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MANUAL DE UTILIZARE 

STAȚIE METEO WIRELESS RW 53 
Cod produs: 672695 

Versiune 04/12 

 
 
 

1. Introducere 
 

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

 

Acest manual de utilizare aparține acestui produs. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în 
funcțiune și operarea produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 

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

 

2. Conținut colet 
 

 Stație meteo 

 Senzor extern (pentru măsurarea cantității de apă pluvială, vitezei vântului, direcției vântului, temperaturii, umidității) 

 Tub prelungitor 

 Șurub/piuliță de fixare pentru tubul prelungitor 

 Giruetă 

 Rotor 

 2x brățară de cablu 

 4x colier de cablu 

 Cheie hexagonală (pentru înșurubarea rotorului) 

 Manual de utilizare  
 

3. Domenii de utilizare 
 

Stația meteo afișează diferite valori măsurate, de ex. temperatura interioară/exterioară, umiditatea interioară/exterioară, 
cantitatea de apă pluvială, viteza și direcția vântului.  
Datele măsurate de senzorul extern sunt transferate wireless spre stația meteo.  
Ora și data pot fi setate automat folosind semnalul orar DCF. Este posibilă însă și setarea manuală (de ex. în caz de probleme de 
recepție).  

 

Cap. 5 prezintă toate caracteristicile și funcțiile acestui produs.  
 

Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările, valorile măsurate sau prognozele meteo eronate și pentru urmările 
acestor erori.  
Aparatul fi folosit numai în scopuri private; el nu a fost conceput pentru scopuri medicinale sau informații publice.  
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente, sticlă (display) și 
baterii ce pot fi sparte, respectiv înghițite. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 
Produsul funcționează cu baterii. Stația meteo poate funcționa și cu un bloc de alimentare extern (nu este inclus în colet, se 
comandă drept accesoriu).  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați 
produsul.  

 

4. Explicații simboluri 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 

 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
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5. Caracteristici și funcții 
 

a. Stația meteo 
 Afișare oră/dată DCF (receptorul DCF este integrat în senzorul extern), posibilitate de setare manuală a orei și datei în caz de 

probleme de recepție 

 Format oră 12/24 h comutabil 

 Afișare temperatură și umiditate interioară 

 Afișare temperatură (sau windchill, respectiv punct de rouă) și umiditate exterioară 

 Afișarea temperaturii în grade Celsius/Fahrenheit comutabilă 

 Memoria valori min/max pentru toate valorile măsurate 

 Funcția alarmă pentru viteza vântului, cantitatea de apă pluvială, temperatura interioară/exterioară, umiditatea 
interioară/exterioară (la depășirea în sus sau în jos a valorilor limită setate) 

 Funcția ceas deșteptător 

 Montare pe perete sau amplasare pe o suprafață plană (piciorul de suport rabatabil este în partea posterioară) 

 Funcționează cu 3 baterii AA sau bloc de alimentare extern (nu este inclus în colet, se comandă drept accesoriu) 

 Funcționează în spații închise și uscate 

 Iluminare de fundal pentru displayul LC (la apăsarea tastelor) 
 

b. Senzorul extern 
 Receptor DCF integrat 

 Transfer wireless al datelor măsurate și datelor DCF decodificate spre stația meteo 

 Funcționează cu 2 baterii AA 

 Măsurarea cantității de apă pluvială 

 Măsurarea vitezei și direcției vântului 

 Măsurarea temperaturii și umidității exterioare 

 Funcționează în spații exterioare 

 Montarea se face de ex. pe un stâlp 
 

6. Instrucțiuni de siguranță 
 

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

Stimate clientă, stimate client, instrucțiunile de siguranță servesc atât protecției dvs. personale, cât și protecției aparatului; citiți 
cu atenție următoarele puncte: 

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. 
Nu deschideți/dezmembrați niciodată aparatul (cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru 
instalarea/schimbarea bateriilor, respectiv curățare și montare). 

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

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

 Aparatul poate fi folosit numai în spații interioare, uscate și închise. Feriți aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate sau umezeală, căci în caz contrar se va defecta. 

 Senzorul extern este conceput pentru a fi folosit în spații exterioare. El nu poate funcționa însă pe sau sub apă.  

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

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

 Nu folosiți produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

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

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

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

7. Instrucțiuni privind bateriile și acumulatoarele 
 

În principiu stația meteo și senzorul extern pot funcționa și cu acumulatoare.  
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a acumulatoarelor, durata 
de funcționare a aparatului este mai mică; totodată raza de acțiune poate fi mai restrânsă. În plus acumulatoarele sunt 
mai sensibile decât bateriile la temperaturi exterioare scăzute. 
Dar dacă în ciuda acestor limitări doriți să folosiți acumulatoare, atunci vă recomandăm acumulatoare speciale NiMH, 
cu autodescărcare redusă.  
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 Vă recomandăm să folosiți preferențial baterii alcaline pentru a obține o durată de funcționare cât mai mare și mai sigură 
pentru aparatul dvs. 

 Stația meteo funcționează cu 3 baterii AA, iar senzorul extern cu 2 baterii AA.  

 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

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

 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii/acumulatoare.  

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

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; folosiți 
încărcătoare potrivite. 

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatoare. În caz contrar se pierde dreptul la garanție.  

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

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

 Pentru evacuarea ecologică a bateriilor/acumulatoarelor v. cap. „Eliminarea deșeurilor”.  
 

8. Punerea în funcțiune 
 

a. Montarea rotorului și giruetei 

 
 Rotorul giruetei (A) se montează în partea inferioară a senzorului de vânt.  
Prima dată desfaceți un pic știftul filetat folosind cheia hexagonală inclusă în colet.  
Introduceți rotorul giruetei pe arborele motor în direcția potrivită. Știftul filetat trebuie să stea pe partea aplatizată a arborelui 
motor.  
Rotiți cu grijă știftul filetat, fără a aplica forța.  

 Introduceți girueta (B) în partea superioară a senzorului de vânt. Magnetul integrat în giruetă are rolul de a identifica direcția 
vântului. 

Pe inelul de fixare (C) din jurul senzorului de vânt sunt marcate cele 4 puncte cardinale („N” = nord, „S” = sud, „E” = est, 
„W” = vest).  
La montare respectați neapărat această orientare, căci în caz contrar nu va putea fi afișată corectă direcția vântului.  
Orientați senzorul extern cu ajutorul bolobocului integrat (D), căci numai în acest fel senzorul de ploaie și de vânt vor 
putea funcționa corect.  

 

b. Instalarea bateriilor în stația meteo 
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară a stației meteo și instalați 3 baterii AA la polaritatea corectă 

(respectați plus/+ și minus/-). 

 Reînchideți compartimentul baterii. 

 Displayul afișează scurt toate segmentele, iar apoi stația meteo începe să caute senzorul extern.  
 

c. Instalarea bateriilor în senzorul extern 
Receptorul DCF este integrat în carcasa senzorului extern. Din acest motiv nu amplasați senzorul extern în apropierea 
aparatelor electrice/electronice, cablurilor, prizelor sau obiectelor metalice. 
Recepția semnalului DCF poate fi îngreunată și de pereții din beton armat, ferestrele termopan sau în pivnițe.  

 Deschideți compartimentul baterii din partea inferioară a senzorului de ploaie, trăgând afară compartimentul baterii. 
Instalați 2 baterii AA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). 

 Reintroduceți suportul baterii în compartiment. 

 Timp de câteva secunde se aprinde ledul roșu, din stânga de lângă compartimentul baterii, după care se stinge. Senzorul 
extern transferă primele valori măsurate. Pe displayul stației meteo ar trebui să apară acum în stânga jos temperatura și 
umiditatea. Pentru viteza vântului și cantitatea de apă pluvială apare „0.0”. După aceea pe display apare săgeata pentru 
direcția vântului.  

 În final ledul roșu clipește de 5x dacă a fost identificat un semnal DCF, după care se stinge.  
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Căutarea și evaluarea semnalului DCF durează cca. 5 -6 minute. Nu mișcați în această perioadă de timp nici stația meteo, nici 
senzorul extern; nu apăsați nicio tastă de pe stația meteo.  
După identificarea și evaluarea semnalului DCF se aprinde ledul roșu timp de 15 – 20 secunde, iar apoi se stinge. 
Senzorul extern începe să transmită datele spre stația meteo (valorile măsurate și datele de timp). La fiecare transfer de date 
clipește scurt ledul roșu, din stânga lângă compartimentul baterii al senzorului extern.  
Senzorul extern este pregătit de funcționare și poate fi montat în exterior, vezi următorul capitol. 

Dacă nici după 10 minute nu apare ora exactă pe displayul stației meteo, atunci scoateți bateriile din stația meteo și 
senzorul extern. Alegeți un alt loc de montare pentru stația meteo și senzorul extern și procedați după cum este descris 
mai sus. 
Pentru o recepție mai bună a semnalului DCF puteți monta senzorul și în spații exterioare, de ex. pe balcon sau terasă.  
Important: 
În timpul căutării semnalului DCF transferul wireless spre stația meteo este dezactivat, ca să nu se ajungă la distorsiuni 
de recepție. De aceea în timpul căutării semnalului DCF nu se transferă noi date măsurate spre stația meteo.  
Pentru mai multe informații privind recepția DCF vezi cap. 9.  

 

d. Montarea senzorului extern 
 Introduceți tubul prelungitor în tubul în formă de T al senzorului extern și fixați-l cu șurubul/piulița incluse în colet. 

 Montați senzorul extern într-un loc potrivit la exterior. Coletul include două brățări de cablu și mai multe coliere de cablu 
pentru fixarea tubului T.  

Folosiți material de montare adecvat la locul unde montați senzorul extern.  
Pe inelul de fixare din jurul senzorului de vânt sunt marcate cele patru puncte cardinale („N” = nord, „S” = sud, „E” = 
est, „W” = vest).  
Fixați senzorul extern în așa fel încât marcajul „N” să indice exact spre nord. Folosiți o busolă pentru a identifica 
punctele cardinale.  
Dacă nu aveți un compas, atunci puteți folosi o hartă sau internetul pentru a obține o orientare aproximativă. 
Folosind bolobocul integrat (vezi fig. din cap. 8, a) puteți orienta senzorul extern, astfel încât senzorul de ploaie și de 
vânt să poată funcționa corect. 

 

Instrucțiuni importante privind alegerea locului de montare: 

 Locul de montare trebuie să fie în aer liber, astfel încât să se poată măsura corect direcția și viteza vântului. Recomandăm o 
distanță minimă de 10 metri față de clădiri, copaci și tufe. 

 Nu montați senzorul extern în apropierea unui copac sau tufiș, căci frunzele care cad pot bloca orificiul din senzorul de 
ploaie. 

 Raza de acțiune dintre stația meteo și emițătorul din senzorul extern este de maxim 100 m în câmp liber (contact vizual 
direct între emițător/receptor).  
Raza reală de acțiune este însă mult mai mică, căci între stația meteo și senzorul extern se află pereți, mobilă, ferestre sau 
plante. 
Un alt factor distorsionant ce diminuează considerabil raza de acțiune este apropierea de aparatele electrice/electronice, 
cabluri sau obiecte metalice. Problematice sunt și plafoanele din beton armat, ferestrele termopan sau alte aparate ce 
folosesc aceeași frecvență de emisie, de ex. căști wireless etc.  

 

e. Amplasarea, respectiv montarea stației meteo 
Folosind orificiile din partea posterioară puteți monta stația meteo pe un perete, folosind de ex. un cârlig, un cui sau un șurub.  
Alternativ stația meteo poate fi amplasată pe o suprafață stabilă, suficient de mare și plană folosind piciorul de suport rabatabil. 
Pentru a evita formarea zgârieturilor folosiți o bază de suport dacă amplasați stația meteo pe mobilier cu suprafață valoroasă.  
 

9. Informații privind recepția DCF 
 

Stația meteo este capabilă să recepționeze și să evalueze așa-numitul semnal DCF. Este vorba 
despre un semnal emis de un emițător din Mainflingen (lângă Frankfurt am Main). Raza sa de 
acțiune măsoară maxim 1500 km, în condiții ideale de recepție chiar 2000 km.  
Semnalul DCF include printre altele ora exactă (deviație teoretică de 1 secundă la 1 milion de 
ani!) și data. Astfel nu mai este nevoie de setarea manuală a ceasului, la trecerea de la ora de 
vară la cea de iarnă sau invers.  
Prima încercare de recepție DCF se face întotdeauna la prima punere în funcțiune (instalarea 
bateriilor în senzorul extern), vezi cap. 8.  
 

Receptorul DCF este integrat în carcasa senzorului extern. Din acest motiv există mai 
puține distorsiuni în recepția DCF comparativ cu alte stații meteo.  
Încercările de recepție DCF se fac de mai multe ori pe zi. O singură recepție a 
semnalului DCF pe zi menține deviația ceasului cu cuarț integrat în stația meteo la mai puțin de o secundă.  
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10. Startul unei noi încercări de recepție 
 

 Pasul 1:  
Dacă pe displayul stației meteo nu apare ora actuală nici după 10 minute, atunci scoateți bateriile din stația meteo și senzorul 
extern.  

 Pasul 2: 
Reinstalați bateriile în stația meteo, vezi cap. 8, b. Așteptați câteva secunde până ce se afișează ecranul standard.  

 Pasul 3: 
Instalați bateriile în senzorul extern și procedați după cum este descris la cap. 8, c.  

Acest procedeu este necesar, căci codul de securitate al senzorului extern se modifică la fiecare înlocuire a bateriilor. În 
caz contrar stația meteo nu ar mai recunoaște senzorul extern. 
Din acest motiv trebuie să urmați pașii descriși mai sus, astfel încât codul de securitate să fie același pentru stația meteo 
și senzorul extern, iar valorile măsurate și datele DCF să poată fi afișate pe displayul stației meteo.  
 

11. Manevrarea stației meteo 
 

a. Comutarea afișărilor 
 Apăsați scurt tasta SET; clipește viteza vântului. 

 Cu tasta + sau MIN/MAX comutați afișarea între:  
(fără afișare)  viteza medie a vântului  
GUST  viteza rafalelor de vânt 

 Apăsați scurt tasta SET; clipește cantitatea de apă pluvială. 

 Cu tasta + sau MIN/MAX comutați afișare pe display între: 
1 h  Cantitatea de apă pluvială în ultima oră 
24 h  Cantitatea de apă pluvială în ultimele 24 h 
week  Cantitatea de apă pluvială în ultima săptămână 
month Cantitatea de apă pluvială în ultima lună 
Total  Cantitatea totală de apă pluvială de la ultima resetare  

 

După ce apare afișarea corespunzătoare o puteți reseta la „0.0” dacă mențineți apăsată tasta SET timp de 2 secunde. În 
cadrul acestui proces se resetează automat durata măsurători mai scurtă. 
Exemplu: dacă se resetează cantitatea săptămânală de apă pluvială (week), atunci se resetează la „0.0” și cantitatea de 
apă pluvială pentru ultima oră („1h”) și pentru ultimele 24 h („24h”). 

 Apăsați scurt tasta SET; temperatura exterioară clipește. 

 Cu tasta + sau MIN/MAX comutați afișarea între. 
Temp  Afișarea temperaturii exterioare măsurate 
Windchill Afișarea temperaturii windchill 

Această valoare de temperatură se calculează pe baza relației dintre temperatură și viteza vântului. 
Pentru temperaturi sub +10 °C și viteze mari de vânt temperatura percepută de pielea umană are o valoare 
mai mică (exemplu: temperatura exterioară: -20 °C, temperatura windchill -34 °C la o viteză a vântului de 40 
km/h).  

       Dew Point Afișarea temperaturii punctului de rouă 
Punctul de rouă este temperatura la care se formează condens pe un obiect.  

 Apăsați scurt tasta SET pentru a ieși din modul setări (alternativ nu apăsați nicio tastă timp de 30 de secunde).  
 

b. Realizarea setărilor 
Puteți realiza următoarele setări una după alta: 

 Contrast display 

 Fus orar 

 Modul 12/24 h 

 Setarea manuală a orei (dacă nu se poate recepționa semnalul DCF) 

 Comutarea succesiunii de afișare între dată/lună și lună/dată 

 Selecția unității de măsură pentru viteza vântului (km/h, m/s, bft, mph, noduri) 

 Corectarea direcției vântului 

 Selecția unității de măsură pentru cantitatea de apă pluvială (mm, inch) 

 Selecția unității de măsură a temperaturii (°C, °F) 
Pentru activarea modului setări apăsați tasta SET timp de 2 secunde.  
La fiecare apăsare scurtă a tastei SET treceți la următoarea setare.  
Cu tasta + respectiv MIN/MAX modificați valorile setate. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai 
rapidă a valorilor.  
După realizarea ultimei setări se iese din modul setări. Modul setări este părăsit automat dacă nu apăsați nicio tastă 
timp de 30 de secunde.  
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Procedați după cum urmează: 

 Apăsați tasta SET timp de 2 secunde, până ce sus în stânga pe display clipește „lcd“. Cu tasta + sau MIN/MAX setați contrastul 
displayului LC. 

 Apăsați scurt tasta SET; în dreapta sus pe display apare „ZON”, iar ora fusului ora clipește pe ecran. 
Cu tasta + sau MIN/MAX setați fusul orar în intervalul +12 până la -12 ore. 

 Apăsați scurt tasta SET; în stânga sus pe display clipește „24H” respectiv „12H”.  
Cu tasta + sau MIN/MAX comutați între modul 24h și 12h. În modul 12h în a doua jumătate a zilei apare simbolul „pm” în 
stânga lângă oră.  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește ora.  
Setați ora cu tasta + sau MIN/MAX. 

Atunci când modificați ora (ora/minute) sau data (an/lună/zi) dispare simbolul turn de comunicație pentru recepția 
DCF.  
Atunci când senzorul extern a evaluat semnalul DCF și l-a transferat spre stația meteo se suprascriu automat setările 
manuale pentru oră și dată. După aceea reapare simbolul turn de comunicație.  
Dacă doriți să activați o încercare de recepție a semnalului DCF, atunci procedați după cum este descris la prima punere 
în funcțiune (cap. 8 b și c, respectiv cap. 10). 

 Apăsați tasta SET; clipesc minutele.  
Setați minutele cu tasta + sau MIN/MAX.  

 Apăsați scurt tasta SET; sus în dreapta pe display clipește „DM”, respectiv „MD”.  
Cu tasta + sau MIN/MAX comutați succesiunea de afișare pentru lună și dată (MD = lună / dată, DM = dată / lună).  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește anul. 
Setați anul cu tasta + sau MIN/MAX.  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește luna. 
Setați luna cu tasta + sau MIN/MAX.  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește data. 
Setați data cu tasta + sau MIN/MAX.  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește unitatea de măsură pentru viteza vântului. 
Alegeți unitatea de măsură cu tasta + sau MIN/MAX.  
km/h  Kilometri pe oră 
mph  Mile pe oră 
m/s  Metri pe secundă 
knots Noduri 
bft  Scala Beaufort  

 Apăsați scurt tasta SET; clipește unitatea de măsură pentru cantitatea de apă pluvială. 
Alegeți unitatea de măsură cu tasta + sau MIN/MAX.  
mm  Milimetri 
inch  Inch 

 Apăsați scurt tasta SET; clipește unitatea de măsură pentru temperatura interioară și exterioară. 
Alegeți unitatea de măsură cu tasta + sau MIN/MAX.  
C  Grad Celsius 
F  Grad Fahrenheit  

 Apăsați scurt tasta SET; se iese din modul setări. Dacă timp de 30 de secunde nu apăsați nicio tastă se iese automat din 
modul setări.  

 

c. Vizualizarea datelor înregistrate 
 Apăsați scurt tasta HISTORY; în dreapta sus pe display apare HIS. 

 Dacă după aceea apăsați de mai multe ori scurt tasta MIN/MAX se vor afișa datele înregistrate în ultimele 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21 respectiv 24 ore.  

 Apăsați scurt tasta HISTORY pentru a ieși din modul afișare (alternativ nu apăsați nicio tastă timp de 30 sec.).  
 

d. Ștergerea datelor înregistrate 
 Apăsați scurt tasta HISTORY; în dreapta sus pe display apare HIS.  

 Apăsați scurt tasta SET; pe display clipește CLEAR. 

 Apăsați tasta SET timp de 2 secunde; după aceea sunt șterse toate datele stocate. 

 Apăsați scurt tasta HISTORY pentru a ieși din modul ștergere (alternativ nu apăsați nicio tastă).  
 

e. Setarea ceasului deșteptător și a alarmei 
La depășirea în sus sau în jos a anumite valori măsurate stația meteo poate reda un semnal acustic. În plus poate fi setată ora 
ceasului deșteptător. Aveți la dispoziție următoarele setări: 
Modul „HI AL” (= High-Alarm, alarmă la depășirea în sus a unei valori măsurate setate) 

 Setarea orei ceasului deșteptător 
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 Viteza vântului 

 Viteza rafalelor de vânt 

 Direcția vântului 

 Cantitatea de apă pluvială în 1 h 

 Cantitatea de apă pluvială în 24h 

 Umiditatea exterioară 

 Temperatura exterioară 

 Temperatura windchill 

 Temperatura punctului de rouă 

 Umiditatea interioară 

 Temperatura interioară 
 
Modul „LO AL” (= Low-Alarm, alarmă la depășirea în jos a unei valori măsurate setate) 

 Setarea orei ceasului deșteptător 

 Umiditatea exterioară 

 Temperatura exterioară 

 Temperatura windchill 

 Temperatura punctului de rouă 

 Umiditatea interioară 

 Temperatura interioară  
 

 Alegeți cu tasta ALARM dacă doriți să modificați setările pentru High-Alarm (pe display „HI AL”) sau pentru Low-Alarm („LO 
AL”).  
- Apăsați scurt 1x tasta ALARM – modificați setările pentru High-Alarm (HI AL) (alarmă la depășirea în sus a unei anumite 

valori măsurate) 
- Apăsați scurt de 2x tasta ALARM – modificați setările pentru Low-Alarm (LO AL) (alarmă la depășirea în jos a unei 

anumite valori măsurate) 
- Apăsați scurt de 3x tasta ALARM – Cancel, revenire la afișarea normală. 

Pe display se afișează faptul că este activată o alarmă. În acest sens în zona respectivă de afișare apare simbolul HI 

AL , respectiv LO AL .  

Dacă nu apare decât  înseamnă că este activată altă alarmă.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta SET până ce clipește valoarea pe care doriți să o setați.  

 Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Când valoarea clipește apăsați scurt tasta ALARM pentru a activa sau dezactiva alarma.  

În funcție de ce anume setați, High-Alarm (HI AL) sau Low-Alarm (LO AL), apare simbolul HI AL  sau LO AL  după 
activarea alarmei.  

Dacă este activat ceasul deșteptător apare simbolul  deasupra afișării orei.  

 Cu tasta SET treceți la următoarea setare și procedați după cum este descris mai sus.  

 După setarea ultimei valori și apăsarea tastei SET se iese din modul setări (alternativ nu apăsați nicio tastă timp de 30  sec).  
 

f. Oprirea semnalului ceasului deșteptător, respectiv alarmei 
Oprirea semnalului ceasului deșteptător 

După declanșarea alarmei la ora setată clipește simbolul  deasupra afișării pentru oră.  
Semnalul ceasului deșteptător este oprit automat după 120 de secunde. Dacă doriți să-l opriți mai repede apăsați orice tastă. 
Alarma este declanșată din nou în ziua următoare la ora setată dacă nu dezactivați funcția ceas deșteptător.  
 

Oprirea alarmei 
Dacă o anumită valoare setată (de ex. temperatura exterioară) este depășită în sus sau în jos, atunci stația meteo redă o alarmă 

(durată 120 secunde). În plus, pe display în zona de afișare a valorii respective clipește simbolul corespunzător HI AL 

,respectiv LO AL . 
Pentru a opri alarma mai repede apăsați scurt orice tastă. 

Simbolul corespunzător HI AL , respectiv HI LO  clipește în continuare.  
Dacă valoarea măsurată iese din domeniul alarmei, atunci dispar simbolurile, iar alarma este reactivată.  
Atenție: în următoarele 3 ore nu se va declanșa aceeași alarmă. În acest fel se evită situația unei alarme continue dacă 
condițiile meteo oscilează.  

 

g. Afișarea, respectiv ștergerea valorilor maxime/minime 
Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MIN/MAX pentru a comuta între afișarea pentru valorile maxime (max pe display), valorile 
minime (min pe display) și afișarea normală.  
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Apăsați de mai multe ori tasta + pentru a selecta și afișa valoarea dorită (valoarea actuală clipește).  
Succesiunea de afișare este diferită în funcție de ce ați ales anterior: valorile maxime (max pe display) sau minime (min 
pe display).  

 
Afișarea valorilor maxime (max) pentru 

 Viteza vântului 

 Viteza rafalelor de vânt 

 Cantitatea de apă pluvială în ultima oră (1h) 

 Cantitatea de apă pluvială în ultimele 24 de ore (24h) 

 Cantitatea de apă pluvială în ultima săptămână (week) 

 Cantitatea de apă pluvială în ultima lună (month) 

 Umiditatea exterioară 

 Temperatura exterioară 

 Temperatura windchill 

 Temperatura punctului de rouă 

 Umiditatea interioară 

 Temperatura interioară  
 
Afișarea valorilor minime (min) pentru 

 Umiditatea exterioară 

 Temperatura exterioară 

 Temperatura windchill 

 Temperatura punctului de rouă 

 Umiditatea interioară 

 Temperatura interioară  
 
Dacă o valoare minimă sau maximă este afișată și clipește ea poate fi ștearsă apăsând tasta SET timp de 3 secunde.  
Dacă timp de 30 de secunde nu apăsați nicio tastă se iese automat din modul de afișare pentru valorile maxime și minime.  
 

h. Resetarea 
Pentru a relua setările din fabricație apăsați tasta + timp de cca. 20 de secunde. Stația meteo se restartează. Se aprind scurt 
toate segmentele displayului, iar apoi stația meteo caută senzorul extern.  

Scoateți bateriile din senzorul extern și reinstalați-le. Procedați după cum este descris la cap. 8, b și c.  
 

i. Funcția calibrare  
Senzorii stației meteo și senzorul extern sunt calibrați din fabricație. Dacă aveți la dispoziție date mai precise de la alte aparate 
de măsură atunci puteți seta un factor de corecție pentru următoarele valori măsurate de senzori:  

 Viteza vântului 

 Cantitatea de apă pluvială 

 Cantitatea totală de apă pluvială 

 Umiditatea exterioară 

 Temperatura exterioară 

 Umiditatea interioară 

 Temperatura interioară  
De obicei nu este nevoie de calibrarea manuală, căci de ex. viteza vântului sau cantitatea de apă pluvială în locul de 
montare al senzorului extern nu sunt comparabile cu datele pe care le obțineți pe internet pentru o anumită regiune. 
Calibrarea ar fi necesară numai dacă senzorul extern ar sta de ex. direct lângă o stația meteo profesională și ați dori să 
aliniați datele stației meteo cu acest model profesional.  

Procedați după cum urmează: 
- Apăsați tasta HISTORY timp de cca. 8 secunde pentru a activa funcția calibrare.  
- În zona de afișare a senzorului vânt clipește actualul factor de corecție (setarea de bază „1.00”).  

Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 
Viteza vântului măsurată de senzorul vânt este înmulțită cu acest factor de corecție și afișată pe display.  

- Apăsați scurt tasta SET; clipește factorul de corecție pentru cantitatea de apă pluvială (setarea de bază 1.00). 
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 
Cantitatea de apă pluvială măsurată de senzorul ploaie este înmulțită cu acest factor de corecție și afișată pe display.  

- Apăsați scurt tasta SET; clipește cantitatea totală de apă pluvială. 
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 
Cantitatea totală de apă pluvială se adaugă la cantitatea măsurată pentru apa pluvială.  

- Apăsați scurt tasta SET; clipește valoarea actual măsurată pentru umiditatea exterioară.  
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 
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- Apăsați scurt tasta SET; clipește valoarea actual măsurată pentru temperatura exterioară.  
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

- Apăsați scurt tasta SET; clipește valoarea actual măsurată pentru umiditatea interioară.  
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

- Apăsați scurt tasta SET; clipește valoarea actual măsurată pentru temperatura interioară.  
Setați valoarea cu tasta + sau MIN/MAX. Mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

- Apăsați scurt tasta SET; se iese din modul setări, iar pe ecran apare afișarea standard (alternativ nu apăsați nicio tastă 
timp de 30 de secunde).  
 

12. Înlocuirea bateriilor 
 

a. Stația meteo 
Atunci când bateriile sunt descărcate rata contrastului displayului este foarte mică. 
După înlocuirea bateriilor se pierd toate datele măsurate, la fel ca și sincronizarea cu senzorul extern. Pentru înlocuirea bateriilor 
procedați după cum este descris în cap. 8,b și c.  

Scoateți bateriile din stația meteo și senzorul extern.  
Instalați prima dată baterii noi în stația meteo. Dacă după câteva secunde pe ecran apare afișarea normală puteți 
instala bateriile în senzorul extern.  
Numai în acest fel poate stația meteo să reînregistreze codul de securitate al senzorului extern.  

 

b. Senzorul extern 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când în stânga jos pe display apare simbolul baterie descărcată sau dacă stația meteo nu mai 
recepționează date de la senzorul extern. În acest caz stația meteo afișează de ex. numai liniuțe în loc de valorile măsurate.  

Pentru înlocuirea bateriilor procedați după cum este descris în cap. 8,b și c.  
Scoateți bateriile din stația meteo și senzorul extern. 
Apoi instalați bateriile în stația meteo. Dacă după câteva secunde pe display apare afișarea normală reinstalați bateriile 
în senzorul extern.  
Numai în acest fel poate stația meteo să reînregistreze codul de securitate al senzorului extern.  

 

13. Remedierea defecțiunilor 
 

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

Fără recepția semnalului senzorului extern 

 Distanța dintre stația meteo și senzorul extern este prea mare. Modificați locul de amplasare al stației meteo sau senzorului 
extern. 

 Recepția wireless este împiedicată de obiecte, respectiv materiale ecranate (ferestre acoperite cu strat metalic, beton armat 
etc.). Stația meteo este amplasată prea aproape de aparate electronice (televizoare, computere). Modificați locul de 
amplasare al stației meteo sau senzorului extern.  

 Bateriile senzorului extern sunt slabe sau descărcate. Instalați noi baterii în senzorul extern (v. cap. 12).  

 Temperaturile exterioare foarte scăzute (sub -20 °C) diminuează randamentul bateriilor și mai ales al acumulatoarelor. 

  Semnalul senzorului extern este distorsionat de un alt emițător care funcționează pe aceeași frecvență sau pe o frecvență 
învecinată. De aceea încercați să diminuați distanța dintre stația meteo și senzorul extern.  

 

Fără recepție DCF 

 Stația meteo este prea aproape de aparate electronice sau de cabluri electrice. Alegeți un alt loc de montare (alegeți 
orientarea corectă, marcajul „N” de pe senzorul direcției de vânt trebuie să indice spre nord).  

 Codul de siguranță al senzorului extern nu este același cu cel al stației meteo. Scoateți bateriile din stația meteo și senzorul 
extern și procedați după cum este descris la cap. 8, b și c.  

 Semnalul DCF este optim noaptea, căci acum sunt cele mai puține distorsiuni cauzate de alte aparate electronice (de ex. 
computere sau televizoare). De aceea așteptați până în ziua următoare; după aceea stația meteo ar trebui să afișeze ora și 
data DCF.  

 Dacă folosiți senzorul extern într-o clădire pentru a putea fi testat (de ex. prima punere în funcțiune), atunci amplasați-l în 
apropierea unei ferestre și cât mai departe de aparate electronice, cabluri, prize, obiecte metalice etc., căci receptorul DCF 
este integrat în senzorul extern.  

 

14. Raza de acțiune 
 

Raza de acțiune pentru transferul semnalelor wireless între senzorul extern și stația meteo este de max. 100 m în condiții 
optime.  

Valorile pentru raza de acțiune sunt denumite “rază de acțiune în câmp liber”. 
Aceste condiții ideale (stație și senzor extern pe un câmp plat, neted fără copaci, clădiri etc) nu sunt întâlnite niciodată 
în realitate.  
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În mod normal stația meteo este amplasată în casă, iar senzorul extern afară, pe un garaj ori șopron auto.  
Deoarece condițiile locale sunt diferite pentru fiecare poziție de plasare nu pot exista garanții pentru o anumită rază de 
acțiune.  
În mod normal funcționarea se face fără probleme într-o locuință.  
Dacă stația meteo nu recepționează date de la senzorul extern (deși bateriile sunt noi) micșorați distanța dintre 
senzorul extern și stația meteo.  

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 
- pereți, tavan din oțel armat 
- ferestre izolate/acoperite, ferestre din aluminiu etc.  
- mașini 
- copaci, tufe, pământ, stânci 
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. radiatoare) 
- apropierea de corpul uman 
- distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite (telefoane DECT, telefoane mobile, căști radio, boxe radio, alte 

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

 

15. Întreținerea și curățarea 
 

Produsul nu are nevoie de operații de întreținere, nu deschideți niciodată carcasa aparatului (cu excepția operațiilor descrise în 
manual privind instalarea și schimbarea bateriilor, respectiv montare). Reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști.  
Suprafața exterioară a stație meteo se curăță cu o lavetă moale, uscată și curată.  

Nu apăsați cu forță pe displayul aparatului căci se poate zgâria sau defecta.  
Praful de pe carcasă poate fi îndepărtat cu ajutorul unei pensule moi, uscate, cu fire lungi și a unui aspirator.  

Senzorul extern poate fi curățat cu o cârpă moale, ușor umezită în apă călduță.  
Nu folosiți mijloace agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte soluții chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei aparatelor (decolorare) sau chiar pot distorsiona funcționarea acestora.  

Controlați ocazional recipientul de colectare al senzorului de ploaie. Orificiul din partea inferioară a recipientului de colectare ar 
putea să fie înfundat din cauza frunzelor.  

 

16. Eliminarea deșeurilor 
 

a. Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

b. Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

17. Date tehnice 
 

a. Stația meteo 
Alimentare ................................. 3 baterii tip AA (sau bloc de alimentare de la rețea, 6 V/DC, 100 mA, nu este inclus în colet) 
Durată de viață baterii ............................ cca. 1 an 
Dimensiuni ..................................... 142 x 90 x 29 mm (l x Î x A) 
Greutate ................................................ 163 g (fără baterii) 
Senzor de temperatură: 
Domeniul de măsurători ..................................... -10 °C până la +65°C 
Precizie ......................................... ±1 °C 
Rezoluție ............................................. 0,1 °C 
Senzor umiditate: 
Domeniul de măsurători ........................................ 1% până la 99% umiditate relativă 
Precizie ......................................... ±5% 
Rezoluție ............................................. 1% 
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b. Senzor extern  
Alimentare ................................. 2 baterii tip AA 
Durată de viață baterii ............................ cca. 1 an 
Frecvența de emisie .................................... 868 MHz 
Raza de acțiune ........................................... max. 100 m (în câmp liber, vezi cap. 14) 
Interval transfer .......................... la fiecare 48 secunde 
Grad de protecție .......................................... IPX4 
Dimensiuni ..................................... cca. 410 x 110 x 210 mm (L x l x Î), fără giruetă/rotor giruetă/tub de montare 
Greutate ................................................ cca. 590 g 
Senzor de temperatură: 
Domeniul de măsurători temperatura exterioară.......... -30 °C până la +65 °C 
Precizie ......................................... ±1 °C 
Rezoluție ............................................. 0,1 °C 
Senzor umiditate: 
Domeniul de măsurători ........................................ 20% până la 99% umiditate relativă 
Precizie ......................................... ±5% 
Rezoluție ............................................. 1% 
Senzor de ploaie: 
Domeniul de măsurători ........................................ 0 mm până la 9999 mm 
Senzor de vânt: 
Viteza vântului ........................... 0 până la 50 m/s 

 
 

 

Declarație de conformitate (DOC) 
 

Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Stație meteo wireless RW-53 
Model:   WH5300  
Cod produs: 672695 

 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 

Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.1.2 
EN 301 489-1: V1.8.1 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 
EN 50371: 2002 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

Hirschau, 26 iulie 2012 
Loc și dată 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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