
 
Cod produs 672576 

 
 



 

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

SOFTWARE ŞI COLECTOR DE DATE WEATHERLINK® 

pentru Vantage Pro®, Vantage Pro2TM şi Vantage Vue® 
 

 
GHID DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

 
 
 
 
Unele modele de colectoare de date pot include un cod bazat pe versiunea 4.2.0 a sistemului de operare FreeRTOS. Codul sursă 
complet poate fi descărcat de pe http://www.freertos.org 
În plus, unele modele de colectoare de date pot include un cod bazat pe pachetul uIP TCP/IP în conformitate cu următoarea 
licenţă: 
Copyright (c) 2001-2006, Adam Dunkels şi Institutul Suedez de Informatică Toate drepturile rezervate. 
Redistribuirea şi utilizarea în formă sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise numai dacă se îndeplinesc următoarele 
condiţii: 
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze în documentaţia şi/sau celelalte materiale furnizate în cadrul distribuirii, 

notificarea de drepturi de autor de mai sus, această listă de condiţii şi limitarea responsabilităţii prezentată în continuare. 
2. Utilizarea numelui autorului în scopul de a gira sau promova produse derivate din acest software necesită în prealabil 

aprobarea scrisă a autorului. 
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE AUTOR „CA ATARE” ŞI FĂRĂ GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ 
SĂ SE LIMITEZE LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI UTILITATE PENTRU UN SCOP PRECIS. AUTORUL NU ÎŞI 
ASUMĂ ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, 
EXEMPLARE SAU REZULTATE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII 
ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR SAU ÎNTRERUPEREA LUCRULUI), CAUZATE ÎN 
ORICE FEL DE UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, INDIFERENT DACĂ EXISTĂ O ÎNŞTIINŢARE REFERITOARE LA POSIBILITATEA 
ACESTOR DAUNE. 

 
 
Avertisment de înregistrare 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. 
 
 
Conformitatea EC EMC 
Acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale de protecţie ale directivei EC EMC 2004/108/EC. 
Număr produs: 6510SER, 6510USB, 6540, 6544, 6550, 6555, 6560 Număr componentă: 7395.210 
WeatherLink® pentru Vantage Pro®, Vantage ProTM şi Vantage Vue® Rev. G 4 august 2010 
 
Vantage Pro, Vantage Pro2, WeatherLink şi Vantage Vue sunt mărci înregistrate ale Davis Instruments Corp. Hayes este marcă 
înregistrată a Hayes Microcomputer Products, Inc. Windows este marcă înregistrată a Microsoft Corporation. 
 
 
© 2010 Davis Instruments Corp. Toate drepturile sunt rezervate. Informaţiile din acest document se află sub rezerva 
modificărilor fără o înştiinţare prealabilă. Sistemul de management al calităţii Davis Instruments este certificat ISO 9001.  
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Bun venit în WeatherLink® 

Colectorul de date şi software-ul WeatherLink® vă permit să conectaţi o consolă Davis Vantage 
Pro®, Vantage ProTM sau Vantage Vue® sau Weather EnvoyTM la calculatorul dvs. pentru ca dvs. să puteţi să stocaţi, vizionaţi, 
reprezentaţi grafic, analizaţi, exportaţi şi imprimaţi datele meteo colectate de staţia meteo.  
 
Acest ghid de punere în funcţiune vă va ghida în vederea instalării şi configurării noului dvs. software WeatherLink. Acesta nu 
este un manual de utilizare; în schimb, dosarele noastre cuprinzătoare de ajutor conţin toate informaţiile de care aveţi nevoie 
referitoare la funcţiile şi caracteristicile programelor. 
 
Odată ce aţi efectuat aceşti paşi şi WeatherLink rulează, faceţi clic pe Help în bara de sus pentru mai multe informaţii referitoare 
la modul de utilizare al WeatherLink. 

 
 
 
Conţinutul coletului 
Software-ul WeatherLink este disponibil cu trei tipuri de conexiuni: USB, WeatherLinkIP şi serială. De asemenea, există mai 
multe versiuni ale colectorului de date serial. Verificaţi ce colector de date aveţi dvs. 
 
WeatherLink cu conexiune prin USB (# 6510USB) 
Pachetul WeatherLink cu conexiune prin USB conţine următoarele: 
• Colector de date cu conector mini USB 
• Cablu de conectare mini USB-B de 2,4 m (8’) 
• CD cu software WeatherLink 
 
WeatherLinkIP (# 6555) 
WeatherLinkIP este o modalitate simplă de a posta date de pe consola sau Envoy-ul dvs. direct pe internet. Pachetul 
WeatherLinkIP conţine următoarele: 
• Colector de date WeatherLinkIP 
• Cablu ethernet de 1,5 m (5’) 
• CD cu software WeatherLink 
 
WeatherLink cu conexiune prin port serial (# 6510SER) 
Pachetul WeatherLink cu conexiune serială conţine următoarele: 
• Colector de date cu conector serial 
• Cablu de 2,4 m (8’) cu conector  
• Adaptor cu 9 pini (DB-9) pentru port PC COM – Utilizaţi adaptorul cu 9 pini pentru a conecta colectorul de date la un port 

serial cu 9 pini. 
• Conector buclă – Conectorul buclă este o bucată scurtă de cablu cu o mufă jack telefonică la un capăt şi un capac roşu din 

plastic la celălalt. Conectorul buclă poate fi utilizat pentru a identifica porturile seriale care sunt disponibile pentru 
colectorul de date şi pentru a detecta problemele de comunicaţii seriale.  

• CD cu software WeatherLink 
 
Accesorii opţionale pentru conexiunea prin port serial 
Următoarele accesorii opţionale, destinate utilizării împreună cu WeatherLink pentru conexiunea serială, vă sunt puse la 
dispoziţie de furnizorul dvs. sau pot fi comandate direct de la Davis. 
• Adaptor telefonic pentru modem – Pentru transmisia de date de la colectorul de date cu ajutorul unui modem 
• Cablu prelungitor direct cu 4 conductoare – Pentru mai multă flexibilitate la amplasarea consolei adăugaţi un cablu 

prelungitor de 12 m (40’) pentru a mări distanţa dintre staţie şi calculator (maxim 14,4 m [48’]). 
 
WeatherLink pentru APRS (# 6540) 
WeatherLink pentru APRS vă permite să conectaţi WeatherLink la radioul dvs. amator. Pachetul WeatherLink pentru APRS are 
aceeaşi componenţă ca WeatherLink cu conexiune serială plus: 
• Conector modem TNC cu 25 pini 
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WeatherLink pentru ieşire alarmă (# 6544) 
WeatherLink pentru ieşire alarmă vă permite să setaţi alarme care pornesc sau opresc aparate cum ar fi radiatoarele şi 
ventilatoarele. Pachetul WeatherLink pentru ieşire alarmă are aceeaşi componenţă ca WeatherLink cu conexiune serială plus: 
• Colector de date ieşire alarmă cu bloc conector 
 
WeatherLink pentru răspuns în caz de urgenţă (# 6550) 
WeatherLink pentru răspuns în caz de urgenţă conectează software-ul WeatherLink la software-ul Aloha CAMEO®. Pachetul 
WeatherLink pentru răspuns în caz de urgenţă are aceeaşi componenţă ca WeatherLink cu conexiune serială plus: 
• Colector de date cu streaming pentru răspuns în caz de urgenţă 
 
WeatherLink pentru controlul irigaţiilor (# 6560) 
WeatherLink pentru controlul irigaţiilor utilizează staţia dvs. meteo pentru a porni sau opri sistemul dvs. de irigaţii. Pachetul 
WeatherLink pentru controlul irigaţiilor are aceeaşi componenţă ca WeatherLink cu conexiune serială plus: 
• Colector de date control irigaţii cu bloc conector 
 
 
Cerinţe calculator 
Software-ul WeatherLink este compatibil cu calculatoarele care utilizează Windows 2000 sau ulterioare.  
Spaţiul necesar pentru fişierele de date depinde de intervalul de arhivare. Fişierele din baza de date care conţin date stocate la 
un interval de arhivare de 30 minute necesită un spaţiu pe disc de aproximativ 36K pro lună de date. Dimensiunea fişierului 
creşte odată cu scurtarea intervalului de arhivare. De exemplu, datele stocate la un interval de 1 minut necesită aproximativ 
1MB/lună, în timp ce datele stocate la un interval de 2 ore necesită aproximativ 9K/lună. 
Alte cerinţe includ: 
• Ecran compatibil Windows – Se recomandă setarea culorilor pe rezoluţie înaltă (16 biţi). 
 
Cerinţe de hardware pentru USB 
• Un port USB liber. 
 
Cerinţe hardware pentru WeatherLinkIP 
• Router sau comutator de bandă largă cu un port liber. 
• Conexiune permanentă la internet – O conexiune la internet de mare viteză prin DSL sau cablu, care menţine în permanenţă 

conexiunea la internet. 
 
Cerinţe hardware pentru conexiunea prin port serial 
Vă prezentăm în continuare lista cerinţelor de hardware pentru crearea unei conexiuni locale şi a unei conexiuni la distanţă.  
 
Cerinţe hardware pentru conexiunea locală 
• Un port serial liber. 
 
Cerinţe hardware pentru conexiunea la distanţă prin modem 
În afară de hardware-ul furnizat şi de echipamentele de calculator menţionate mai sus conexiunea la distanţă prin modem 
necesită următorul hardware: 
• Un modem extern pe care să îl conectaţi la colectorul de date – Modemul trebuie să fie compatibil Hayes® şi să ruleze cu o 

viteză de transmisie de 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 sau 19200 bauzi. 
• Un modem intern sau extern conectat la calculatorul dvs. – Modemul trebuie să fie compatibil Hayes® şi să ruleze cu o 

viteză de transmisie de 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 sau 19200 bauzi. 
• Adaptor telefonic pentru modem – Adaptorul telefonic pentru modem (# 6560) permite conexiunea între colectorul de 

date şi modem. 
 
 
Instalarea software-ului 
Pentru a instala software-ul WeatherLink urmaţi paşii de mai jos. 
1. Introduceţi CD-ul cu software-ul WeatherLink în cititorul dvs. de CD-ROM.  

Programul de instalare trebuie să pornească automat. Dacă programul de instalare nu porneşte selectaţi Run (Executare) 
din meniul Start, tastaţi D:\SETUP (sau litera corespunzătoare pentru cititorul dvs. de CD ROM) şi faceţi clic pe OK pentru a 
începe instalarea. 
Se afişează o serie de casete de dialog care vă cer să finalizaţi instalarea WeatherLink. Este posibil să se afişeze caseta de 
dialog WeatherLink Setup for .NET Framework. Pentru a funcţiona WeatherLink 5.8 necesită Microsoft .NET Framework 
2.0. Dacă acesta nu este instalat în calculatorul dvs. se afişează caseta de dialog. 
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2. Faceţi clic pe Accept pentru a instala componentele necesare. 

Se afişează caseta de dialog License Agreement (Acord de licenţă). 

 
3. Citiţi acordul de licenţă, faceţi clic pe I agree (Sunt de acord) şi faceţi clic pe Next (Mai departe). Se afişează caseta de dialog 

Choose Destination Location (Alegeţi locul de destinaţie).  
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4. Selectaţi locul implicit în care să instalaţi WeatherLink sau găsiţi un lat loc făcând clic pe Browse (Răsfoire).  
 
Reţineţi:  Dacă treceţi de la o versiune mai veche a software-ului la versiunea nouă faceţi clic pe Browse pentru a căuta 

directorul sau fişierul versiunii precedente WeatherLink. 
 
5. Odată ce aţi selectat un loc faceţi clic pe Next. Se afişează caseta de dialog Confirm Installation (Confirmare instalare).  
6. Faceţi clic pe Next pentru a porni instalarea. În cursul instalării se afişează caseta de dialog Installing WeatherLink (Se 

instalează WeatherLink). Odată finalizată instalarea software-ului se afişează caseta de dialog Installation Successful 
(Instalare finalizată cu succes). 

 
Reţineţi:  În cursul instalării se instalează automat USBXPress Device Driver şi Bridge Driver, două drivere necesare 

pentru conexiunile prin USB. 
 
7. Faceţi clic pe OK. WeatherLink a fost instalat cu succes. 
 
 
Instalarea hardware-ului USB 
Finalizaţi instalarea hardware-ului USB local cu ajutorul instrucţiunilor de mai jos: 
1. Localizaţi consola sau Weather Envoy-ul care va recepţiona conexiunea USB WeatherLink. 
2. Numai pentru console: accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi săgeata 

jos (-). Accesând modul de configurare aveţi siguranţa că staţia nu scrie niciun fel de date şi salvează datele meteo curente 
în memorie.  

3. Înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor, bateriile şi, dacă există, adaptorul AC. 
 
Reţineţi:  Nedeconectarea alimentării consolei sau Envoy-ului înainte de a instala colectorul de date poate duce la 

deteriorarea colectorului de date sau a consolei. Conectarea sau deconectarea colectorului de date atâta timp 
cât alimentarea este conectată poate duce la blocarea sau deteriorarea colectorului de date. 

 
4. Introduceţi ferm colectorul de date USB în suportul mare marcat EXPANSION din interiorul compartimentului bateriilor.  
5. Localizaţi un port USB liber pe calculatorul dvs. şi conectaţi conectorul USB la port.  

 

 
 

Consolă Vantage 
Pro sau Pro2 

USB-A 

Port USB 
Colector 
de date 

Mini USB-B Cablu 
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6. Introduceţi conectorul mini USB B în mufa USB a colectorului de date. Cablul de conectare dintre consolă şi calculator poate 

fi prelungit până la 5 m (16’) cu ajutorul unui cablu cu conector USB-USB. 
 

Reţineţi:  Nu încercaţi să utilizaţi un cablu mai lung de 5 m; în caz contrar colectorul de date poate întâmpina dificultăţi 
de comunicare cu calculatorul. 

 
7. Reconectaţi adaptorul AC, dacă există, şi apoi reintroduceţi baterile. 

Consola emite patru bipuri (Vantage Vue) sau trei bipuri (Vantage Pro sau Pro2); intervalul dintre bipuri este de o secundă. 
Odată realimentată consola, se afişează automat modul de configurare. 
Weather Envoy emite două bipuri, de asemenea la interval de o secundă unul faţă de celălalt. 

8. Verificaţi viteza de transmisie a consolei. Valoarea implicită pentru setarea vitezei de transmisie este de 19200 bauzi. 
 
Reţineţi:  Dacă aveţi un Weather Envoy nu modificaţi această valoare a vitezei de transmisie în software-ul WeatherLink. 

Setarea vitezei de transmisie a consolei sau a Weather Envoy (întotdeauna 19200) trebuie să coincidă cu 
setarea vitezei de transmisie a WeatherLink. Pentru mai multe informaţii accesaţi serviciul de ajutor online 
WeatherLink. 

 
Modul de afişare a vitezei de transmisie 
Pentru a afişa setările vitezei de transmisie pe o consolă Vantage Pro sau Vantage Pro2 asiguraţi-vă că colectorul de date este 
instalat şi în continuare procedaţi după cum urmează: 
• Accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi tasta săgeată jos (-). 
• Utilizaţi BAR şi DONE pentru a derula până la ecranul cu setările vitezei de transmisie: 

 

Consolă Vantage Vue 

Colector 
de date 

Mini USB-B 

Mini USB-B Weather Envoy  
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Dacă este nevoie utilizaţi săgeţile sus (+) şi jos (-) pentru a modifica setarea vitezei de transmisie.  
Apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE pentru a readuce consola în modul vreme curentă. 
• Utilizaţi cea mai mare viteză de transmisie pe care o poate suporta calculatorul dvs. 19200 este cea mai mare viteză de 

transmisie disponibilă şi este setarea implicită a consolei.  
• Atunci când ecranul consolei afişează viteza corectă de transmisie apăsaţi DONE. 
 
Pentru a afişa setările vitezei de transmisie ale unei console Vantage Vue asiguraţi-vă că colectorul de date este instalat şi în 
continuare procedaţi după cum urmează: 
• Accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi tasta săgeată jos (-). 
• Apăsaţi BAR pentru a accesa ecranul cu setările vitezei de transmisie: 

 
Dacă este nevoie utilizaţi săgeţile sus (+) şi jos (-) pentru a modifica setarea vitezei de transmisie.  
Apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE pentru a readuce consola în modul vreme curentă. 
• Utilizaţi cea mai mare viteză de transmisie pe care o poate suporta calculatorul dvs. 19200 este cea mai mare viteză de 

transmisie disponibilă şi este setarea implicită a consolei.  
• Atunci când ecranul consolei afişează viteza corectă de transmisie apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE. 
 
Reţineţi:  Colectorul de date nu are nevoie să fie conectat în permanenţă la calculator pentru a continua să colecteze şi 

să stocheze date. Colectorul de date trebuie să rămână conectat în permanenţă la consolă, însă are nevoie să 
fie conectat la calculator numai atunci când se descarcă datele sau atunci când calculatorul utilizează activ 
datele de la colectorul de date. Colectorul de date şi consola pot fi deconectate de la calculator dacă sunt 
amplasate într-un loc în care cablul colector de date nu poate ajunge. În orice caz, buletinul WeatherLink, 
rezumatul sau alte ferestre care afişează date în timp real sunt accesibile numai dacă colectorul de date şi 
consola sunt conectate la calculator.  

 
 
Instalarea hardware-ului pentru WeatherLinkIP 
Finalizaţi instalarea hardware-ului pentru WeatherLinkIP cu ajutorul instrucţiunilor de mai jos: 
1. Localizaţi consola sau Weather Envoy-ul care va recepţiona conexiunea WeatherLinkIP. 
2. Numai pentru console: accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi săgeata 

jos (-). Accesând modul de configurare aveţi siguranţa că staţia nu scrie niciun fel de date şi salvează datele meteo curente 
în memorie.  

3. Înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor, bateriile şi, dacă există, adaptorul AC. 
 
Reţineţi:  Nedeconectarea alimentării consolei sau Envoy-ului înainte de a instala colectorul de date poate duce la 

deteriorarea colectorului de date sau a consolei. Conectarea sau deconectarea colectorului de date atâta timp 
cât alimentarea este conectată poate duce la blocarea sau deteriorarea colectorului de date. 

 
4. Introduceţi ferm colectorul de date WeatherLinkIP în suportul mare marcat EXPANSION din interiorul compartimentului 

bateriilor.  
5. Conectaţi un capăt al cablului Ethernet la colectorul de date WeatherLinkIP. 
6. Localizaţi un port Ethernet liber pe routerul/hub-ul dvs. cu bandă largă sau DSL şi conectaţi cablul la port.  
7. Reconectaţi adaptorul AC şi reintroduceţi bateriile. 
 
Reţineţi:  O consolă care utilizează un colector de date WeatherLinkIP necesită utilizarea unui adaptor AC. Tensiunea 

bateriilor poate fi utilizată pentru alimentare de rezervă pe termen scurt în caz de pană de curent, însă o 
consolă sau un Envoy cu WeatherLinkIP trebuie să utilizeze un adaptor AC ca sursă principală de alimentare.  

 
Consola emite trei bipuri; intervalul dintre bipuri este de o secundă. Odată realimentată consola, se afişează automat modul 
de configurare. 
Weather Envoy emite două bipuri, de asemenea la interval de o secundă unul faţă de celălalt. 

8. Verificaţi setarea vitezei de transmisie a consolei (vedeţi „Modul de afişare a vitezei de transmisie” mai sus). Valoarea 
implicită pentru setarea vitezei de transmisie este de 19200 bauzi. Această valoare este necesară atunci când utilizaţi 
WeatherLinkIP. 
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9. Notaţi ID-ul dispozitivului şi parola care se găsesc pe partea laterală a colectorului de date WeatherLinkIP pentru a le putea 

utiliza ulterior. 
ID-ul dispozitivului (DID) şi parola sunt date unice de identificare a colectorului dvs. de date în reţeaua WeatherLink 
(www.weatherlink.com). Ambele sunt necesare în vederea autentificării pe WeatherLink.com şi se utilizează pentru a 
conecta colectorul de date WeatherLinkIP la software. 

 
Reţineţi:  WeatherLinkIP încarcă în permanenţă informaţii meteo curente pe www.weatherlink.com; aşadar lăsaţi 

WeatherLinkIP şi consola conectate în permanenţă la router.  
WeatherLinkIP şi Weatherlink.com 
Colectorul de date WeatherLinkIP vă pune la dispoziţie aceleaşi funcţii de arhivare ca un colector de date serial sau USB, şi în 
plus încarcă informaţiile de la consola dvs. Vantage Pro, Vantage Pro2 sau Vantage Vue sau de la Envoy pe un server web oferit 
de Davis Instruments care vă permite să postaţi datele dvs. meteo pe internet fără să trebuiască să aveţi propria dvs. pagină 
web. În plus, datele dvs. meteo sunt salvate automat pe serverele noastre web, care oferă un spaţiu de memorie de patru ori 
mai mare decât al unui colector de date. 
 
Odată ce aţi conectat colectorul de date WeatherLinkIP la routerul sau comutatorul dvs. cu bandă largă, colectorul începe să 
încarce datele dvs. meteo curente pe serverul web. Pentru a accesa informaţiile dvs. meteo pe internet: 
1. Accesaţi www.weatherlink.com 
2. Citiţi acordul de licenţă şi înregistraţi-vă contul utilizând ID-ul dispozitivului şi parola afişate pe colectorul de date. 
3. Creaţi-vă un cont. 
4. Vizionaţi datele dvs. meteo curente pe web.  

Consolă Vantage 
Pro sau Pro2 

Capacul 
compartimentului 

bateriilor 
Consolă Vantage Vue 

Colector de date 
 WeatherLinkIP 

Cablu 
 

Router 
 

Capacul 
compartimentului 

bateriilor 

sau 
 

http://www.weatherlink.com/
http://www.weatherlink.com/
http://www.weatherlink.com/


 

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

Instalarea hardware-ului pentru portul serial 
Puteţi instala o conexiune prin port serial pentru ca WeatherLink să utilizeze o conexiune locală directă între calculator şi consolă 
sau pentru ca WeatherLink să utilizeze o conexiune prin modem la o staţie meteo aflată la distanţă. Instalarea diferă pentru 
fiecare tip de conexiune în parte şi este explicată separat în cele ce urmează. 
 
Instalarea conexiunii locale 
1. Localizaţi consola sau staţia meteo care va recepţiona conexiunea serială WeatherLink. 
2. Numai pentru console: accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi săgeata 

jos (-). Accesând modul de configurare aveţi siguranţa că staţia nu scrie niciun fel de date şi salvează datele meteo curente 
în memorie.  

3. Înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor, bateriile şi, dacă există, adaptorul AC. 
 

Reţineţi:  Nedeconectarea alimentării consolei sau Envoy-ului înainte de a instala colectorul de date poate duce la 
deteriorarea colectorului de date sau a consolei. Conectarea sau deconectarea colectorului de date atâta timp 
cât alimentarea este conectată poate duce la blocarea sau deteriorarea colectorului de date. 

 

4. Introduceţi ferm colectorul de date cu conector serial în suportul marcat EXPANSION din interiorul compartimentului 
bateriilor.  

 

 
Conectarea calculatorului dvs. direct la staţia dvs. meteo 

Consolă Vantage Pro sau Pro2 

Porturi COM 

Conector cu 9 pini 
(DB-9) 

Colector  
de date Capacul 

compartimentului 
bateriilor Cablu  

colector de date,  
2,5 m (8’) 

Opţiuni de 
conectare 

Cablu prelungitor opţional cu 4 
conductoare şi cuplor, 12 m (40’) 

 Consolă Vantage Vue 

Colector de date 

Porturi COM 

Conector cu 9 pini 
(DB-9) 

 

Cablu  
colector de date,  

2,5 m (8’) 
Opţiuni de 
conectare 

Cablu prelungitor opţional cu 4 
conductoare şi cuplor, 12 m (40’) 
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5. Conduceţi cablul colector de date prin slotul pătrat al mufei. 
6. Reconectaţi adaptorul AC, dacă există, şi apoi reintroduceţi bateriile. 

Consola emite patru bipuri (Vantage Vue) sau trei bipuri (Vantage Pro sau Pro2); intervalul dintre bipuri este de o secundă. 
Odată realimentată consola, se afişează automat modul de configurare. 
Weather Envoy emite două bipuri, de asemenea la interval de o secundă unul faţă de celălalt. 

7. Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor astfel încât cablul colector de date să iasă prin slotul pătrat.  
8. Localizaţi un port serial liber pe spatele calculatorului şi conectaţi conectorul DB cu 9 pini la port.  
9. Introduceţi fişa de la capătul cablului scurt care vine de la colectorul de date în mufa de la capătul cablului de 2,5 m. Apoi 

introduceţi fişa de la capătul cablului de 2,5 m în conectorul DB-9. 
Cablul care conectează colectorul de date la calculator este lung de 2,4 m (8’). Utilizaţi un cablu prelungitor direct, cu 4 
conductoare, de 12 m (40’) pentru a mări distanţa dintre consolă şi calculator. Nu încercaţi să utilizaţi un cablu mai lung de 
12 m; în caz contrar, colectorul de date poate întâmpina dificultăţi de comunicare cu calculatorul. 
Configuraţi consola astfel încât datele să fie transferate cu aceeaşi viteză între consolă, colectorul de date şi calculator. 

10. Verificaţi setarea vitezei de transmisie pe consolă. Vedeţi „Modul de afişare a vitezei de transmisie” mai sus.  
 
Reţineţi:  Dacă aveţi un Weather Envoy, nu modificaţi această valoare a vitezei de transmisie în software-ul WeatherLink. 

Setarea vitezei de transmisie pe consolă sau Envoy (întotdeauna 19200) trebuie să fie aceeaşi ca setarea vitezei 
de transmisie a WeatherLink. Pentru mai multe informaţii accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink. 

 
 
Configurarea software-ului 
Odată ce conexiunea la consolă a fost configurată, WeatherLink este foarte uşor de configurat pe calculator. Pentru a configura 
software-ul WeatherLink şi conexiunea la consola dvs. urmaţi paşii de mai jos. 
 
Executarea software-ului 
Pentru a executa software-ul faceţi dublu clic pe iconiţa WeatherLink. Dacă nu există nicio staţie alocată în directorul 
programului, software-ul vă cere să adăugaţi o staţie (pentru detalii vedeţi mai jos). 
Dacă este vorba de o actualizare a software-ului şi există mai mult de o staţie în directorul programului la deschiderea aplicaţiei, 
ultima staţie care a fost afişată este deschisă automat.  
 
Configurarea staţiei 
Fiecare staţie conectată la calculator trebuie să aibă propria sa staţie în software. Software-ul creează o bază de date pentru 
staţie şi alte informaţii specifice staţiei şi cere să i se furnizeze de setările de comunicare necesare (tipul comunicării etc.). 
 
Adăugarea unei staţii 
1. Selectaţi New Station (Staţie nouă) din meniul File (Fişier). Se afişează caseta de dialog New Station. 
2. Tastaţi numele ales pentru staţie (până la 40 caractere/spaţii) în caseta de dialog Station Name (Numele staţiei). Software-

ul utilizează primele opt caractere din numele staţiei (fără a lua în calcul spaţiile sau semnele de punctuaţie) ca nume al 
directorului în care salvează baza de date şi fişierele de configurare ale acestei staţii. Aşadar, primele opt caractere ale 
fiecărei staţii trebuie să fie unice. 

3. Faceţi clic pe OK pentru a salva noua staţie sau faceţi clic pe Cancel pentru a părăsi meniul fără a salva. 
Software-ul salvează noua staţie, creează un director şi un fişier de configurare pentru staţie şi vă cere să accesaţi procesul 
„Walktrough” („Pas cu pas”). 

 
Despre Walktrough 
Software-ul include un „Walktrough” de configurare a staţiei, care vă ghidează paşii pe parcursul procedurilor de configurare a 
staţiei meteo. După ce adăugaţi o staţie nouă, caseta de dialog Walkthrough se afişează automat. Dacă selectaţi Yes, procesul 
Walktrough porneşte. Dacă selectaţi No, Walktrough este anulat.  
Puteţi configura staţia selectând separat toţi paşii necesari pentru configurare din meniul Setup (Configurare). În meniul Setup 
este inclusă o opţiune Walkthrough care vă permite să accesaţi procesul Walkthrough în orice moment. 
Dacă selectaţi procesul Walkthrough, software-ul afişează o serie de casete de dialog. La fiecare pas din procesul Walkthrough 
aveţi la dispoziţie casete de dialog pentru a efectua sau a sări pasul următor din Walkthrough. Pentru a continua selectaţi OK. 
Pentru a sări pasul respectiv şi a trece la pasul următor selectaţi Skip. Pentru a anula în întregime procesul Walkthrough selectaţi 
Cancel.  
 
Reţineţi:  Pentru mai multe informaţii despre tot procesul Walkthrough accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink. 
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Setările portului de comunicare 
WeatherLink conţine o casetă de dialog pentru configurarea setărilor de comunicare pentru configurarea colectorul dvs. de date 
prin conexiune serială, USB, WeatherLinkIP sau prin modem. Utilizaţi caseta de dialog Communications Port (Port de 
comunicaţii) pentru a selecta tipul de comunicare şi a testa comunicarea între calculator şi staţie.  
1. Selectaţi Communications Port din meniul Setup sau afişaţi caseta de dialog cu Walkthrough. 

Se afişează caseta de dialog Communications Port. 

 
2. Selectaţi tipul de comunicare al colectorului dvs. de date din câmpul Communications. Secţiunile din caseta de dialog care 

aparţin tipului de comunicare respectiv se activează. 
Selectaţi USB în acest câmp dacă aveţi un colector de date USB şi nu utilizaţi nicio altă aplicaţie terţă. 
Selectaţi Serial în acest câmp numai dacă utilizaţi un software terţ sau o aplicaţie care necesită comunicare prin intermediul 
unui port COM. 

În cele ce urmează vă oferim o prezentare generală a conectării tipurilor de comunicare serială, USB sau TCP/IP în caseta de 
dialog Communications Port. Citiţi instrucţiunile pentru tipul de comunicare selectat de dvs. Pentru informaţii mai detaliate 
accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink. Accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink şi pentru instrucţiuni complete 
referitoare la conexiunea dvs. prin modem. 
 
Pentru comunicarea serială 

1. Selectaţi Serial din câmpul Communications. 
2. Selectaţi din lista derulantă portul de comunicare care conectează colectorul de date la calculator sau faceţi clic pe 

Auto-Detect pentru a găsi şi selecta portul COM corect care este utilizat pentru conexiunea dvs. prin port serial. 
3. Verificaţi ca lista derulantă Baud Rate (viteza de transmisie) să arate 19200 bauzi. Dacă nu, faceţi clic pe lista derulantă 

şi selectaţi 19200. 
4. Faceţi clic pe Test pentru a verifica comunicarea. 
5. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările portului de comunicare. 

 
Pentru comunicarea prin USB 
1. Selectaţi USB în caseta de dialog Communications Port numai dacă aveţi un colector de date USB şi nu utilizaţi nicio altă 

aplicaţie terţă. 
La selectarea butonului radio USB se afişează caseta de dialog USB Connection (Conexiunea USB). 
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2. Dacă aveţi un colector de date USB pe care doriţi să îl conectaţi la un port serial pentru a executa aplicaţii terţe, faceţi clic pe 

Cancel. 
sau 
Dacă aveţi un colector de date USB şi doriţi să configuraţi o legătură directă între colectorul de date USB şi software, faceţi 
clic pe OK. 
WeatherLink va crea o conexiune USB directă, alocând colectorului de date un număr serial unic. Pentru informaţii mai 
detaliate accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink. 
 

Reţineţi:  Odată ce colectorului de date i-a fost alocat un număr serial unic, acesta nu mai poate fi transformat înapoi 
pentru a permite o conectare la portul serial în software. Software-ul WeatherLink include un program utilitar 
care vă permite să transformaţi un colector de date USB direct înapoi într-un colector de date USB care poate fi 
conectat la portul serial. Pentru a utiliza acest program utilitar selectaţi Convert USB to Virtual Serial 
(Transformare USB în serial virtual) din grupul de programe WeatherLink din meniul Start al calculatorului dvs. 
(Start>AllPrograms>WeatherLink>Convert USB to Virtual Serial / Start>Toate 
programele>WeatherLink>Transformare USB în serial virtual) şi executaţi programul utilitar pentru a vă 
transforma colectorul de date. Pentru mai multe informaţii contactaţi un specialist. 

 
3. Faceţi clic pe Test pentru a verifica comunicarea. 
4. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările portului de comunicare. 
 
Pentru comunicarea prin WeatherLinkIP 
1. Selectaţi TCP/IP în câmpul Communications. Zonele pe care trebuie să le definiţi pentru comunicarea prin TCP/IP devin 

active în caseta de dialog.  
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2. Selectaţi unul din cele trei butoane radio disponibile, cel care descrie cel mai bine tipul de conexiune TCP/IP pe care doriţi să 
o configuraţi: 

• Local Device ID (ID local al dispozitivului) – Se conectează la colectorul de date WeatherLinkIP prin intermediul unei 
conexiuni la reţeaua locală. Utilizaţi această opţiune dacă calculatorul dvs. este conectat la acelaşi router sau comutator ca 
şi colectorul de date WeatherLinkIP. 

• Remote IP Address (Adresă IP la distanţă) – Conectează colectorul de date WeatherLinkIP şi staţia la software-ul 
WeatherLink prin intermediul unei conexiuni la distanţă cu ajutorul unei adrese IP. În general, această conexiune necesită o 
adresă IP statică. 

 
Reţineţi:  Această opţiune se utilizează numai consola sau Envoy-ul dvs. echipat/ă cu WeatherLinkIP este conectată la 

internet într-un loc care este la distanţă de localizarea calculatorului pe care dvs. executaţi software-ul 
WeatherLink. Aceasta este o opţiune de configurare avansată. Pentru mai multe informaţii contactaţi serviciul 
de ajutor online WeatherLink. 

• Web Download (Descărcare web) – Descarcă date colectate de la o consolă sau un Envoy conectat/ă la un colector de date 
WeatherLinkIP prin intermediul www.weatherlink.com. 

 
Pentru o conexiune locală: 
1. Faceţi clic pe Local Device ID. 
2. Faceţi clic pe Find pentru a găsi ID-ul colectorului de date. 
3. Faceţi clic pe Test pentru a verifica comunicarea. 
4. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările portului de comunicare. 
 
Pentru descărcare web: 
1. Faceţi clic pe Web Download. 
2. Introduceţi ID-ul de utilizator şi parola pe care le-aţi creat pe www.weatherlink.com. Pentru mai multe informaţii vedeţi 

„WeatherLinkIP şi Weatherlink.com” mai sus.  
3. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările de descărcare web. 
 
Setarea dispozitivului de emisie-recepţie 
Utilizaţi caseta de dialog Set Transceiver (Setaţi dispozitivul de emisie-recepţie) pentru a viziona şi/sau a configura ID-ul de 
transmiţător şi ID-ul de repetitor alocate consolei dvs. Vantage Vue,Vantage Pro sau Pro2 sau Weather Envoy şi pentru a 
controla funcţia de retransmisie. 
 
Reţineţi:  Această casetă de dialog este singura unealtă disponibilă pentru a configura setările ID-ului de transmiţător şi 

ID-ului de repetitor ale Weather Envoy-ului dvs. 
 
Pentru a seta opţiunile de emisie-recepţie: 
1. Selectaţi Set Transceiver din meniul Setup; se afişează caseta de dialog. 

 
Dacă aveţi o consolă Vantage Vue sau o consolă Vantage Pro2 sau un Envoy cu soft integrat datat mai 2005 sau ulterior (sau 
versiunea 1.6 sau ulterioară), caseta de dialog Set Transceiver se afişează cu funcţii speciale destinate utilizării 
repetitoarelor. 

http://www.weatherlink.com/
http://www.weatherlink.com/
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2. Selectaţi un tip de staţie pentru fiecare din cele 8 canale posibile pe care Envoy le poate recepţiona. Pentru mai multe 
informaţii referitoare la configurarea staţiilor, funcţia de retransmisie şi configurarea Envoy în vederea utilizării 
repetitoarelor contactaţi serviciul de ajutor online WeatherLink.  

 
 
Actualizarea versiunilor mai vechi 
Începând cu versiunea 5.2 WeatherLink stochează date suplimentare de la senzori în baza de date meteo. Fişierele de date din 
versiunile mai vechi nu conţin datele suplimentare şi trebuie transformate înainte de a fi utilizate de versiunea cea mai nouă a 
WeatherLink. 
Procedura de mai jos explică modul în care fişierele de date mai vechi WeatherLink pot fi transformate pentru a fi utilizate cu 
WeatherLink versiunea 5.2 şi ulterioare. Dacă actualizaţi de la versiunea 5.0 sau 5.1, există de asemenea instrucţiuni care vă 
arată cum să recuperaţi datele suplimentare existente din colectorul dvs. de date Vantage Pro şi să le încorporaţi în fişierele de 
date meteo.  
 
Pentru a actualiza o versiune anterioară a WeatherLink: 
1. Accesaţi http://www.davisnet.com/support/weather/. 
2. În zona de navigare din stânga, faceţi clic pe Software Support (Asistenţă software), apoi faceţi clic pe Software. 
3. Găsiţi versiunea WeatherLink actualizată pe care doriţi să o instalaţi. 
4. Faceţi clic pe numele fişierului şi se afişează link-ul de descărcare pentru fişier. (Vedeţi exemplul de mai jos). 

 
5. Faceţi clic pe link-ul de descărcare şi salvaţi fişierul cu actualizarea WeatherLink în acelaşi loc din dosar unde se află 

versiunea anterioară a WeatherLink (de exemplu,  
C:\Program Files\WeatherLink pentru versiunile 5.8.0 şi ulterioare sau 
C:\WeatherLink pentru versiunile 5.7.1 şi anterioare şi 5.9 şi ulterioare). 

 
Reţineţi:  Această procedură se adresează numai actualizării versiunilor anterioare ale WeatherLink, asiguraţi-vă că în 

dosarul de instalare pe care îl specificaţi în pasul 5 de mai sus este instalată o versiune anterioară a 
WeatherLink. Dacă în acest dosar de instalare nu este instalată o versiune anterioară a WeatherLink, este 
posibil ca instalarea acestei actualizări să nu funcţioneze corect. 

 
6. Urmaţi instrucţiunile prezentate în ecranele programului de configurare pentru a finaliza instalarea actualizării dvs. 
 
 
Transformarea bazei de date 
Dacă aveţi o bază de date existentă de la WeatherLink versiunea 5.1 sau anterioare (inclusiv versiunile WeatherLink 3 şi 4), există 
două moduri în care puteţi transforma aceste fişiere pentru a le utiliza cu WeatherLink versiunile 5.2 sau ulterioare. 
 
Transformarea unei staţii WeatherLink (pentru 5.2 sau ulterioare) 
Această metodă transformă toate fişierele de date din directorul unei staţii WeatherLink existente şi reţine datele de configurare 
ale staţiei introduse anterior. 
1. Instalaţi versiunea nouă a WeatherLink într-un dosar nou de program. 
2. Copiaţi dosarul staţiei din dosarul anterior de program WeatherLink într-un dosar de program WeatherLink 5.2 sau 

ulterioare. 

http://www.davisnet.com/support/weather/
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3. Utilizaţi comanda Open Station (Deschidere staţie) din meniul File pentru a deschide dosarul staţiei pe care l-aţi copiat. 
WeatherLink detectează automat faptul că staţia a fost creată de o versiune anterioară a software-ului şi cere să transforme 
datele şi staţia. 

4. Faceţi clic pe OK pentru a transforma configurarea staţiei, inclusiv fişierele din baza de date meteo. WeatherLink creează 
automat o copie de rezervă a fişierelor vechi şi apoi le transformă pentru a fi utilizate de WeatherLink versiunile 5.2 sau 
ulterioare. 

 
Importul fişierelor din baza de date (pentru fişiere create în versiunea 5.1 sau anterioare) 
Opţiunea de meniu Import Database Files vă permite să selectaţi fişiere individuale sau grupuri de fişiere pe care să le 
transformaţi pentru a fi utilizate de WeatherLink 5.2 sau ulterioare. 
 
Reţineţi:  WeatherLink nu importă fişiere din bazele de date create de WeatherLink versiunile 5.2 sau ulterioare cu 

ajutorul opţiunii Import Database Files. Această opţiune importă numai fişiere din bazele de date create de 
WeatherLink versiunea 5.1 sau anterioare.  

 
1. Deschideţi WeatherLink 5.2 sau ulterioare şi selectaţi Import Database Files din meniul File. Se afişează caseta de dialog 

Browse.  
2. Selectaţi fişierele din baza de date pe care doriţi să le importaţi. Selectaţi un fişier sau mai multe fişiere din acelaşi dosar.  
3. Faceţi clic pe Open (Deschidere) pentru a transforma fişierele selectate. Aceste fişiere sunt puse într-un subdirector numit 

„Converted Database Files” („Fişiere din baza de date transformate”). 
4. Copiaţi în directorul staţiei dvs. fişierele transformate. 
5. Redeschideţi staţia în WeatherLink pentru a viziona fişierele transformate. 
 
Recuperarea datelor din colectorul de date 
Colectoarele de date pentru Vantage Pro, Vantage Pro2, Vantage Vue şi Weather Envoy conţin date şi variabile meteo care nu 
sunt utilizate de WeatherLink 5.0 sau 5.1, cum ar fi UV, radiaţiile solare, rata precipitaţiilor şi ET (evapotranspiraţia). 
Spre deosebire de versiunile anterioare, WeatherLink versiunea 5.0 sau ulterioare vă permit să vizionaţi şi să utilizaţi aceste 
variabile. În funcţie de intervalul de arhivare utilizat pe colectorul dvs. de date, puteţi stoca în colectorul de date până la 200 zile 
din aceste date, pe care le puteţi recupera şi încorpora în WeatherLink 5.2 sau ulterioare. 
Pentru a încorpora aceste date în fișierele de date WeatherLink 5.2 sau ulterioare: 
1. Selectaţi New Station în meniul File şi creaţi un dosar temporar pentru staţia meteo. (Pentru mai multe informaţii vedeţi 

Adăugarea unei staţii noi). 
2. Selectaţi Download în meniul File sau faceţi clic pe iconiţa Download. WeatherLink descarcă în întregime toate datele 

stocate în colectorul de date. 
3. Selectaţi Browse în meniul Window sau faceţi clic pe iconiţa Browse. 
4. Derulaţi până la începutul fişierului de date şi notaţi ora şi data primei introduceri de date în baza de date.  
5. Deschideţi staţia WeatherLink originală cu ajutorul opţiunii Open Station din meniul File. 
6. Selectaţi Browse din meniul Window sau faceţi clic pe iconiţa Browse. 
7. Selectaţi Delete Records (Ştergere înregistrări) din meniul Browse. 
8. Selectaţi înregistrările pentru zilele care urmează primei date din bata de date temporară a staţiei. 
 
Reţineţi:  Nu selectaţi înregistrările pentru ziua în care începe baza de date temporară. Fiecare înregistrare poate fi 

ştearsă separat pentru ziua respectivă în pasul următor.  
 
9. Selectaţi şi ştergeţi individual fiecare înregistrare datată după prima înregistrare din baza de date temporară din fereastra 

Browse. 
 
Reţineţi:  WeatherLink descarcă date numai pentru datele şi orele care nu există deja în baza de date. Ştergerea 

înregistrărilor îi permite să descarce date noi. 
 
10. Selectaţi Download din meniul File sau faceţi clic pe iconiţa Download pentru a descărca date din colectorul de date. 
11. Selectaţi Delete Station (Ştergere staţie) din meniul File şi selectaţi staţia temporară pe care aţi creat-o în pasul 1 pentru a o 

şterge din lista de staţii utilizate curent. 
 
Recalcularea indexului THSW 
WeatherLink versiunile 5.3 şi ulterioare suportă un nou parametru de date derivat, indexul temperatură-umiditate-soare-vânt 
(THSW). Dacă staţia dvs. este echipată cu un senzor de radiaţii solare, această valoare poate fi calculată pentru datele existente 
selectând Recalculate THSW Index din meniul Browse, care se afişează atunci când fereastra Browse este deschisă.  
 
Reţineţi:  Înainte de a utiliza această comandă aveţi grijă să verificaţi setările latitudinii şi longitudinii şi setările orei de 

vară/iarnă să fie corecte.  
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Ghid pentru remedierea defecţiunilor 
Capitolul următor răspunde unora din cele mai frecvente întrebări referitoare la WeatherLink. Consultaţi acest ghid şi fişierele de 
ajutor online. 
 
Probleme de comunicare 
Dacă întâmpinaţi probleme la stabilirea comunicării între staţia meteo şi WeatherLink, mai întâi verificaţi diagnosticul propriu al 
consolei. Deconectaţi toate sursele de alimentare ale consolei şi reporniţi-o reconectând alimentarea (cu colectorul de date încă 
ataşat). 
 

Reţineţi:  Colectorul de date utilizează memorie remanentă, deci toate datele înregistrate anterior rămân stocate. În 
orice caz, setaţi consola în modul de configurare (apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi săgeata jos „-
”) înainte de a deconecta alimentarea, pentru a evita deteriorarea colectorului de date. 

 

• Consola emite o serie de bipuri, fiecare bip fiind emis atunci când staţia meteo trece câte un test diagnostic. Bipurile se 
succed la circa o secundă unul după altul. Pentru Vantage Vue trebuie să auziţi patru bipuri; pentru Vantage Pro sau Pro2 
trebuie să auziţi trei bipuri; pentru Weather Envoy trebuie să auziţi două bipuri. 

 

Reţineţi:  Dacă nu auziţi unul sau mai multe din aceste bipuri, contactaţi un specialist.  
• Dacă consola emite patru (Vantage Vue), trei (Vantage Pro sau Pro2) sau două (Weather Envoy) bipuri, vedeţi „Setările 

portului de comunicare” mai sus pentru instrucţiunile referitoare la verificarea setărilor de comunicare. 
 
Detectarea defecţiunilor de comunicare prin port serial 
• Dacă utilizaţi o conexiune prin port serial, verificaţi adaptorul pentru port serial. Utilizaţi numai adaptorul albastru pentru 

port serial furnizat împreună cu WeatherLink. Modelele mai vechi sau alte modele decât cel furnizat în kitul de conectare 
WeatherLink nu sunt compatibile. 

• Verificaţi setările vitezei de transmisie pe consolă şi în caseta de dialog Communication Port din software. Asiguraţi-vă că au 
acelaşi număr. Vedeţi „Modul de afişare a vitezei de transmisie” mai sus pentru informaţii referitoare la modul de navigare 
până la ecranul vitezei de transmisie de pe consola dvs. Acest ecran apare numai dacă colectorul de date este conectat la 
consolă.  

• Testaţi portul serial cu ajutorul conectorului buclă furnizat. Utilizaţi butonul Loopback (Buclă) (opus butonului Test) din 
caseta de dialog Communications Port pentru a testa şi a găsi conexiunea corectă prin port serial. Dacă există o problemă 
de comunicare, acesta determină dacă portul serial sau colectorul de date nu comunică corespunzător. În plus, funcţia buclă 
detectează şi raportează prezenţa eventualelor modemuri. 
Utilizaţi conectorul buclă (cablul scurt cu jack telefonic la un capăt şi vârf roşu din plastic la celălalt) furnizat în pachetul de 
conectare WeatherLink prin port serial. 

1. Dacă este nevoie deconectaţi cablul dintre consola dvs. şi adaptorul conectat la portul COM.  
2. Introduceţi conectorul buclă în adaptor. 
3. Selectaţi Communications Port din meniul Setup. Se afişează caseta de dialog Communications Port. 

 

Conector 
buclă 
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4. Faceţi clic pe Loopback. 
Software-ul caută toate porturile standard şi afişează numărul portului COM în care se află conectorul buclă.  

 
Portul COM corect este selectat automat în caseta de dialog Communications Port. În cazul în care conectorul buclă nu este 
găsit în niciun port COM, este posibil ca portul dvs. serial să nu funcţioneze. Dacă încă nu există nicio conexiune sau dacă testul 
buclă identifică acelaşi port serial pe care l-aţi selectat, eliminaţi următoarele posibilităţi: 
 
Reţineţi:  Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste erori ale dispozitivelor contactaţi furnizorul de la care aţi 

achiziţionat PC-ul sau un specialist.  
 
• Conflict hardware – Verificaţi fila Device Manager (Manager dispozitive) din caseta de dialog Windows System Properties 

(Proprietăţi sistem Windows) pentru a vă asigura că Windows recunoaşte portul COM selectat. Consultaţi documentaţia 
calculatorului dvs. pentru a vedea cum se accesează caseta de dialog System Properties. 

• Portul de comunicare utilizează un nume de dispozitiv diferit de standard – WeatherLink recunoaşte porturile seriale 
numite COM1 numai prin intermediul COM18. Pentru a utiliza un modem specificaţi portul COM fundamental al 
calculatorului dvs. pentru a afla la care port este conectat modemul, afişaţi Windows’System Properties > Device Manager > 
“modem name” Properties >Modem > Port / Proprietăţi sistem Windows > Manager dispozitive > Proprietăţi „numele 
modemului” >Modem > Port, şi verificaţi ca „numele modemului” afişat să corespundă cu numele modemului instalat de 
dvs. 

• Portul dvs. serial este defect. 
• Conectorul buclă sau mufa pentru adaptor a WeatherLink nu funcţionează. 
 
Reţineţi:  Dacă detectaţi defecţiuni ale modemului contactaţi serviciul de ajutor online WeatherLink. 
 
Detectarea defecţiunilor de comunicare prin USB 
• Închideţi software-ul WeatherLink. 
• Deconectaţi cablul USB de la consolă sau Envoy. 
• Reconectaţi cablul la consolă sau Envoy. 
• Deschideţi din nou software-ul WeatherLink. 
• Deschideţi caseta de dialog Communications Port. Selectaţi USB dacă USB nu este selectat în câmpul de comunicare şi 

urmaţi cerinţele.  
• Faceţi clic pe Test pentru a verifica comunicarea dintre staţie şi software. Dacă testul eşuează, fie staţia nu funcţionează 

corect, fie driverele de comunicare prin USB nu au fost instalate cu succes. Pentru a verifica dacă driverul este instalat, 
căutaţi în Windows’ System Properties -> Device Manager -> Universal Serial Bus Controllers / Proprietăţi sistem Windows > 
Manager dispozitive >Controler magistrală serială universală, şi vedeţi dacă USBXpress Device apare în listă. Dacă driverul 
apare în listă şi în continuare nu există nicio comunicare între staţie şi calculator, contactaţi un specialist. Dacă driverele nu 
apar în listă, contactaţi un specialist pentru instrucţiuni referitoare la instalarea driverelor necesare.  

• Dacă utilizaţi o aplicaţie terţă care necesită ca conexiunea prin USB să poată fi utilizată drept conexiune prin port COM, 
contactaţi serviciul de ajutor online WeatherLink pentru mai multe informaţii sau contactaţi un specialist. 

 
Detectarea defecţiunilor de comunicare prin WeatherLinkIP 
Reţineţi:  O consolă care utilizează un colector de date WeatherLinkIP necesită utilizarea unui adaptor AC. Tensiunea 

bateriilor poate fi utilizată pentru alimentare de rezervă pe termen scurt în caz de pană de curent, însă o 
consolă sau un Envoy cu WeatherLinkIP trebuie să utilizeze un adaptor AC ca sursă principală de alimentare.  

 
1. Vedeţi dacă aveţi stabilită o conexiune la internet. Verificaţi dacă puteţi accesa un site web de pe un calculator conectat la 

routerul sau comutatorul utilizat de colectorul de date WeatherLinkIP. 
2. Verificaţi conexiunea prin cablu dintre colectorul dvs. de date WeatherLinkIP şi routerul sau comutatorul cu bandă largă. 

Verificaţi dacă ledul verde de pe colectorul de date WeatherLinkIP este aprins. 
3. Lăsaţi colectorul de date conectat la router şi deconectaţi alimentarea atât de la router, cât şi de la consolă sau Envoy.  
4. Reconectaţi alimentarea la router sau comutator. Aşteptaţi cel puţin un minut deoarece routerul reporneşte şi restabileşte 

conexiunile. 
5. Reconectaţi alimentarea AC la consolă sau Envoy. 
6. Verificaţi dacă ledul verde de pe colectorul de date WeatherLinkIP este aprins. Dacă nu este aprins, contactaţi un specialist.  
7. Numai pentru console – Menţineţi apăsată tasta DONE pentru a părăsi modul de configurare. 
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8. Pentru WeatherLink.com – Aşteptaţi cinci minute. Accesaţi www.weatherlink.com şi înregistraţi colectorul de date cu 
ajutorul ID-ului dispozitivului şi parolei. Dacă l-aţi înregistrat deja, verificaţi dacă pagina dvs. “My Weather” este în curs de 
actualizare. 

9. Pentru software-ul WeatherLink – Deschideţi WeatherLink. Deschideţi caseta de dialog Communications Port. Selectaţi 
TCP/IP dacă nu este deja selectat. Selectaţi din TCP/IP tipul de comunicare pe care doriţi să îl utilizaţi. 

 
Numai pentru conexiunile locale 
• În caseta de dialog Communications Port, selectaţi Local Device ID (ID-ul local al dispozitivului) şi faceţi clic pe Find (Găsire). 

Dacă colectorul de date comunică în reţea, caseta de dialog Communications Settings (Setări comunicare) afişează ID-ul 
dispozitivului şi adresa IP a colectorului dvs. de date. Dacă caseta de dialog nu se afişează, verificaţi conexiunile şi încercaţi 
din nou sau contactaţi un specialist. 

• Faceţi clic pe Test pentru a verifica comunicarea dintre staţie şi software. 
 
Numai pentru descărcare web 
• În caseta de dialog Communications Port,verificaţi dacă ID-ul de utilizator şi parola coincid cu ID-ul de utilizator şi parola pe 

care le-aţi utilizat atunci când v-aţi creat cont pe www.weatherlink.com. 
 
Probleme de program 

 Graficul barometric al buletinului nu „se umple” complet. 
 Atunci când încărcaţi buletinul pentru prima oară, graficul barometric se va umple complet numai când veţi avea 

date în baza de date, date pentru ultimele şase ore. Asiguraţi-vă de următoarele: 
• În baza dvs. de date există destule date pentru graficul barometric. 
• Ora şi data datelor barometrice stocate în baza dvs. de date sunt corecte. 
• Ora şi data PC-ului sunt corecte. 
• Ora şi data staţiei meteo sunt corecte. 
• În caseta de dialog Station Configuration, setaţi caseta derulantă Download archive data 

when Bulletin or Summary is started (Descărcare date arhivă atunci când este început un buletin sau un 
rezumat) pe Always (Întotdeauna) sau pe Confirm each time (Confirmaţi de fiecare dată). 

 În baza mea de date nu apare citirea direcţiei vântului (sau apar linii în loc de citire). 
 Reţineţi că dacă vântul nu are viteză atunci când se testează direcţia, direcţia vântului nu este înregistrată. În 

intervalele cu o viteză foarte mică a vântului nu se poate înregistra nicio direcţie. 
 
Reţineţi:  Deoarece vitezele mari ale vântului se testează mai des, este posibil să aveţi o viteză mare a vântului, dar să nu 

aveţi viteza sau direcţia vântului. 
 

 WeatherLink afişează „No new data to download” (Lipsă date noi de descărcat), dar eu ştiu că există date. Ce pot 
face? 

 Sistemele Vantage Pro2 şi Vantage Vue sunt destul de „inteligente” încât să transmită numai date pe care nu le-au 
transmis deja la calculator. Aşadar, atunci când iniţiaţi o nouă descărcare, programul va recupera prima înregistrare 
de după ultima înregistrare afişată în fereastra Browse a WeatherLink. Este posibil ca în colectorul de date să existe 
şi date mai vechi, dacă nu i-aţi şters memoria. Pentru a vedea câte astfel de înregistrări vechi sunt stocate în 
colectorul de date, creaţi o staţie nouă şi descărcaţi datele în această nouă bază de date. Deoarece în staţia pe care 
aţi creat-o nu există înregistrări stocate, WeatherLink va descărca tot ce a stocat. 
În continuare, încercaţi să ştergeţi memoria de arhivare cu ajutorul casetei de dialog goale. Veţi pierde toate datele 
pe care nu le-aţi descărcat deja în memoria de arhivare, dar toate valorile de calibrare şi setările de alarmă vor 
rămâne intacte. Dacă aceasta nu funcţionează, reporniţi staţia meteo (adică deconectaţi şi reconectaţi toate sursele 
de alimentare ale staţiei). 

 
Reţineţi:  Aveţi grijă să setaţi consola în modul de configurare (apăsaţi tastele DONE şi săgeată jos) înainte de a scoate 

bateriile. Astfel aveţi siguranţa că staţia va memora valorile zilnice curente maxime şi minime şi acumularea 
zilnică a precipitaţiilor şi ET.  

 
 La vizionarea datelor, în locul valorilor funcţiilor, altele decât direcţia vântului, apar linii. De ce? 

 Dacă senzorul nu a înregistrat deloc date (de exemplu, senzorul a fost deconectat sau recepţia a fost blocată de 
interferenţe radio) sau senzorul a înregistrat date incorecte (de exemplu, senzorul nu funcţiona corect), software-ul 
afişează mai degrabă linii decât să arate datele incorecte. Puteţi utiliza editorul de înregistrare pentru a corecta 
aceste date introduse.  

 
 Datele pe care doresc să le văd, cum ar fi radiaţiile solare, umiditatea solului sau Temp 2 nu se afişează. De ce? 

 Pentru ca datele să se afişeze în WeatherLink trebuie mai întâi ca toţi senzorii opţionali să fie activaţi în caseta de 
dialog Station Configuration (Configurarea staţiei). Dacă nu vedeţi date de la un senzor instalat în staţia dvs. meteo, 
verificaţi configurarea staţiei în meniul Setup şi asiguraţi-vă că senzorul a fost selectat. 

http://www.weatherlink.com/
http://www.weatherlink.com/
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Anexă: Instalarea la distanţă prin modem 
O instalare la distanţă prin modem reprezintă o conexiune a colectorului de date din consolă sau din Weather Envoy la un 
modem care poate fi apelat şi accesat de la un calculator. Utilizaţi o instalare la distanţă prin modem pentru a vă conecta 
calculatorul la o consolă sau un Weather Envoy aflat/ă la distanţă. 

 
 

Utilizarea modemurilor pentru a vă conecta calculatorul la staţia meteo 
 
Reţineţi:  Înainte de a instala consola şi modemul într-un loc aflat la distanţă, mai întâi testaţi colectorul de date şi 

conexiunea cu ajutorul unei conexiuni directe, ca cea arătată în capitolul de mai sus. 
 
1. Instalaţi şi configuraţi un modem intern sau extern (conform instrucţiunilor producătorului) pentru a îl utiliza cu calculatorul 

dvs. Notaţi portul COM utilizat de modem. Veţi utiliza această informaţie atunci când vă veţi conecta la o consolă sau la 
Envoy cu ajutorul casetei de dialog Communications Port. 

2. La locul de instalare al consolei staţiei, amplasaţi modemul extern într-un loc de unde să se poată conecta atât la colectorul 
de date, cât şi la o mufă jack telefonică, şi conectaţi-l la mufa jack. 

 
Reţineţi:  Nu porniţi modemul în acest moment. 

Cablul care conectează colectorul de date la modem este lung de 2,4 m (8’). Dacă este nevoie, utilizaţi un cablu prelungitor 
standard, cu 4 conductoare, de 12 m (40’) pentru a mări distanţa dintre consolă şi modem. Nu încercaţi să utilizaţi un cablu 
prelungitor mai lung de 12 m; în caz contrar, colectorul de date poate întâmpina dificultăţi de comunicare cu calculatorul. 

3. Conectaţi modemul extern la mufa jack telefonică. 
4. Numai pentru console: accesaţi modul de configurare al consolei: apăsaţi şi menţineţi apăsat DONE, apoi apăsaţi săgeata 

jos (-). Accesând modul de configurare aveţi siguranţa că staţia nu scrie niciun fel de date şi salvează datele meteo curente 
în memorie.  

5. Înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor de pe spatele consolei şi deconectaţi toate sursele de alimentare: înlăturaţi 
bateriile şi, dacă există, adaptorul AC. 

 
Reţineţi:  Nedeconectarea alimentării consolei înainte de a instala colectorul de date poate duce la deteriorarea 

colectorului de date sau a consolei. Conectarea sau deconectarea colectorului de date atâta timp cât 
alimentarea este conectată poate duce la blocarea sau deteriorarea colectorului de date. 

 
6. Introduceţi ferm colectorul de date serial în suportul marcat EXPANSION din interiorul compartimentului bateriilor.  
7. Conduceţi cablul colector de date prin slotul pătrat de sub mufă. 
8. Conectaţi adaptorul telefonic pentru modem la modemul extern. 
 
Reţineţi:  Nu utilizaţi un adaptor DB-25 (nu este inclus) şi un adaptor inversor pentru a ataşa colectorul de date la un 

modem. Nu va funcţiona. 
 
9. Introduceţi conectorul de la capătul cablului în adaptorul telefonic pentru modem. 

Consolă Vantage Vue, Vantage  
Pro sau Pro2 sau Envoy 

Colector 
de date 

Capacul 
compartimentului 

bateriilor Cablu colector 
de date, 

2,5 m (8’) 
Modem extern 

Calculator 
Modem extern 

(sau intern) 

Adaptor 
telefonic pt.  

 modem  
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10. Porniţi modemul. Pornirea modemului în acest moment îi permite acestuia să recepţioneze impulsul de iniţializare de la 
consolă. 

11. Reconectaţi alimentarea consolei sau Envoy-ului reinstalând bateriile şi reconectând adaptorul AC, dacă există. 
Consola emite patru bipuri (Vantage Vue) sau trei bipuri (Vantage Pro sau Pro2); intervalul dintre bipuri este de o secundă. 
Odată realimentată consola, modul de configurare se afişează automat. 
Weather Envoy emite două bipuri, de asemenea la interval de o secundă unul faţă de celălalt. 

12. Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor astfel încât cablul colector de date să iasă prin slotul pătrat. 
13. Verificaţi setarea vitezei de transmisie pe consolă. Vedeţi „Modul de afişare a vitezei de transmisie” mai sus. 
Reţineţi:  Valoarea implicită pentru setarea vitezei de transmisie este de 19200 bauzi. Dacă aveţi un Weather Envoy, 

această valoare nu trebuie modificată în software-ul WeatherLink. Ecranul cu setările vitezei de transmisie se 
afişează numai dacă colectorul de date a fost instalat. 

 
Informaţii referitoare la conexiunea la distanţă prin modem  
Atunci când accesaţi o conexiune la distanţă prin modem, WeatherLink apelează automat staţia şi consola ori de câte ori în 
software s-a efectuat o procedură care îi cere să comunice cu staţia. 
Atâta timp cât WeatherLink este conectat la o staţie aflată la distanţă, în bara de instrumente se afişează o iconiţă On-Line. 
Aceasta indică faptul că WeatherLink a stabilit o conexiune cu consola şi staţia meteo aflate la distanţă. 
Pentru a deconecta conexiunea telefonică selectaţi iconiţa On-Line din bara de instrumente sau selectaţi Închidere din meniul 
File. 
 

 
Bara de instrumente cu iconiţa On-Line 

 
WeatherLink se deconectează de la modem în mod implicit după un minut fără comunicare cu staţia. Pentru a modifica această 
valoare implicită utilizaţi caseta de dialog Communications Port din meniul Setup al WeatherLink. (Pentru mai multe informaţii 
accesaţi serviciul de ajutor online WeatherLink.) 
Reţineţi:  WeatherLink nu închide linia telefonică dacă buletinul, rezumatul sau alte ferestre care recepţionează date în 

timp real de la consolă sunt active.  
 
Iconiţele din bara de instrumente 
 

 
Scurtături  

 
Fereastră grafic panglică 
ESC. . . . . . . .  Întrerupere redesenare  

Fereastră program principal Ctrl-M. . . . . . Definire ca implicit 
Ctrl-A . . . . . . Setare alarme Ctrl-P . . . . . . Imprimare grafic panglică 
Ctrl-B . . . . . . Vizionare buletin F1 . . . . . . . . . Ajutor în funcţie de context 
Ctrl-C . . . . . . Configurare staţie F3 . . . . . . . . . Mărire 
Ctrl-G . . . . . . Raport grade-zile F4 . . . . . . . . . Micşorare 
Ctrl-H . . . . . . Închidere Fereastră grafice 
Ctrl-I. . . . . . . Setări port comunicare ESC. . . . . . . . Întrerupere redesenare  
Ctrl-J. . . . . . . Descărcare automată Ctrl-D . . . . . . Alegere dată 
Ctrl-K . . . . . . Walkthrough (pas cu pas) Ctrl-M. . . . . . Definire ca implicit 
Ctrl-L . . . . . . Descărcare Ctrl-P . . . . . . Imprimare grafic 

On-Line 
(Închidere) 

Deschidere 
staţie 

Fereastră 
buletin 

Fereastră 
grafice 

Precipitaţii 
anuale 

Indicator 
alarmă 

On-Line 
(Închidere) 

Accesare ajutor 

Părăsire 
program 

Fereastră 
imprimare 

Rezumatul NOAA pe 
luna în curs 

Fereastră bază 
de date 

Fereastră grafic 
panglică 

Descărcare 
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Ctrl-O . . . . . . Deschidere staţie  F1 . . . . . . . . . Ajutor în funcţie de context 
Ctrl-P . . . . . . Imprimare fereastră activă F3 . . . . . . . . . Mărire 
Ctrl-Q . . . . . . Deschidere fereastră grafice F4 . . . . . . . . . Micşorare 
Ctrl-R . . . . . . Raport anual precipitaţii F9 . . . . . . . . . Suprapunere grafice 
Ctrl-S . . . . . . Deschidere grafice panglică F10 . . . . . . . . Graficul pe anul trecut 
Ctrl-T . . . . . . Setare oră Fereastră bază de date 
Ctrl-U . . . . . . Selectare unităţi de măsură Ctrl-D . . . . . . Alegere dată 
Ctrl-V . . . . . . Vizionare date descărcate Ctrl-N . . . . . . Adăugare observaţie 
Ctrl-X . . . . . . Setări auto fax Ctrl-P . . . . . . Imprimare înregistrări 
Ctrl-Y . . . . . . Vizionare rezumat Enter. . . . . . . Editare înregistrare 
Ctrl-Z . . . . . . Închidere fereastră Delete . . . . . . Ştergere înregistrare 
F1. . . . . . . . . . Ajutor în funcţie de context F1 . . . . . . . . .  Ajutor în funcţie de context 
F2. . . . . . . . . . Raport răsărit/apus Fereastră precipitaţii anuale 
F7. . . . . . . . . . Rezumat NOAA pe luna în curs Enter. . . . . . . Editare an 
F8. . . . . . . . . . Rezumat NOAA pe anul în curs Delete . . . . . . Ştergere an 
 
Această diagramă ilustrează o consolă wireless Vantage Pro2 şi un colector de date WeatherLink conectate la un calculator prin 
intermediul unui cablu colector de date USB. 
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