul solar nu indică spre sud folosiţi procedura de calibrare pentru a corecta viteza vântului.  
 
 

Notă: Calibrarea direcţiei vântului trebuie realizată numai după montarea ISS şi atunci când girueta este nemişcată.  
 

 
1. Determinaţi direcţia giruetei atunci când aceasta este nemişcată. Comparaţi direcţia cu direcţia 

afişată pe consolă.  
2. Apăsaţi WIND până ce apare direcţia vântului în grade.  
3. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi menţineţi SET apăsată. Variabila direcţia vântului începe să 

clipească.  
4. Menţineţi SET apăsată până ce în Centrul Meteo apare CAL. Centrul Meteo afişează valoarea de 

calibrare pentru direcţia vântului setată anterior (dacă există).  
5. Modificaţi valoarea pentru direcţia vântului în roza compasului pe baza direcţiei indicată actual 

de anemometru. Nordul este la 360°, estul la 90°, sudul la 180° şi vestul la 270°.  
6. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta valori în indicaţia actuală a anemometrului. 
7. Apăsaţi tastele + şi – pentru a seta indicaţia corectă.  
8. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din meniul calibrare.  

 
 

Notă: Direcţia vântului nu poate fi corectată prin repoziţionarea giruetei.  
 

 
Calibrarea presiunii barometrice  
Înainte de a calibra presiunea barometrică verificaţi dacă staţia este setată la altitudinea corectă. Folosiţi orice sursă (de ex. 
aeroport local) pentru a afla valoarea actuală pentru presiunea barometrică.  

1. Apăsaţi BAR pentru a selecta presiunea barometrică. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi menţineţi apăsată tasta SET. Variabila presiune barometrică clipeşte.  
3. Menţineţi apăsată SET până ce în Centrul Meteo apare „SET BAR”.  
4. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta valori pentru variabilă. 
5. Apăsaţi tastele + şi – pentru a creşte sau micşora valoarea.  
6. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din meniul calibrare.  
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Calibrarea apei pluviale 
Eroarea apă pluvială în procente se referă la eroare de măsurare a colectorului de apă pluvială. Pentru a seta eroarea 
procentuală trebuie să determinaţi prima dată procentul, iar apoi: 

1. Intraţi în modul setări apăsând 2ND şi apoi SETUP.  
2. Apăsaţi DONE de mai multe ori până ce apare ecranul 13.  
3. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi apăsaţi şi eliberaţi SET pentru a afişa 

ecranul EROARE APĂ PLUVIALĂ ÎN PROCENTE.  
4. Introduceţi eroarea (poate fi un număr pozitiv sau negativ). De ex. 

dacă staţia indică cu 2% mai puţin introduceţi -2; dacă staţia indică cu 4% mai mult introduceţi 4. Apăsaţi tastele + şi – 
pentru a adăuga sau scădea din procentaj. Intervalul pentru procentul eroare apă pluvială este de la -25 la 25 (nu sunt 
valabile toate corecţiile, deci alegeţi cea mai apropiată valoare).  

5. Menţineţi apăsată tasta DONE pentru a salva setările şi a ieşi din modul setări.  
 
 

Notă: Această calibrare nu va afecta retroactiv totalul pentru apa pluvială înregistrat până în prezent, ci numai datele 
înregistrate în viitor pentru apa pluvială.  
 

 
Setarea variabilelor meteo 
Setarea unei variabile meteo vă permite să introduceţi manual o valoare totală pentru acea variabilă meteo care a apărut înainte 
de instalarea staţiei meteo.  
Puteţi seta valori pentru următoarele variabile meteo: 

• Apă pluvială zilnică – setarea totalului pentru apa pluvială zilnică. Totalurile pentru apa pluvială lunară şi anuală sunt 
actualizate. 

• Apă pluvială lunară – setarea totalului pentru apa pluvială a lunii în curs. Nu afectează totalul pentru apa pluvială 
anuală. 

• Apă pluvială anuală – setarea totalului pentru apa pluvială anuală.  
• Evapotranspiraţia (ET) zilnică – setarea totalului pentru evapotranspiraţia zilnică ET. Totalurile pentru ET lunar şi anual 

sunt actualizate.  
• ET lunar – setare ET pentru luna în curs. Nu afectează totalul anual. 
• ET anual – setare total ET pentru anul în curs.  

 
Pentru a seta valoarea unei variabile meteo: 

1. Selectaţi variabila meteo pe care doriţi să o modificaţi (APĂ PLUVIALĂ sau ET). 
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi menţineţi apăsată tasta SET. Variabila meteo clipeşte. 
3. Menţineţi SET apăsată până ce toate valorile sunt iluminate şi nu mai clipesc. Eliberaţi SET; acum clipeşte numai o 

valoare.  
4. Apăsaţi tastele < sau > pentru a selecta valorile. 
5. Apăsaţi tastele + sau – pentru a adăuga sau scădea din valoarea selectată.  
6. Când aţi terminat apăsaţi DONE pentru a ieşi.  

 
Ştergerea valorilor acumulate pentru calibrările variabilelor meteo  
Puteţi şterge următoarele variabile meteo:  

• Direcţia vântului – şterge calibrarea direcţiei vântului  
• Barometru – şterge orice offset presiune folosit pentru a calibra staţia meteo.  

 
 

Notă: Dacă ştergeţi valoarea offset pentru presiunea barometrică se şterge şi setarea altitudine realizată în modul setări.  
 

 

• Apă pluvială zilnică – ştergerea acestei valori influenţează totalul pentru apa pluvială zilnică, apa pluvială în ultimele 15 
min., valoarea apă pluvială în ultimele 3 ore folosită pentru algoritmul prognoză meteo, simbolul umbrelă şi totalurile 
apă pluvială lunară şi anuală. Ştergeţi totalul apă pluvială zilnică dacă staţia a înregistrat accidental ploaie atunci când 
ISS a fost instalat sau după operaţiile de curăţare şi întreţinere.  

• Apă pluvială lunară – şterge totalul apă pluvială lunară. Nu afectează totalul apă pluvială anuală.  
• Apă pluvială anuală – şterge totalul apă pluvială anuală.  
• ET zilnic – şterge ET zilnic şi scade vechea valoare ET zilnic din totalul ET lunar şi anual.  
• ET lunar – şterge totalul ET lunar curent. Nu afectează totalul ET anual.  
• ET anual – şterge totalul ET anual curent.  
• Grad-zile de răcire şi încălzire – şterge totalul grad-zi de răcire şi încălzire acumulat.  

 
Pentru a şterge o singură variabilă meteo: 

1. Selectaţi variabila meteo (pentru grad-zile de încălzire/răcire selectaţi temperatura exterioară, apăsaţi WxCTr până ce 
apar grad-zile de încălzire/răcire).  

2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, iar apoi menţineţi apăsată tasta CLEAR. Variabila selectată clipeşte. 
Menţineţi apăsată CLEAR până ce valoarea devine zero sau în cazul barometrului devine valoarea 
brută barometru.  
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Ştergerea tuturor comenzilor 
Această comandă şterge toate datele meteo max. şi min., inclusiv valorile max. şi min. lunare şi anuale, precum şi setările pentru 
alarme.  

1. Apăsaţi WIND şi asiguraţi-vă că viteza vântului este afişată. 
2. Apăsaţi 2ND, iar apoi menţineţi apăsată CLEAR timp de min. 6 sec. 
3. Eliberaţi CLEAR dacă în partea de jos a displayului apare CLEARING NOW (ştergere). 

 
Modul max./min. 
Staţia meteo înregistrează valori max./min. pentru mai multe variabile meteo şi pentru trei perioade de timp: zile, luni şi ani. Cu 
excepţia apei pluviale anuale toate datele max./min. sunt şterse automat la finalul perioadei de înregistrare.  
De ex. valorile max. zilnice sunt şterse la miezul nopţii, valorile max. lunare la miezul nopţii în ziua de sfârşit a lunii, valorile max. 
anuale la miezul nopţii în ultima zi a anului. Puteţi introduce luna în care doriţi să ştergeţi valoarea acumulată pentru apa 
pluvială anuală. Apa pluvială anuală se şterge în prima zi a lunii selectate. Valoarea maximă pentru apa pluvială anuală se şterge 
folosind aceeaşi setare.  
 
Tabelul de mai jos include modurile max./min. pentru toate variabilele meteo. 
 

Variabilă meteo Max Min Zi, oră, dată Lună An Informaţii suplim. 
Viteza vântului da  da da da Include direcţia pentru max. 

Temperatura 
interioară 

da da da da da  

Temperatura 
exterioară 

da da da da da  

Umiditatea 
interioară 

da da da da da  

Umiditatea 
exterioară 

da da da da da  

Barometru da da da da da  

Index căldură da  da da da  

Wind chill  da da da da  

Punct de rouă da da da da da  

Rată apă pluvială da  da da da*  

Apă pluvială 
zilnică 

  total total total*  

Evapotranspiraţie   total total total Este nevoie de Vantage Pro2 
ISS cu senzor radiaţie solară 

*Stochează date anuale pentru anul curent şi anii anteriori.  
 
Vizualizare valori max./min. 

 
1. Apăsaţi HI/LOW pentru a intra în modul max./min. În secţiunea Centrul Meteo apar ziua săptămânii şi 

MAXIMELE ZILNICE; pe ecranul consolei apar valorile maxime pentru toate câmpurile vizibile.  
2. Apăsaţi tastele + şi – pentru a naviga prin Maxime zilnice, Minime zilnice, Maxime lunare, Minime lunare, 

Maxime anuale şi Minime anuale. În centrul meteo sunt afişate ziua săptămânii, luna, anul precum şi faptul că valorile 
afişate sunt maxime sau minime. Ora şi data înregistrărilor (dacă există) apar în câmpurile oră şi dată.  

3. Apăsaţi tastele < şi > pentru a naviga printre cele 26 de valori din secţiunea diagrame a ecranului consolei. Dacă apăsaţi 
tasta < apar maximele pentru ziua anterioară. De fiecare dată când apăsaţi tasta < datele afişate se mută cu o zi în urmă. 
Cele 26 de puncte din câmpul diagrame reprezintă ziua, luna sau anul curent şi ultimele 25 de zile, luni sau ani. Punctul 
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aflat în extrema dreaptă este prezentul. Pe măsură ce vă mişcaţi înainte şi înapoi punctul clipitor se schimbă pentru a 
indica valoarea afişată.  

4. Folosiţi tastele de navigaţie ale consolei pentru a selecta o altă variabilă meteo. Pe ecran apare timpul pentru valorile 
maxime şi minime ale variabilei selectate.  

5. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din modul max./min. Ecranul consolei afişează modul vremea actuală.  
 
 

Notă: Valoarea min. pentru wind chill şi valoarea max. pentru indexul căldură sunt afişate în aceeaşi zonă. Atunci când navigaţi 
printre ecranele max./min cu oricare dintre aceste variabile selectată, apar şi dispar wind chill şi index căldură în funcţie de 
afişarea de pe ecran. Dacă selectaţi punctul de rouă nu vor fi afişate nici wind chill, nici index căldură.  
 

 
Modul alarmă 
Vantage Vue dispune de 22 de alarme ce pot fi programate să se declanşeze atunci când o anumită valoare măsurată este mai 
mică sau mai mare decât valoarea setată. Cu excepţia presiunii barometrice şi a timpului toate alarmele se declanşează atunci 
când o valoare măsurată atinge valoarea de prag. De ex. dacă alarma pentru temperatura exterioară max. este setată la 65° 
F/18°C alarma se va declanşa atunci când temperatura ajunge la sau depăşeşte 65° F/18°C. Alarma pentru presiunea 
barometrică este declanşată în funcţie de tendinţă. Alarma timp depinde de timpul presetat. 
Alarmele pentru valori minime funcţionează după acelaşi principiu. De ex. dacă valoarea de prag pentru wind chill este setată la 
30°F/-1°C, condiţiile pentru declanşarea alarmei încep atunci când wind chill ajunge la 30°F/-1°C şi continuă până ce wind chill 
trece peste 30°F/-1°C. 
Atunci când sunt îndeplinite condiţiile pentru declanşarea unei alarme se declanşează alarma sonoră, simbolul alarmă 
clipeşte în mod repetat, iar în partea de jos a ecranului apare descrierea alarmei. Alarma se declanşează timp de max. 2 
minute (alarma pentru durează numai 1 min.) dacă consola funcţionează cu baterii, dar simbolul continuă să clipească, 
iar mesajul este afişat în continuare pe ecran până când utilizatorul şterge alarma sau nu mai sunt îndeplinite condiţiile de 
alarmă. Dacă consola funcţionează cu blocul de alimentare alarma va continua să sune atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile 
de alarmă.  
Alarma sună din nou pentru fiecare tip de alarmă. Dacă aţi activat mai multe alarme pe ecranul consolei apar la fiecare 4 sec. 
descrierea pentru fiecare alarmă activă, plus simbolul “+” 
 

Variabilă meteo Alarme 
Tendinţă presiune barometrică Atenţionare furtună – foloseşte rata pentru tendinţă în creştere 
Evapotranspiraţie * Ştergere furtună – foloseşte rata pentru tendinţă în scădere 
Umiditate interioară Alarmă ET – foloseşte ET total pe zi 
Umiditate exterioară Max şi min 
Punct de rouă Max şi min 
Apă pluvială Max şi min 
Furtună Alarmă ploaie torenţială – foloseşte total apă pluvială pentru ultimele 15 min.  
Rată apă pluvială Alarmă ploaie 24 h – foloseşte total apă pluvială pentru ultimele 24 h 
Temperatură interioară Max 
Temperatură exterioară Max şi min 
Temperatură index căldură Max şi min 
Temperatură wind chill Max 
Viteza vântului Min 
Ora şi data Max şi mediu 10 min. 

*Măsurătorile de evapotranspiraţie sunt disponibile numai la recepţionarea de date de la staţii Vantage Pro2 Plus sau Vantage Pro2 ISS în care 
există instalat un senzor pentru radiaţii solare.  
 
Alarme speciale 
Evapotranspiraţie (ET) – opţional 
 
 

Notă: Alarma ET este disponibilă numai dacă consola recepţionează date de la o staţie Vantage Pro2 Plus sau Vantage Pro2 cu 
senzor radiaţii solare.  
 

 

ET este actualizat o dată pe oră. Dacă în cursul unei ore valoarea ET depăşeşte pragul de alarmă atunci alarma ET sună la sfârşitul 
acelei ore. Observaţia este valabilă pentru alarmele ET zilnice, lunare şi anuale.  
 
Presiunea barometrică 
Vantage Vue permite setarea a două alarme pentru presiunea barometrică: alarmă „creştere” şi alarmă „scădere”. Puteţi selecta 
orice rată de modificare dintre valorile 0.00 şi 0.25 inch (6.35 mm) Hg, (8.5 mb, hPa) pro trei ore. Alarma sună dacă rata 
modificării (în orice direcţie) depăşeşte pragul setat. Această alarmă este actualizată în fiecare minut.  
 
Setarea alarmelor  

1. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, apoi apăsaţi ALARM pentru a intra în modul alarmă şi a afişa sau seta valorile 
de prag pentru alarme. Pe ecran apare simbolul , iar în centrul meteo apare HIGH ALARMS.  
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2. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta una dintre variabilele afişate pe ecran sau folosiţi tastele consolei pentru a selecta 
orice variabilă meteo. Apăsaţi HI/LOW pentru a afişa şi comuta între valorile de prag pentru alarmă max. şi min.  

3. Apăsaţi 2ND şi apoi SET pentru a activa variabila meteo selectată curent.  
4. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta valori pentru prag. 
5. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valorile. 
6. Apăsaţi DONE pentru a încheia setarea alarmei. 
7. Repetaţi paşii 2 – 6 pentru a modifica setarea alarmei. 
8. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din modul alarmă.  

 
Setarea timpului alarmei 

1. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND şi apoi apăsaţi ALARM pentru a intra în modul alarmă. Pe ecran apare simbolul , iar în 
centrul meteo apare HIGH ALARMS.  

2. Apăsaţi TIME, apoi apăsaţi şi eliberaţi 2ND, apăsaţi SET. Ora începe să clipească. 
3. Apăsaţi tastele < şi > pentru a selecta oră sau minute.  
4. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica valorile. Pentru a modifica între AM şi PM apăsaţi + şi – atunci când valoarea 

pentru oră clipeşte.  
5. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din modul alarmă.  

 
Ştergerea setărilor alarmă 

1. Apăsaţi 2ND şi ALARM pentru a intra în modul alarmă. 
2. Setaţi alarma pe care doriţi să o ştergeţi. 
3. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, apoi menţineţi apăsată tasta CLEAR până ce se schimbă valorile pentru toate liniile. Ați şters 

alarma. 
4. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din modul alarmă.  

 
Setarea alarmei pe silențios 

1. Apăsaţi DONE pentru a seta o alarmă pe mut.  
 
Modificarea sunetului alarmei 

1.     Apăsaţi şi eliberaţi 2ND şi apoi apăsaţi ALARM pentru a intra în modul Alarme.  
2. Apăsaţi şi eliberaţi 2ND, apoi apăsaţi tastele + şi – pentru a schimba sunetul alarmei.  

 
 

Notă: Acest lucru modifică şi sunetul pentru eroare.  
 

 

3. Apăsaţi DONE pentru a ieşi din modul alarmă. 
 
 
Modul diagrame  
Consola include şi modul diagrame ce afişează peste 50 de grafice pentru diferite date meteo, toate fiind realizate fără ajutorul 
unui computer. 
Axa orizontală este timpul ce indică intervalul curent şi ultimele 25 de intervale (ore, zile, luni sau ani). Axa verticală se modifică 
automat în funcţie de informaţiile din perioada inclusă în grafic.  
 
Vizualizare diagrame 
Chiar dacă diagramele valabile diferă pentru fiecare variabilă meteo toate sunt afişate în acelaşi fel.  

 
1. Selectaţi o variabilă pentru a realiza o diagramă. 
2. Apăsaţi GRAPH pentru a intra în modul diagrame. Pe ecran sunt vizibile ora, data, diagrama, simbolul 

diagrame, variabila selectată şi informaţiile relevante pentru variabila selectată. Restul ecranului este gol. 
Valorile pentru ora actuală şi pentru cele 25 de ore anterioare sunt afişate în diagramă, fiecare oră fiind 
reprezentată printr-un punct. Punctul din capătul din dreapta al diagramei este valoarea pentru ora curentă. 
Acest punct clipeşte. Punctul din capătul din stânga al diagramei este valoarea pentru cel puţin 24 de ore în urmă.  

3. Apăsaţi tasta <; punctul al doilea din dreapta începe să clipească. Pe ecran apare noua valoare pentru punct. Afişarea 
timp indică ora vizualizată.  
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4. Apăsaţi tastele < şi > pentru a vedea valorile maxime pentru variabilă pentru fiecare din ultimele 25 ore.  
5. Apăsaţi tastele + şi – pentru a modifica intervalul de timp al diagramei. 

Dacă apăsaţi tasta – diagrama se mută de la ora curentă şi ultimele 25 de ore la ziua curentă şi ultimele 25 de zile. 
Fiecare punct reprezintă maximul înregistrat în acea zi. Pentru a vedea valorile minime înregistrate în ziua curentă şi în 
ultimele 25 de zile apăsaţi HI/LOW. Apăsaţi tastele < şi > pentru a comuta între zile.  
Dacă apăsaţi din nou tasta - diagrama afişează valorile maxime pentru anul curent şi ultimii 25 de ani, dar numai pentru 
rată apă pluvială, apă pluvială şi ET.  
Deoarece consola realizează diagrame numai pentru datele colectate de la staţie, graficele pot afişa numai datele 
colectate din momentul instalării staţiei.  
 

Pentru vizualizare diagrame procedaţi astfel: 
1. Selectaţi variabila dorită. 
2. Apăsaţi GRAPH. 
3. Folosiţi tastele < şi > pentru a selecta diferite valori. 
4. Apăsaţi tasta + pentru a creşte perioada de timp. 
5. Apăsaţi tasta – pentru a micşora perioada de timp.  
6. Apăsaţi HI/LOW pentru a comuta între maxime şi minime. 
7. Apăsaţi DONE pentru a ieşi.  

 
Variabile meteo Grafice disponibile 

 Orar Zilnic Lunar Anual 
Presiune barometrică C H, L H, L  
Umiditate interioară C H, L H, L  
Umiditate exterioară C H, L H, L  
Punct de rouă C H, L H, L  
Apă pluvială T T T T 
Rată apă pluvială H H H H 
ET (opţional) T T T T 
Temperatură interioară C H, L H, L  
Temperatură exterioară C H, L H, L  
Temperatură index căldură C H H  
Temperatură wind chill L L L  
Viteza vântului* A, H H H  
Direcţia vitezei max. a vântului  Y Y  

 

Legendă: 
A= mediu 
H = max. 
L = min. 
T = total 
Y = da 
C = indicaţie curentă la finele fiecărei perioade  
 

*Disponibile de asemenea: viteza max. a vântului timp de 10 minute pentru ultimele 4 ore; viteza curentă a vântului şi ultimele 25 de pachete 
de date pentru viteza vântului.  

 
 

4. Soluţionarea problemelor şi întreţinerea staţiei meteo 
 

Deşi staţia meteo Vantage Vue este concepută pentru funcţionare cât mai fiabilă pot totuşi să apară probleme. În acest sens vă 
oferim un ghid pentru soluţionarea posibilelor probleme.  
 
 

Notă: v. manualul de instalare ISS pentru informaţii suplimentare.  
 

 
 

 Problemă Soluţie 
Display Displayul este gol. Consola nu primeşte energie. Verificaţi conexiunile blocului de 

alimentare şi/sau înlocuiţi bateriile. 
Pe display apar liniuţe în loc de date 
meteo 

ISS nu transmite date. V. manualul 
Consola nu recepţionează date.  
O valoare măsurată depăşeşte limita indicată în datele tehnice. 
Numerele pentru calibrare pot determina ca valorile măsurate să 
depăşească limitele. Verificaţi numărul de calibrare şi ajustaţi-l 
dacă este nevoie. 
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Consola este lentă sau nu funcţionează la 
temperaturi scăzute 

Consola şi displayul nu funcţionează sub 32° F (0° C). Folosiţi un 
senzor de temperatură exterioară sau instalaţi consola înăuntru. 

Afişarea „se blochează” Resetaţi consola prin decuplarea şi recuplarea alimentării. Dacă 
afişarea se blochează repetat la alimentare de la priză conectaţi 
blocul de alimentare la dispozitiv pentru protecţie la 
supratensiune sau folosiţi baterii (autonomie de peste 1 an). 

Umiditate Datele pentru umiditatea interioară par a 
fi prea mari sau prea mici 

Consola nu trebuie să se afle aproape de un umidificator sau 
dezumidificator. Verificaţi numărul de calibrare şi ajustaţi-l dacă 
este nevoie. Dacă umiditatea interioară este mică, iar 
temperatura interioară este prea mare v. indicaţia de mai jos 
pentru “temperatură interioară”. Opriţi iluminarea de fundal a 
consolei. 

Vânt Datele pentru viteza vântului par a fi prea 
mici 

Demontaţi cupele anemometrului şi verificaţi dacă există frecare. 
Verificaţi locaţia ISS. Există protecţie contra vântului? V. manual 
ISS. 

Datele pentru viteza vântului sunt 0 tot 
timpul sau intermitent 

Problema poate fi legată de cupele anemometrului. Verificaţi prin 
rotire. Verificaţi câmpurile pentru vânt din ecranele diagnostic şi 
cereţi ajutor de specialitate.  

Nu există date pentru viteza vântului.  Verificaţi recepţia.  
Temperatură Datele pentru temperatura exterioară par 

a fi prea mari 
Verificaţi numărul calibrare şi ajustaţi-l dacă este nevoie. 
Repoziţionaţi ISS departe de surse de căldură radiantă. V. 
manualul de instalare. 

Datele pentru temperatura interioară par 
a fi prea mari 

Opriţi iluminarea de fundal a consolei. Feriţi consola de razele 
directe ale soarelui. Verificaţi dacă consola sau senzorul nu se află 
în contact cu un perete exterior care se încălzeşte la soare sau 
când temperatura exterioară creşte. Verificaţi dacă consola sau 
senzorul nu se află aproape de un radiator sau de o altă sursă de 
căldură (lămpi, aparate electrocasnice etc.). Verificaţi numărul de 
calibrare şi ajustaţi-l dacă este nevoie.  

Datele pentru temperatura exterioară par 
a fi prea mici 

Verificaţi numărul de calibrare şi ajustaţi-l dacă este nevoie. 
Aspersoarele pot lovi în ecranarea pentru radiaţii a ISS. 
Repoziţionaţi ISS. 

Datele pentru temperatura interioară par 
a fi prea mici 

Verificaţi dacă consola nu se află în contact cu un perete exterior 
care se răceşte atunci când temperatura exterioară scade. 
Verificaţi dacă consola nu se află în apropierea unui orificiu de 
ventilaţie. Verificaţi numărul de calibrare şi ajustaţi-l dacă este 
nevoie.  

Punct de 
rouă 

Datele pentru punctul de rouă par a fi 
prea mari sau prea mici 

Verificaţi numărul de calibrare pentru temperatură. Punctul de 
rouă depinde de temperatura şi umiditatea exterioară. Verificaţi 
dacă ambii senzori funcţionează.  

Wind chill Datele pentru wind chill par a fi prea mari 
sau prea mici 

Verificaţi numerele de calibrare pentru temperatură. Wind chill 
depinde de temperatură şi viteza vântului.  

Căldura Datele pentru index căldură sunt prea 
mari sau prea mici 

Verificaţi numerele de calibrare pentru temperatură. Indexul 
căldură depinde de temperatură şi umiditatea exterioară. 
Verificaţi dacă senzorii funcţionează.  

Apă pluvială Nu există date Verificaţi colectorul pentru apă pluvială pentru a descoperi dacă 
nu este înfundat cu reziduuri.  

Timp Valori de timp incorecte pentru răsărit şi 
apus de soare 

Verificaţi setările pentru latitudine, longitudine, fus orar şi ora de 
vară. Ora apusului şi răsăritului de soare sunt calculate de către 
consolă pe baza acestor valori.  

 
Ghid pentru detectarea problemelor de recepţie 
Deşi comunicarea radio pentru Vantage Vue a fost testată în mod extins totuşi pot apărea probleme la instalare. Obstacolele, în 
special obiectele metalice, pot diminua distanţa de recepţie a staţiei. Înainte de a instala definitiv sistemul ISS verificaţi dacă 
funcţionează comunicarea dintre ISS şi consolă în locul ales pentru montarea sistemului ISS.  
Pe ecranul consolei apare simbolul antenă deasupra secţiunii diagrame a displayului.  

• Simbolul antenă apare cu unde transmisie care clipesc atunci când consola recepţionează date de la ISS. 
• Atunci când consola încearcă să restabilească o conexiune pierdută apare numai simbolul antenă. Dacă timp de 

10 minute nu a fost recepţionat niciun pachet de date atunci pe ecranul consolei apar liniuţe în locul valorilor 
măsurate de senzori.  

• Simbolul antenă dispare la întreruperea conexiunii dintre consolă şi ISS. Consola încearcă timp de 10 min. să 
restabilească conexiunea, apoi opreşte procedeul timp de 15 min., după care reapare simbolul antenă în timp ce 
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consola încearcă restabilirea conexiunii. Intraţi şi ieșiți din modul setări pentru a reafişa simbolul antenă şi a seta 
manual consola pentru restabilirea conexiunii cu ISS. 

 
Verificarea recepţiei consolei 
Intraţi în modul setări apăsând şi eliberând tasta 2ND, iar apoi apăsând SETUP. Menţineţi DONE apăsată până ce pe ecran apare 
„Receiving from ...” Aşteptaţi câteva minute până ce consola listează toate staţiile care transmit în raza de recepţie. Dacă 
consola nu detectează transmiţătorul dvs. verificaţi următoarele: 

• Ajustaţi antena consolei pentru a fi verticală şi a se afla în câmpul vizual al antenei ISS.  
 
 

Notă: Antena ISS nu poate fi ajustată. Verificaţi dacă antena consolei este verticală. 
 

 
• Verificaţi valorile ID pentru ISS şi transmiţător.  
• Încercaţi să creşteţi sau să măriţi distanţe dintre consolă şi ISS. Distanţa minimă între aceste două aparate este de 3 m. 

Raza maximă de acţiune este 300 m în câmpul vizual.  
• V. manualul de instalare al sistemului ISS pentru a afla cum pot fi detectate eventualele probleme cu transmisia.  

 
Modul diagnoză al consolei 
Pe lângă afişarea datelor meteo consola monitorizează permanent recepţia radio a staţiei. Informaţiile prezentate mai jos sunt 
foarte importante atunci când alegeţi locul de instalare pentru consolă şi ISS.  
Modul diagnostic al consolei este compus din două ecrane: Ecranul Diagnoză Statistică şi Ecranul Diagnoză Recepţie.  
 
 

Notă: Datele pentru transmisia radio folosite de ecranele diagnoză sunt şterse zilnic la miezul nopţii, cu excepţia datelor 
diagramă % pachete bune. Ecranele diagnostic sunt şterse şi atunci când modificaţi ID sau intraţi în modul setări.  
 

 
Comenzi ecran diagnoză 

• Menţineţi apăsată tasta HOLD, apoi apăsaţi HUM pentru a afişa Ecranul Diagnoză Statistică.  
• Apăsaţi 2ND şi apoi CHILL pentru a comuta între Ecranele Diagnoză Statistică şi Recepţie.  
• Apăsaţi DONE pentru a ieşi din ecranele diagnoză.  
• Simbolul grad (°) apare în partea dreaptă a ultimului număr al valorii 3 (în zona rozei vânturilor, v. fig.) din ecranul 

diagnostic recepţie (ecranul 2) pentru a indica ecranul afişat actual.  
 
Ecran 1: Diagnoză Statistică 
Acest ecran afişează informaţii legate de felul în care sunt recepţionate de către consolă datele transmise de staţia meteo. 
Informaţiile care apar în acest ecran includ: 

 
 

Notă: Câteva dintre aceste valori marcate cu * sunt folosite de inginerii de la Davis. 
 

 

1. Ora sau de câte ori comutatorul roşu anemometru a fost văzut închis. Comutatorul roşu se închide o dată la fiecare 
rotaţie completă a cupelor anemometrului. Apăsaţi WIND pentru a comuta între cele două valori.  

2. Data sau de câte ori comutatorul roşu al anemometrului a fost văzut deschis. Apăsaţi WIND pentru a comuta între cele 
două valori.  

 
 

Notă: Afişările pentru timp şi dată pot fi comutate în ambele ecrane pentru diagnoză statistică şi recepţie.  
 

 

3. Numărul de pachete recepţionate ce conţin erori „“Cyclical Redundancy Check” (CRC)”. Sistemul realizează un test CRC 
pentru pachetele de date. Fiecare pachet de date care nu trece acest test este considerat cu erori şi eliminat. Se iau în 
calcul şi erorile CRC recepţionate în timpul achiziţiei radio. 

4. Versiunea firmware instalată actual pe consolă. 
5. Numărul maxim de pachete de date cu erori în şir, fără resincronizare.  
6. Numărul de resincronizări dintre consolă şi transmiţător. Consola va încerca resincronizarea cu staţia după 20 de 

pachete cu erori consecutiv recepţionate. 
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7. Procentul de pachete bune recepţionate. Diagramele indică ziua actuală şi ultimele 25 de zile cu procent de pachete 
bine recepţionate. Scala verticală este fixată la 10% pro punct. 

8. Numărul total de pachete de date cu erori inclusiv pachetele nerecepţionate şi erori CRC. Un pachet nerecepţionat este 
un pachet de date aşteptat dar care nu este recunoscut ca atare de către consolă. Acestea nu includ pachetele de date 
recepţionate în timpul colectării datelor.  

9. Şirul curent de pachete consecutive de date cu erori. Contorizarea creşte atunci când consola este sincronizată, dar 
pachetul are erori. Valoarea este resetată la zero la recepţionarea unui pachet bun.  

10. Şirul curent de pachete consecutive cu date bune.  
11. Numărul staţiei. 
12. Domeniul transmiţătorului. 
13. ID repeater ce comunică actualmente cu consola. Dacă este folosit un repeater sau un grup de repeatere pentru a 

retransmite informaţiile de la staţie spre consolă atunci ID-ul repeater afişat este cel al repeaterului setat pe consolă 
pentru recepţie. Dacă consola nu comunică cu repeatere atunci această secţiune a ecranului rămâne goală.  

14. Numărul total de pachete bune recepţionate. 
15. Cel mai lung şir de pachete bune consecutive.  

 
Ecran 2: Diagnoză recepţie 
Acest ecran afişează informaţii legate de recepţia wireless a consolei. Pentru a vedea acest ecran din ecranul diagnoză statistică 
apăsaţi 2ND şi apoi CHILL. Simbolul grad afişat în partea dreaptă a ultimei cifre din valoarea 1 (v. fig.) indică că acum este afişat 
ecranul diagnoză recepţie.  
Pe acest ecran apar următoarele informaţii: 

 
1. O valoare formată din 8 biţi pentru următoarea recepţie.  
2. Eroarea de frecvenţă radio pentru ultimul pachet de date recepţionat cu succes. Numărul ideal ar trebui să fie zero 

după adăugarea corecţiei frecvenţei. Această valoare afectează valoarea #3. 
3. Factorul de corecţie curent pentru frecvenţă. Indică ajustarea frecvenţei pentru consolă.  
4. Puterea semnalului pentru ultimul pachet recepţionat. Valorile afişate în acest câmp indică puterea semnalului 

recepţionat în dBm. Un număr negativ mai mare indică semnal slab, iar un număr negativ mai mic un semnal puternic 
(interval: -100 până la -20). Dacă un pachet de date nu este recepţionat cu succes atunci în câmpul pentru puterea 
semnalului apar liniuţe (- - -).  

5. De câte ori Phase Lock Loop nu s-a blocat.  
6. Procentul de pachete bune de date. Diagramele indică ziua actuală şi ultimele 25 de zile de pachet bune de date. Scala 

verticală este fixată la 10% pro punct.  
7. Index frecvenţă pentru următorul pachet ce urmează să fie recepţionat.  
8. Nivelul zgomotului de fond. Se referă la nivelul semnalului recepţionat de consolă atunci când nu comunică cu un 

transmiţător. Zgomotul de fundal este afişat în dBm. Cu cât acest număr este mai negativ, cu atât mai mic este 
zgomotul de fond (în mod normal acest număr ar trebui să fie cu 15 mai mic decât puterea semnalului).  

9. Tensiunea actuală a bateriei. Ignoraţi această valoare dacă folosiţi numai blocul de alimentare pentru funcţionarea 
consolei.  

 
Întreţinerea consolei 
Înlocuirea bateriilor 
Dacă în Centrul Meteo apare mesajul “LOW CONSOLE BATTERIES” trebuie să înlocuiţi bateriile. 
 

1. Pentru a evita pierderea datelor meteo stocate conectaţi blocul de alimentare înainte de a înlocui bateriile. 
 
 

Notă: Dacă nu puteţi conecta blocul de alimentare intraţi în modul Setări apăsând şi eliberând 2ND şi apoi apăsând SETUP. Dacă 
intraţi în modul Setări vă asiguraţi că staţia nu stochează date în memorie atunci când alimentarea este întreruptă.  
 

 

2. Scoateţi capacul compartimentului baterii de pe spatele consolei apăsând cele două încuietori de pe capac.  
3. Introduceţi un deget între baterii şi capătul zimţat al compartimentului de sus şi scoateţi bateriile. 
4. Repetaţi procesul pentru bateriile din compartimentul de jos.  
5. Instalaţi baterii noi. 
6. Reaşezaţi capacul bateriilor şi decuplaţi blocul de alimentare (dacă doriţi acest lucru).  
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Versiuni firmware pentru consolă 
Din când în când inginerii de la Davis actualizează firmware-ul pentru consola Vantage Vue. Versiunea 
firmware poate fi vizualizată în ecranul diagnoză statistică sau apăsând şi menţinând apăsate tastele DONE şi 
+ din modul Vreme actuală.  
Pentru a afla şi descărca versiunea actuală a firmware vizitaţi pagina web: http://www.davisnet.com/support. Pentru a actualiza 
firmware pe consolă este nevoie de colector date WeatherLink.  
 
 

Anexa A: Glosar termeni meteo 
Citiţi această anexă pentru a afla mai multe despre variabilele meteo măsurate, afişate şi stocate de staţia Vantage Vue. Variabi-
lele meteo prezentate mai jos apar în ordinea în care sunt vizualizate pe ecranul consolei: de la stânga la dreapta şi de sus în jos. 

 

Ora 
Consola are integrate un ceas şi un calendar. Consola setează automat ora de vară şi anii bisecţi în majoritatea regiunilor din 
America de Nord şi Europa (ora şi data pot fi setate şi manual). Consola afişează şi ora răsăritului şi apusului de soare pe baza 
longitudinii şi latitudinii, orei şi datei, fusului orar/offset UTC.  

 

Fazele lunii 
Simbolurile şi denumirile fazelor lunii din secţiunea consolei Centru Meteo sunt calculate pe baza latitudinii şi longitudinii, orei şi 
datei, fusului orar/offset UTC. Tabelul de mai jos prezintă simbolurile şi descrierile pentru fazele lunii în emisfera nordică şi 
sudică.  

Simbol emisfera 
nordică 

Denumiri fazele lunii în Centrul Meteo Simbol emisfera 
sudică 

 

Lună nouă 

Primul pătrar în creştere 

Primul pătrar 

Primul pătrar în descreştere 

Lună plină 

Ultimul pătrar în creştere 

Ultimul pătrar 

Ultimul pătrar în descreştere         
 

Prognoza meteo 
Simbolurile prognoză meteo indică vremea probabilă pentru următoarele 12 ore. Consola realizează o prognoză meteo pe baza 
valorilor măsurate şi tendinţei pentru presiunea atmosferică; viteza şi direcţia vântului; cantitatea de apă pluvială; temperatura; 
umiditatea; latitudinea şi longitudinea; anotimp. Prognoza meteo este actualizată o dată pe oră (la ora exactă), iar pentru a 
putea fi calculată consola are nevoie de valori măsurate timp de 3 ore. Predicţiile meteo se fac în legătură cu probabilitatea de 
precipitaţii şi gradul de acoperire al cerului cu nori. 

Simbol prognoză meteo Descriere prognoză meteo 

 

Însorit 

Parţial înnorat 

Înnorat 

Posibilitatea de ploaie 

Posibilitate de zăpadă 

Şanse mici de ploaie 

Şanse mici de zăpadă 

Posibilitate de ploaie, ploaie cu gheaţă, lapoviţă şi/sau zăpadă 

Şanse mici de ploaie, ploaie cu gheaţă, lapoviţă şi/sau zăpadă 

http://www.davisnet.com/support
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Vânt 
Anemometrul măsoară viteza şi direcţia vântului şi face parte din sistemul integrat de senzori externi (ISS). Consola calculează o 
viteză medie a vântului pentru 2 min. şi 10 min., precum şi direcţia dominantă a vântului pentru 10 min. Viteza medie a vântului 
pentru 2 şi 10 min. sunt afişate în Centrul Meteo dacă variabila meteo vânt a fost selectată pe consolă. Ultimele şase valori 
pentru direcţia dominantă a vântului în 10 min. sunt incluse în afişarea rozei vânturilor.  

 
Scala Beaufort 
Scala Beaufort este o măsurătoare empirică ce descrie viteza vântului în funcţie de anumite categorii ierarhice. Scala Beaufort 
pentru condiţiile actuale ale vântului apare în Centrul Meteo dacă apăsaţi WIND şi apoi apăsaţi de mai multe ori WxCEN.  
 

Viteza vântului Nr. Beaufort Descriere 
0 -1 mph; (0 -1.6 kph) 0 Fără vânt 

1-3 mph; (1.6 - 4.8 kph) 1 Vânt uşor 
3 - 7 mph; (4.8 - 11.3 kph) 2 Briză uşoară 

7 -12 mph; (11.3 - 19.3 kph) 3 Briză blândă 
12 - 18 mph; (19.3 - 29.0 kph) 4 Briză moderată 
18 - 24 mph; (29.0 - 38.6 kph) 5 Briză proaspătă 
24 - 31 mph; (38.6 - 49.9 kph) 6 Briză puternică 
31 - 38 mph; (49.9 - 61.2 kph) 7 Vânt puternic 
38 - 46 mph; (61.2 -74.1 kph) 8 Vijelie 
46 - 54 mph; (74.1 - 86.9 kph) 9 Furtună  

55 - 63 mph; (88.5 - 101.4 kph) 10 Furtună violentă 
64 - 73 mph; (103.0 - 117.5 kph) 11 Uragan  
74 mph sau peste; (119.1 kph) 12 Fără vânt 

 
Temperatura 
ISS adăposteşte senzorul pentru temperatura exterioară într-o cavitate aerisită şi ecranată pentru minimalizarea erorilor de 
măsurare a temperaturii din cauza radiaţiilor solare. Consola include senzorul pentru temperatura interioară.  

 
Umiditatea 
Umiditatea se referă la cantitatea de vapori de apă din aer. Dar cantitatea totală de vapori de apă pe care o poate include aerul 
depinde de temperatura aerului şi de presiunea atmosferică. Umiditatea relativă ţine cont de aceşti factori şi indică procentual 
cantitatea de vapori de apă din aer. De aceea umiditatea relativă nu măsoară cantitatea de vapori de apă din aer, ci raportul 
dintre cantitatea de vapori de apă din aer şi capacitatea aerului. Noţiunea umiditate folosită în manual şi pe ecranul consolei se 
referă la umiditatea relativă.  
Umiditatea relativă se modifică odată cu temperatura, presiunea şi conţinutul de vapori de apă. Dacă o zonă din atmosferă cu o 
capacitate de 10 g pentru vaporii de apă include 4 g vapori de apă înseamnă că umiditatea relativă este 40%. Dacă adăugăm încă 
2 g şi ajungem la 6 g vapori de apă umiditatea relativă devine 60%. Dacă aceeași zonă din atmosferă este încălzită şi ajunge la o 
capacitate de 20 g pentru vaporii de apă umiditatea relativă scade la 30%, chiar dacă cantitatea de vapori de apă nu s-a 
modificat.  
Umiditatea relativă este un factor important în determinarea evaporării apei de pe suprafeţe umede şi plante, căci aerul cald cu 
umiditate redusă are o capacitate mare de absorbţie a vaporilor de apă.  

 
Wind chill 
Acest factor ia în calcul modul în care viteza vântului afectează percepţia subiectivă a temperaturii aerului. Corpul uman 
încălzeşte moleculele de aer din jurul său prin transferul de căldură prin piele. Dacă aerul nu se mişcă atunci acest strat izolator 
de molecule de aer calde rămâne în jurul corpului şi oferă protecţie faţă de moleculele reci de aer. Vântul însă spulberă acest 
strat izolator de aer. Cu cât vântul bate mai tare, cu atât mai repede este eliminat acest strat izolator şi cu atât mai rece devine 
percepţia subiectivă. La temperaturi mari vântul are efectul de încălzire.  
 
 

Notă: Nu există wind chill atunci când temperatura aerului este egală sau peste valoarea de 93° F (-34° C). 
 

 
Index căldură 
Indexul căldură foloseşte temperatura şi umiditatea relativă pentru a determina cât de “fierbinte” este perceput aerul. Dacă 
umiditatea este mică atunci temperatura aparentă va fi mai mică decât temperatura aerului căci transpiraţia se evaporă rapid 
pentru a răci corpul. Dar dacă umiditatea este mare (adică aerul este mai saturat cu vapori de apă) atunci temperatura aparentă 
pare a fi mai mare decât temperatura reală a aerului căci transpiraţia se evaporă mai lent.  
 
 

Notă: Indexul căldură şi temperatura aerului sunt egale sau mai mici de 0° F (-18° C). 
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Punctul de rouă 
Punctul de rouă este temperatura la care aerul trebuie răcit pentru a apărea saturaţia (umiditate relativă 100%), dacă nu există 
modificări ale procentului de vapori de apă. Punctul de rouă este o valoare măsurată importantă în predicţia apariţiei rouăi, 
îngheţului şi ceţii. Dacă temperatura şi punctul de rouă sunt apropiate după-amiaza târziu când aerul începe să se răcească, 
înseamnă că există şanse de ceaţă în timpul nopţii. Punctul de rouă este şi un bun indicator pentru procentul de vapori de apă 
din aer, spre deosebire de umiditatea relativă care ia în calcul temperatura aerului. Punctul de rouă maxim indică procentul 
maxim de vapori de apă; punctul de rouă minim indică procentul minim de vapori de apă. Punctul maxim de rouă indică şi şanse 
mari de ploaie, furtuni puternice şi tornade. 
Punctul de rouă poate fi folosit pentru prognoza temperaturii minime pe durata nopţii. Dacă nu apar modificări de fronturi 
meteorologice, iar după-amiaza umiditatea relativă este mai mare de 50% punctul de rouă al după-amiezii vă oferă o idee 
despre temperatura minimă probabilă pe timpul nopţii. Cu cât umiditatea este mai mare cu atât mai acurată este predicţia 
pentru punctul de rouă.  

 
 

Notă: Punctul de rouă este egal cu temperatura aerului dacă umiditatea este 100%.  
 

 
Ploaie  
Vantage Vue are încorporat în ISS un colector basculant de apă pluvială care măsoară 0,01’’ sau 0,2 mm pentru fiecare basculare. 
Staţia înregistrează datele pluviale în aceleaşi unităţi ca şi cele folosite la măsurători şi converteşte totalurile înregistrate în 
unităţile selectate pentru afişare (inch sau mm). În acest fel sunt împiedicate erorile de rotunjire în funcţie de timp.  
Există patru variabile care indică totalurile pentru apa pluvială: rată ploaie, apă pluvială zilnică, apă pluvială lunară, apă pluvială 
anuală. Calculele pentru rata ploii se bazează pe intervalul de timp între basculările colectorului pluvial; o basculare presupune o 
creştere a cantităţii de apă pluvială cu 0,01’’ sau 0,2 mm.  

 
Presiunea barometrică 
Greutatea aerului care formează atmosfera exercită o presiune asupra suprafeţei Pământului care poartă denumirea de 
presiune atmosferică. În general presiunea atmosferică este cu atât mai mare cu cât este mai mult aer deasupra unei suprafeţe. 
Acest lucru înseamnă că presiunea atmosferică se modifică odată cu altitudinea. De exemplu, presiunea atmosferică este mai 
mare la nivelul mării decât în vârful muntelui. Pentru a compensa această diferenţă şi a simplifica comparaţiile dintre locaţii cu 
diferite altitudini, presiunea atmosferică este ajustată la valoarea echivalentă la nivelul mării. Valoarea ajustată poartă 
denumirea de presiune barometrică. În realitate Vantage Vue măsoară presiunea atmosferică. Dacă introduceţi altitudinea 
localităţii dvs. în modul Setări atunci Vantage Vue stochează valoarea offset necesară pentru a converti presiunea atmosferică în 
presiune barometrică.  
Presiunea barometrică se schimbă şi în funcţie de starea vremii, motiv pentru care presiunea barometrică este un indicator 
foarte important şi util în prognoza meteo. Zonele de presiune mare sunt în general asociate cu vreme bună, iar zonele cu 
presiune mică sunt asociate cu furtuni. Dar dacă ne referim strict la prognoza meteo atunci valoarea presiunii barometrice 
absolute este în general mai puţin importantă decât schimbările de presiune barometrică. De obicei, creşterea presiunii indică 
îmbunătăţirea condiţiilor meteo, iar scăderea presiunii deteriorarea condiţiilor meteo.  

 
Evapotranspiraţie (ET) 
Evapotranspiraţia (ET) măsoară cantitatea de vapori de apă ce revine în aer într-o anumită suprafaţă. Evapotranspiraţia combină 
cantitatea de vapori de apă returnată prin evaporare (de pe suprafeţele umede) cu cantitatea de vapori de apă returnată prin 
transpiraţie (eliberarea umidităţii de către plante). ET este opusul cantităţii de apă pluvială şi se măsoară în aceeaşi unitate (inch, 
milimetri). 
Vantage Vue foloseşte temperatura aerului, umiditatea relativă, presiunea barometrică, viteza medie a vântului şi radiaţiile 
solare pentru a estima ET, care este calculat o dată pe oră la ora exactă. Pentru a măsura ET este nevoie ca Vantage Vue să 
primească date de la o staţie opţională Vantage Pro2 Plus cu senzor radiaţii solare instalat.  

 
Radiaţii solare 
Ceea ce poartă denumirea de „radiaţii solare curente” reprezintă radiaţii solare globale şi măsoară intensitatea radiaţiilor solare 
ce ating o suprafaţă orizontală. Aceste radiaţii includ radiaţiile directe de la soare şi radiaţiile reflectate de cer. Valoarea 
măsurată pentru radiaţiile solare indică cantitatea de radiaţii solare ce intră în contact cu senzorul radiaţii solare într-un anumit 
moment şi este exprimată în W/m². Măsurarea radiaţiilor solare presupune că Vantage Vue primeşte date de la o staţie 
opţională Vantage Pro2 Plus cu senzor radiaţii solare instalat. Radiaţiile solare sunt afişate în Centrul Meteo dacă apăsaţi o dată 
tasta ET şi WxCEN de mai multe ori.  

 
Radiaţii ultraviolete (UV) 
Energia provenită de la Soare ajunge pe Pământ sub formă de raze vizibile, infraroşu şi ultraviolet (UV). Expunerea la radiaţii UV 
poate cauza numeroase probleme de sănătate, precum arsuri ale pielii, cancer de piele, îmbătrânirea pielii, cataracte şi 
inhibarea sistemului imunitar. Măsurarea radiaţiilor UV presupune ca Vantage Vue să primească date de la o staţie opţională 
Vantage Pro2 Plus cu senzor radiaţie UV instalat. Indexul UV este afişat în Centrul Meteo dacă apăsaţi tasta o dată tasta ET şi 
WxCEN de mai multe ori.  
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Anexa B: Date tehnice 
Pentru date tehnice complete ale staţiei meteo profesională Davis Vantage Vue vizitaţi pagina noastră web: www.davisnet.com  

 
Date tehnice consolă 
Temperatură de funcţionare:   +32° - +140°F (0° - +60°C) 
Temperatură de depozitare:  +14° - +158°F (-10° - +70°C) 
Consum de curent: 0.9 mA media, 30 mA vârf (se adaugă 120 mA pentru lămpile displayului, 0,125 mA 

pentru fiecare transmiţător recepţionat de consolă) la 4,4 V/DC 
Bloc de alimentare:   5 VDC, 200 mA 
Baterie backup:    C 3 celule 
Durată de viaţă baterie (fără AC):  max. 9 luni  
Material carcasă:    plastic ABS rezistent UV 
Tip display:    LCD transreflectiv 
Iluminare display:   leduri 
Dimensiuni:  

Consola pe masă (cu antenă): 7.5" x 5.75" x 4.5" (190 mm x 146 mm x 114 mm) 
Consola pe perete (cu antenă): 7.5" x 7.0" x 3.0" (190 mm x 178 mm x 76 mm) 
Display:    4.13" x 3.0" (105 mm x 76 mm) 
Greutate (cu baterii):  1.48 lbs. (.67 kg) 
 

Date tehnice comunicare wireless 
Frecvenţă transmiţător/receptor:  modele USA: 902 - 928 MHz 

restul modelelor: 868.0 - 868.6 MHz 
Coduri ID valabile:   8 
Putere de ieşire: 902 - 928 MHz FHSS: certificat FCC putere mică, mai puţin de 8 mW, nu este nevoie 

de licenţă; 868.0 -868.6 MHz: conform CE, mai puţin de 8 mW, nu este nevoie de 
licenţă  

Rază de acţiune 
Linie de vizibilitate:  max. 1000 picioare (305 m) 
Prin pereţi:   200 – 400 picioare (60 – 120 m) 
 

Date tehnice display consolă 
Date stocate: ultimele 25 de valori plus valorile actuale (dacă nu este setat altceva), toate datele 

pot fi şterse şi toate valorile totale pot fi resetate 
Date zilnice: includ ora primei apariţii a valorilor maxime şi minime; perioada începe/se termină 

la 12:00 AM 
Date lunare:    perioada începe/se termină la 12:00 AM în prima zi a fiecărei luni 
Date anuale:    perioada începe/se termină la 12:00 AM în 1 ian. (dacă nu este setat altceva) 
Date actuale: datele actuale apar în coloana din dreapta extrem în zona grafică a displayului şi 

reprezintă ultima valoare din ultima perioadă a diagramei; valorile totale pot fi 
setate sau resetate 

Interval de timp diagramă: 10 min, 1 oră, 1 zi, 1 lună, 1 an (selectabile de către utilizator, disponibilitatea 
depinde de variabila selectată) (2,5 sec. pentru ultimele 24 valori viteză vânt) 

Domeniu timp diagramă:   26 intervale (interval actual plus ultimele 25 valori incluse) 
Domeniu variabil diagramă (scală verticală): automat (variază în funcţie de intervalul de date), valorile maxime şi minime în 

interval apar în Centrul Meteo 
Indicaţii alarmă: alarmele sună 2 min. (cu excepţia timpului) dacă funcţionarea se face cu baterii; 

mesajele alarmă sunt afișate în Centrul Meteo atâta vreme cât valorile de prag sunt 
atinse sau depăşite; alarmele pot fi setate pe mut (nu şterse) apăsând DONE.  

Interval transmisie: variază în funcţie de codul transmiţătorului de la 2,25 sec. (#1=cel mai scurt) la 3 sec. 
(#8=cel mai lung) 

Interval actualizare date:   variază în funcţie de senzori 
Prognoza meteo 

Variabile utilizate: valori şi tendinţă barometrică, viteză şi direcţie vânt, cantitate de apă pluvială, 
temperatură, umiditate, latitudine şi longitudine, anotimp 

Interval actualizare: 1 oră 
Format afişare: simboluri sus pe display, afişarea condiţiilor meteo ce pot apărea în următoarele 12 

h 
Variabile prognozate: starea cerului, precipitaţii 

 
 

Notă: Următoarele date meteo sunt prezentate în funcţie de modul în care sunt afişate pe ecranul consolei.  
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Date meteo  

Variabilă Rezoluţie Interval Precizie nominală 
Direcţie vânt 1° 0 to 360° 3° 
Roza vânturilor 22.5° 16 puncte busolă  
Viteză vânt 1 mph; 

1 kt; 
0.5 m/s; 
1 km/h 

2 la 180 mph; 
2 la 156 kts 

3 la 290 km/h, 
1 la 80 m/s 

Mai mare de 
2 mph/kts; 

1 m/s; 
3 km/h 
sau 5% 

Temperatura interioară 0.1°F; 
0.1°C 

+32° la +140 °F; 
0 la +60 °C 

1° F; 
0.5 °C 

Temperatura exterioară* 0.1°F; 
0.1°C 

-40° la +150 °F; 
-40° la +65 °C 

 

1° F; 
0.5 °C 

Umiditatea interioară 1% 1 la 100% 3% RH; 
4% peste 90% 

Umiditatea exterioară 1% 1 la 100% 3% RH; 
4% peste 90% 

Presiunea barometrică 0.01'' Hg; 
0.1 mm Hg; 

0.1 hPa; 
0.1 mb 

16'' la 32.5'' Hg; 
410 la 820 mm Hg; 
540 la 1100 hPa; 
540 la 1100 mb 

0.03'' Hg; 
0.8 mm Hg 

1.0 hPa; 
1.0 mb 

Tendinţa barometrică 
(3 ore)** 

rate modificare 
rapid: ≥.06'' Hg; 1.5 mm Hg; 2 

hPa; 2 mb 
lent: ≥.02'' Hg; 0.5 mm Hg; 

0.7 hPa; 0.7 mb 

5 poziţii săgeată 
creştere rapidă 
creştere lentă 

constant 
scădere lentă 

scădere rapidă 

 

Punct de rouă 1 °F; 1 °C 
 

-105° la +130 °F; 
-76° la +54 °C 

3 °F (1.5 °C) 

Index căldură 1 °F; 1 °C -40° la +165 °F; 
-40° la +74 °C 

3 °F (1.5 °C) 
 

Wind chill 1 °F; 1 °C -110° la +135 °F 
-79° la +57 °C 

2 °F; 1 °C 

              

*Precizia temperaturii exterioare depinde de senzorul temperatură, iar nu de combinaţia senzor – înveliş de protecţie la radiaţii. Eroarea 
pentru învelişul de protecţie cauzată de radiaţiile solare: +4 °F (2 °C) la amiază cu viteză a vântului mai mică sau egală cu 2 mph (1 m/s). Cu cât 
viteza vântului este mai mare cu atât mai mică va fi eroarea cauzată de radiaţiile solare.  
**Valorile pentru presiunea barometrică sunt standardizate la nivelul mării. Interval altitudine: : -999’ până la +15,000’; -600 până la +4660 m. 
Notă: ecranul consolei nu afişează valori de altitudine mai mici de -999’ dacă unitatea de măsură folosită pentru altitudine este picioare. 
Pentru altitudine sub -999’ folosiţi metri.  

 
Date meteo 

Variabilă Rezoluţie Interval Precizie nominală 
Cant. apă pluvială 0.01''; 0.2 mm 

(1 mm la total peste 2000 mm) 
la 199.99''; 
6553 mm 

peste 4% sau 
1 tip 

Rată apă pluvială 0.01”; 0.1 mm la 40''/hr.; 
1016 mm/hr 

5% la o rată sub 5”/hr.; 127 
mm/hr 

Evapotranspiraţie* 0.01''; 0.2 mm zilnic la 32.67”; 
999.9 mm 

lunar & anual 
la 199.99”; 
1999.9 mm 

peste 5% sau 
0.01''; 0.25 mm 

Radiaţie solară* W/m2 0 la 1800 W/m2 5% 
Index UV** 0.1 Index 0 la 16 5% 
Timp  1 min 24 ore 8 sec/lună 
Dată  1 zi lună/zi 8 sec/lună 

*Consola trebuie să primească date de la o staţie Vantage Pro2 Plus sau Vantage Pro2 cu senzor de radiaţii solare instalat. 
**Consola trebuie să primească date de la o staţie Vantage Pro2 Plus sau Vantage Pro2 cu senzor de radiaţii UV instalat. 
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Interval actualizare date (senzor) 
BAR Presiune barometrică 1 min. 

Umititate 
Umiditate interioară 1 min. 
Umiditate exterioară 50 sec. 
Punct de rouă 10 sec. 

Precipitații 
Cantitate de apă pluvială 20 sec. 
Cantitate de apă pluvială furtună 20 sec. 
Rată apă pluvială 20 sec. 

Temperatură 

Temperatura interioară 1 min. 
Temperatura exterioară 10 sec. 
Index căldură 10 sec. 
Wind chill 10 sec. 

Vânt 
Viteza vântului 2,5 sec. 
Direcţia vântului 2,5 sec. 
Direcţia vântului puternic 2,5 sec. 

 

 
Anexa C: Configurare repeater wireless 
Pentru a creşte raza de transmisie wireless sau pentru a optimiza calitatea transmisiei de date dintre staţia ISS şi consolă puteţi 
adăuga la sistem repeaterele wireless Vantage Pro2 (#7626, #7627) sau repeaterele wireless long-range (#7653, #7654). Un 
repeater recepţionează informaţiile transmise de o staţie Vantage Vue sau Vantage Pro2, pe care le retransmite spre consolă. În 
funcţie de distanţa pentru transmisia datelor puteţi folosi unul sau mai multe repeatere pentru a colecta şi retransmite datele 
meteo. Toate consolele care comunică cu repeaterele trebuie să fie configurate în funcţie de ID-ul repeater/transmiţător corect, 
căci altfel consola nu va putea recepţiona corect datele. 

 
Setare ID repeater 

1. Apăsaţi 2ND şi SETUP pentru a intra în modul setări. 
2. Apăsaţi DONE de mai multe ori pentru a afişa ecranul 6.  
3. Apăsaţi 2ND şi WIND pentru a activa repeaterul şi a selecta ID repeater. Dacă apăsaţi 2ND şi WIND configuraţi consola 

pentru a recepţiona semnal de la repeater, iar nu direct de la staţie. Primul ID repeater afişat este repeater A. 
4. Apăsaţi WIND de mai multe ori pentru a comuta între cele 8 ID-uri repeater sau pentru a şterge ID repeater în colţul din 

dreapta. Dacă nu este afişat niciun ID înseamnă că consola este 
configurată pentru a comunica cu o staţie, iar nu cu un repeater. În 
acest exemplu consola este configurată să recepţioneze date de la 
staţia ISS cu ID1 prin repeater A.  

5. Apăsaţi în continuare DONE pentru a trece la celelalte ecrane din 
modul setări sau menţineţi apăsată tasta DONE pentru a reveni la 
modul vremea actuală.  

 
Ştergere ID repeater 
Dacă ecranul 6 afişează un ID repeater, iar sistemul dvs. nu include un repeater, trebuie să dezactivaţi funcţia repeater pentru a 
putea recepţiona datele de la o staţie ISS.  
În setare ecran 6: 
Apăsaţi 2ND şi apoi WIND în mod repetat; consola trece prin lista cu ID-uri repeatere (A - H) până ce secţiunea în care a apărut 
ID repeater este goală. Apăsaţi DONE pentru a trece la ecranul următor sau menţineţi apăsată DONE pentru a reveni la modul 
vreme actuală. 

 
 
Simboluri consolă Vantage Vue 
Simbolurile consolei indică condiţiile meteo şi funcţiile speciale.  

 
Prognoză meteo 

 
Cer limpede     Parţial înnorat    Cer înnorat       Ploaie           Zăpadă 
 
Simbolurile prognoză meteo indică condiţiile meteo ce ar putea apărea în următoarele 12 ore.  
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Fazele lunii  

 
Lună      Primul pătrar   Primul pătrar   Primul pătrar       Lună plină       Ultimul pătrar       Ultimul         Ultimul pătrar      Lună 
nouă                  în creştere                   în descreştere                                    în creştere           pătrar          în descreştere    nouă 

 
Clopoţel alarmă 
Clipeşte la declanşarea unei alarme. Indică faptul că consola se află în modul alarmă. 

 
Simbol grafic 
Apare lângă variabila meteo selectată curent. Indică în majoritatea ecranelor variabila pentru care s-a realizat o diagramă.  

 
Funcţia secundară 
Este afişată dacă apăsaţi 2ND. Indică faptul că funcţiile secundare ale tastelor consolei sunt activate. 

 
Ploaie 
Apare atunci când staţia ISS detectează ploaie. 

 
Tendinţă presiune barometrică 
Săgeţile indică direcţia modificărilor de presiune pentru ultimele 3 ore.  

 
Date de contact Davis Instruments 
Dacă aveţi întrebări legate de ISS sau sistemul Vantage Vue sau aveţi probleme de instalare şi funcţionare cu staţia meteo 
contactaţi departamentul tehnic Davis Instruments.  
 
support@davisnet.com - e-mail suport tehnic 
info@davisnet.com – e-mail  
www.davisnet.com – descărcare manuale şi date tehnice; FAQs şi updates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Davis 
Instruments (3465 Diablo Avenue, Hayward, CA 94545-2778 U.S.A.). 
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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera 
modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Davis Instruments & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


