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MANUAL DE UTILIZARE 
 

STAȚIE METEO WIRELESS S3318P 
Cod produs 672859 

Versiune 05/12 

 

1. Introducere 
Stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor europene și naționale în vigoare.  
Pentru a menține produsul în cea mai bună stare și pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să 
respecte aceste instrucțiuni de utilizare! 

 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare însoțesc produsul. Ele conțin informații importante referitoare la punerea 
produsului în funcțiune și utilizarea lui. Țineți cont de acest lucru și în cazul în care dați acest produs mai departe 
altcuiva. 
Așadar, păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru a le consulta ulterior! 

Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

2. Conținut colet 

 Stație meteo 

 Senzor exterior cu suport 

 Suport metalic pentru stația meteo 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

3. Domenii de utilizare 
Stația meteo afișează diferite valori măsurate, de ex. temperatura interioară/exterioară și umiditatea interioară/exterioară, 
presiunea atmosferică și evoluția presiunii atmosferice. Mai mult, stația meteo realizează o prognoză meteo pentru următoarele 
6 – 12 ore pe baza evoluției presiunii atmosferice. 
Valorile măsurate de senzorul exterior sunt transmise wireless la stația meteo. 
Setarea orei și datei se pot face automat prin intermediul semnalului orar DCF. Setarea se poate face de asemenea manual (de 
ex. în caz de semnal slab). 

 Pentru lista completă a caracteristicilor și proprietăților produsului vedeți capitolul 5. 

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru afișajele, valorile măsurate sau prognozele meteo incorecte și nici 
pentru consecințele acestora. 
Produsul se adresează uzului personal; nu este conceput pentru uz medical și nici pentru informarea publicului larg. 
Produsul funcționează cu baterii. 
Componentele produsului nu sunt jucării. Acestea conțin piese de sticlă fragile care pot fi înghițite, piese mici, precum și baterii. 
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor! Utilizați toate componentele astfel încât să nu poată ajunge la îndemâna copiilor. 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus poate duce la deteriorarea produsului și, în plus, implică și alte pericole. 
Citiți aceste instrucțiuni de utilizare cu atenție și în întregime; ele conțin informații importante referitoare la instalarea, 
funcționarea și utilizarea produsului. Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță! 
 

4. Semnificația simbolurilor 

 

În aceste instrucțiuni de utilizare, simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică informații importante ce trebuie 
respectate cu strictețe.  

 Simbolul „mână” indică informații speciale și sfaturi pentru manevrare. 

 

5. Caracteristici și funcții 
a) Stația meteo 
 Funcționare cu 2 baterii tip AAA 
 Afișaj al orei/datei DCF, cu posibilitatea de setare manuală 
 Afișajul orei în format 12 sau 24 ore 
 Opțiune setare fus orar (-12 … +12 h) 
 Se pot seta 2 alarme diferite, cu funcție snooze 
 Afișaj temperatură interioară și umiditate interioară, precum și tendințele acestora 
 Afișaj temperatură exterioară și umiditate exterioară, precum și tendințele acestora 
 Funcționează cu maxim 3 senzori exteriori (unul inclus în colet, ceilalți pot fi comandați ca accesorii) 
 Afișaj temperatură în grade Celsius (°C) sau grade Fahrenheit (°F) 
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 Afișaj presiune atmosferică 
 Reprezentare grafică a evoluției presiunii atmosferice în ultimele 12 h 
 Memorie valori maxime și minime 
 Simboluri pentru prognoza meteo pentru următoarele 6 până la 12 h (calculată pe baza înregistrării curbei presiunii 

atmosferice) 
 Amplasare posibilă pe masă sau pe perete 
 Iluminare cu led la apăsarea unei taste  
 Pentru utilizare în încăperi interioare închise și uscate  
 

b) Senzorul exterior 
 Funcționare cu 2 baterii tip AAA 
 Afișaj temperatură și umiditate exterioare pe ecranul LC integrat  
 Afișaj număr canal 
 Transmisie wireless a valorilor măsurate la stația meteo (tehnologie 433 MHz) 
 Pentru utilizare în aer liber 
 Montaj pe perete sau instalare cu ajutorul suportului inclus 
 

6. Instrucțiuni de siguranță 

 
 

Dreptul la garanție se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni de 
utilizare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea nepotrivită a 
produsului sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță! În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanție! 

  Din motive de siguranță și licență (CE) transformarea și/sau modificarea neautorizată a produsului sunt 
interzise. Nu deschideți și nu demontați produsul (în afara pașilor necesari pentru instalarea/înlocuirea 
bateriilor). 

 Nu utilizați acest produs în spitale sau alte instituții sanitare. Deși semnalele radio emise de senzorul exterior 
sunt relativ slabe, acestea pot perturba funcționarea aparatelor de menținere în viață. Poate fi valabil și 
pentru alte locații. 

 Stația meteo se utilizează numai în încăperi închise și uscate. Nu expuneți la lumina directă a soarelui, frig 
sau căldură excesive, apă sau umezeală; în caz contrar, va suferi deteriorări. 

 Senzorul exterior se poate utiliza în aer liber. Cu toate acestea, produsul nu trebuie utilizat în sau sub apă. 
 Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Produsul conține piese mici, sticlă 

(ecranul) și baterii. Amplasați produsul astfel încât să nu poată ajunge la îndemâna copiilor. 
 Nu lăsați ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 
 Produsul se adresează numai utilizării în zone cu climă temperată, nu tropicală. 
 Dacă produsul este adus dintr-o încăpere rece într-una caldă (de ex. din motive de transport), este posibil să 

se formeze condens. Acesta poate deteriora produsul. 
Așadar, lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a îl utiliza. Acest lucru poate dura câteva 
ore. 

 În școli, centre de formare, ateliere de bricolaj sau de reconversie profesională, manipularea aparatelor 
electrice trebuie supravegheată într-o manieră responsabilă de către un personal calificat. 

 Manipulați produsul cu grijă; loviturile, șocurile sau căderile, chiar de la înălțimi mici, îl pot deteriora. 
 

7. Informații referitoare la baterii și acumulatoare 

 
În general, senzorul exterior al stației meteo poate funcționa și cu acumulatoare.  
Totuși, tensiunea mai slabă (acumulator = 1,2V, baterie = 1,5V) și capacitatea mai mică a acumulatoarelor pot 
reduce perioada de funcționare și raza de acțiune wireless. În plus, acumulatoarele sunt mai sensibile la frig decât 
bateriile. 
Dacă totuși doriți să utilizați acumulatoare în ciuda acestor limitări, utilizați întotdeauna acumulatoare NiMH 
speciale cu auto-descărcare redusă. 
Pentru a asigura o funcționare fiabilă și de durată a produsului, vă recomandăm să utilizați baterii alcaline de 
calitate superioară. 
Aveți nevoie de 2 baterii tip AAA pentru stația meteo și încă 2 baterii tip AAA pentru senzorul exterior. 

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la îndemâna copiilor. 
 Respectați polaritatea corectă (plus/+ și minus/-) atunci când instalați bateriile/acumulatoarele. 
 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele nesupravegheate. Acestea ar putea fi înghițite de copii sau animale de companie. În 

astfel de cazuri, consultați imediat medicul. 
 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot cauza arsuri chimice dacă intră în contact cu pielea; așadar, purtați 

mănuși de protecție corespunzătoare. 
 Nu scurtcircuitați bateriile/acumulatoarele, nu le demontați și nu le aruncați în foc. Pericol de explozie! 
 Nu reîncărcați bateriile obișnuite, nereîncărcabile. Pericol de explozie! Încărcați numai acumulatoarele care sunt concepute 

în acest scop; utilizați un încărcător adecvat. 
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 Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp (de ex. în caz de depozitare), scoateți 
bateriile/acumulatoarele. Bateriile/acumulatoarele vechi pot prezenta scurgeri, ceea ce duce la deteriorarea produsului și 
pierderea dreptului la garanție! 

 Înlocuiți întotdeauna toate bateriile/acumulatoarele odată, utilizați întotdeauna baterii/acumulatoare de același tip și de la 
același producător și care au aceeași stare de încărcare (nu combinați bateriile/acumulatoarele noi cu cele descărcate 
parțial sau complet). 

 Nu combinați niciodată bateriile cu acumulatoarele. Utilizați fie baterii, fie acumulatoare. 
 Pentru eliminarea corectă a bateriilor și acumulatoarelor citiți capitolul „Eliminarea”. 
  

8. Elemente de comandă  
a) Ecranul  

 
 
A Afișaj pentru tendința vremii 
B Simboluri grafice pentru prognoza meteo 
C Presiunea atmosferică 
D Histogramă pentru afișajul evoluției presiunii atmosferice în ultimele 12 ore 
E Simbolul clipește dacă modul snooze este activ 
F Zonă afișaj pentru oră sau ora alarmei 

G Simbolul „ ” sau „ ” apare atunci când alarma 1 sau 2 este activă 
H Simbol „turn de emisie” pentru recepția semnalului DCF 
I Reprezentare grafică a fazei actuale a Lunii  
J Data (ziua/luna) 
K Ziua din săptămână 
L Zonă afișaj pentru temperatura/umiditatea interioară, cu afișarea tendințelor 
M Simbol „baterie descărcată” pentru stația meteo 
N Zonă afișaj pentru temperatura/umiditatea exterioară, cu afișarea tendințelor 
O Simbol „baterie descărcată” pentru senzorul exterior 
P Simbol pentru alternarea automată a afișajelor senzorilor exteriori 
Q Canalul de recepție actual 
R Simbol de avertizare în caz de polei sau îngheț 
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b) Stația meteo 

 

 
1 Buton „MODE” 

Apăsați scurt pentru a comuta între afișajul orei, orei alarmei 1, orei alarmei 2; mențineți apăsat pentru a activa modul de 
setare. 

2 Buton „UP/ALARM“ 
Reglarea valorilor sau activarea/dezactivarea orei de deșteptare 

3 Buton „DOWN/DCF“ 
Reglarea valorilor sau demararea căutării manuale a semnalului DCF 

4 Buton „MAX/MIN °C/°F“ 
Vizualizarea valorilor minime/maxime sau selectarea unității de temperatură °C/ °F 

5 Buton „CHANNEL“ 
Comutarea între cele 3 canale de recepție sau demararea căutării manuale a senzorilor exteriori 

6 Buton „SNOOZE/LIGHT“ 
Activarea funcției snooze sau activarea iluminării de fundal 

7 Orificiu pentru montaj pe perete 
8 Compartimentul bateriilor pentru două baterii tip AAA 
9 Buton „BARO” 

Mențineți butonul apăsat timp de 2 secunde pentru a activa modul de setare a presiunii atmosferice 

10 Buton „BARO ” 
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Setarea presiunii atmosferice (creșterea valorii) 

11 Buton „BARO ” 
Setarea presiunii atmosferice (reducerea valorii) 

12 Buton „ZONE” 
Afișajul orei celui de-al doilea fus orar (ecranul afișează „ZONE”) 

13 Filet pentru suport 
 

c) Senzorul exterior 

 
14 Led transmisie 

Ledul clipește scurt în timpul transmisiei valorilor măsurate 
15 Buton „°C/°F“ 

Comutarea unității temperaturii între °C/°F 
16 Buton „TX” 

Setarea manuală a valorilor măsurate în vederea înregistrării 
17 Comutator culisant „1 2 3” 

Setarea canalului de transmisie (1, 2 sau 3) atunci când se utilizează mai mulți senzori exteriori (fiecare senzor exterior 
trebuie setat pe un canal de transmisie separat) 

18 Compartimentul bateriilor pentru două baterii tip AAA 
 

9. Punerea în funcțiune 
a) Instalarea bateriilor în senzorul exterior 
 Deschideți compartimentul bateriilor de pe spatele senzorului exterior: deșurubați cele patru șuruburi de fixare ale 

capacului compartimentului bateriilor și îndepărtați capacul. 
 Alegeți unul din canalele de transmisie cu ajutorul comutatorului culisant (17). Dacă utilizați un singur senzor exterior (unul 

este inclus, alții pot fi comandați separat), setați canalul de transmisie 1. 
Dacă utilizați mai mulți senzori exteriori (puteți utiliza maxim 3), setați un canal diferit pentru fiecare senzor exterior. 

 Introduceți două baterii tip AAA în compartimentul bateriilor senzorului exterior, respectând polaritatea corectă (plus/+ și 
minus/-). 

 Utilizați butonul „°C/°F“ pentru a alege unitatea de măsură dorită pentru afișajul senzorului exterior (°C = grade Celsius, °F = 
grade Fahrenheit). 

 Înainte de a închide la loc compartimentul bateriilor, puneți în funcțiune stația de bază. 
Atunci când aceasta caută semnalul de la senzorii exteriori disponibili (vedeți capitolul 9.b), puteți grăbi detecția apăsând 
scurt butonul “TX” (16). 
Astfel se va transmite manual un pachet de date cu valorile măsurate. 

 

b) Instalarea bateriilor în stația meteo 
 Deschideți compartimentul bateriilor (8) de pe spatele stației meteo și introduceți 2 baterii tip AAA respectând polaritatea 

corectă (plus/+ și minus/-). 
 Închideți la loc compartimentul bateriilor. 
 Ecranul stației meteo afișează scurt toate segmentele de afișaj, iluminarea de fundal se activează scurt și se emite un semnal 

sonor. 
 Apoi clipește afișajul presiunii atmosferice (C). Setați presiunea atmosferică actuală la locul instalării cu ajutorul butoanelor 

„BARO ” (10), respectiv „BARO ” (11). 

 
Puteți obține această valoare de ex. de pe internet. Este suficient să introduceți o valoare aproximativă. 
Puteți efectua setarea și separat, mai târziu. Așadar, o puteți ignora. 

 Apăsați butonul „BARO” (9) pentru a încheia introducerea presiunii atmosferice; stația meteo va începe să caute senzorii 
exteriori. 
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 Apar linii care clipesc în zona de afișaj a datelor măsurate de senzorul exterior (zona din dreapta sus a ecranului). 
Stația meteo caută acum semnalele de la senzorii exteriori disponibili, timp de aprox. 3 minute. Nu mișcați stația meteo în 
acest timp și nu apăsați niciun buton.  

 
Pentru a grăbi detecția apăsați scurt butonul “TX” (16) din compartimentul bateriilor senzorului exterior. 
Astfel se va transmite manual un pachet de date cu valorile măsurate. 
Atunci când se transmite un pachet de date, ledul de transmisie (14) al senzorului exterior clipește scurt. 

 Odată încheiată căutarea senzorilor, stația meteo va demara încercarea de recepție a semnalului DCF; simbolul „turn de 
emisie” (H) clipește deasupra afișajului secundelor. 

 
Căutarea semnalului DCF și evaluarea semnalului pot dura până la 10 minute; nu mișcați stația meteo în acest timp 
și nu apăsați niciun buton. 

 

Semnal recepționat, evaluare în curs 

 

Lipsă semnal 

Citiți capitolul 10 referitor la recepția semnalului DCF. 
Dacă ora curentă nu se afișează nici după 10 minute, amplasați stația meteo în alt loc și căutați din nou semnalul DCF. 
Mențineți apăsat butonul „DOWN/DCF” (3) timp de aprox. 3 secunde, până se emite un semnal sonor. După câteva 
secunde, semnalul DCF ar trebui să înceapă să clipească. 

 În timp ce simbolul „turn de emisie” (H) clipește, puteți dezactiva recepția DCF apăsând scurt butonul „DOWN/DCF” (3). 
Simbolul „turn de emisie” dispare. 
Setați manual data și ora. Acest lucru poate fi necesar în condiții de semnal slab (de ex. într-un subsol). 

 

c) Instalarea sau montajul senzorului exterior 
 Dacă pe ecran este o folie de protecție, îndepărtați-o acum. 
 Suportul inclus permite instalarea pe o suprafață plană și montajul pe perete. 

 
Pentru a putea să citiți ecranul încorporat în senzorul exterior, vă recomandăm să instalați senzorul exterior în 
stânga sau în dreapta unei ferestre. 
Alegeți locul de instalare astfel încât senzorul exterior să nu fie expus la radiații solare directe, deoarece în caz 
contrar măsurătorile de temperatură vor fi incorecte. Valabil și în cazul în care senzorul este expus la ploaie sau 
zăpadă. 

 Pentru a instala senzorul exterior, fixați-l în suport în direcția corectă. Apoi puteți rabata în afară piciorușul de pe spatele 
suportului. 

 Suportul are un orificiu pentru montajul pe perete. 
Fixați senzorul exterior în suport în direcția corectă. Apoi suspendați suportul de un cui, un șurub sau un cârlig prin orificiul 
prevăzut. 

 

d) Instalarea sau montajul stației meteo 
 Dacă pe ecran este o folie de protecție, îndepărtați-o acum. 
 La fel ca senzorul exterior, stația meteo poate fi instalată pe o suprafață orizontală stabilă și destul de întinsă sau montată 

pe un perete vertical. 
 În vederea instalării, suportul metalic inclus trebuie înșurubat prin filet (13). Nu utilizați niciun fel de unelte și nu forțați! 

În cazul pieselor de mobilier valoroase, utilizați un suport de protecție pentru a evita zgârieturile. 
 Pe spatele stației meteo se găsește un orificiu (7) pentru montajul pe perete. 
 Suspendați stația meteo de un cui, un șurub sau un cârlig. 

 

Dată fiind masa redusă a stației meteo, aceasta trebuie fixată în poziție stabilă. În caz de cădere, stația meteo se 
va deteriora și se va pierde dreptul la garanție! 

 
 

10. Informații referitoare la recepția semnalului DCF 
Semnalul DCF este transmis de o stație din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt pe Main). 
Raza sa de acțiune este de până la 1500 km, iar în condiții ideale de recepție ajunge chiar până 
la 2000 km.  
Semnalul DCF include, printre altele, ora exactă (deviația teoretică 1 secundă la un milion de 
ani!) și data.  
Aceasta înseamnă că nu va trebui să setați manual ora de vară sau ora de iarnă; ora se 
reglează automat. 
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Prima încercare de recepție a semnalului DCF se realizează întotdeauna atunci când instalați bateriile în stația meteo; vedeți 
capitolul 9. 
Mai multe încercări de recepție DCF se efectuează noaptea (la 02:03, 03:03 și 04:03 AM), deoarece atunci semnalul este mai 
puternic. O singură recepție corectă a semnalului DCF pe zi menține deviația de la ora exactă a ceasului cu cuarț al stației meteo 
la mai puțin de o secundă. 

 
Recepția slabă a semnalului DCF se poate datora bunei izolații a încăperilor și clădirilor, de ex. în caz de ferestre cu 
izolație metalizată pulverizată, tapet cu strat special, structuri speciale ale clădirilor (beton armat) sau în subsoluri. 
Semnalul este mai slab și în cazul în care stația meteo se află în apropierea aparatelor electrice/electronice (TV, 
calculator), cablurilor sau conductelor. Valabil și în cazul apropierii de obiecte metalice mari (radiatoare, uși 
metalice etc.). 

 

11. Utilizarea stației meteo 
a) Demararea unei noi încercări de recepție DCF 
Mențineți apăsat butonul „DOWN/DCF” (3) timp de aprox. 3 secunde, până se emite un semnal sonor. După câteva secunde, 
simbolul „turn de emisie” (H) ar trebui să înceapă să clipească. 

 
Căutarea semnalului DCF și evaluarea semnalului pot dura până la 10 minute; nu mișcați stația meteo în acest timp 
și nu apăsați niciun buton. 

 

Semnal recepționat, evaluare în curs 

 

Lipsă semnal 

 

b) Dezactivarea recepției DCF 
Dacă semnalul DCF lipsește la locul de instalare (de ex. într-un subsol), puteți dezactiva recepția DCF. 
 Mențineți apăsat butonul „DOWN/DCF” (3) timp de aprox. 3 secunde, până se emite un semnal sonor. După câteva 

secunde, simbolul „turn de emisie” (H) ar trebui să înceapă să clipească. 
 Apăsați scurt butonul „DOWN/DCF” (3). Simbolul „turn de emisie” dispare. 
 Apoi setați manual data și ora; vedeți capitolul 11.d). 
 

c) Demararea căutării semnalului de la senzorii exteriori 
Dacă stația meteo nu găsește senzorul/ii exterior/i sau ați achiziționat un al doilea sau al treilea senzor exterior ca accesoriu și 
doriți să îl conectați la stația meteo, puteți demara pe stația meteo căutarea manuală a senzorilor exteriori disponibili. 

 
Stația meteo poate să evalueze și să afișeze valorile măsurate de maxim 3 senzori exteriori (un senzor exterior este 
inclus în colet, ceilalți pot fi comandați ca accesorii). 
Fiecare senzor exterior trebuie înregistrat pe un canal de transmisie diferit. Setați comutatorul culisant (17) din 
compartimentul bateriilor fiecărui senzor exterior în poziția corespunzătoare.  
Dacă utilizați un singur senzor exterior, setați-l pe canalul 1. 

 

Procedați după cum urmează: 
 Pentru a demara căutarea senzorilor, mențineți apăsat butonul „CHANNEL” timp de 3 secunde. Apoi, stația meteo emite un 

semnal sonor.  
 Apar linii care clipesc în zona de afișaj a datelor măsurate de senzorul exterior (zona din dreapta sus a ecranului). Toți 

senzorii exteriori înregistrați în prealabil au fost șterși. 
Stația meteo caută acum semnalele de la senzorii exteriori disponibili, timp de aprox. 3 minute. Nu mișcați stația meteo în 
acest timp și nu apăsați niciun buton.  

 
Pentru a grăbi detecția apăsați scurt butonul “TX” (16) din compartimentul bateriilor senzorului exterior. 
Astfel se va transmite manual un pachet de date cu valorile măsurate. 
Atunci când se transmite un pachet de date, ledul de transmisie (14) al senzorului exterior clipește scurt. 
Dacă stația nu găsește niciun senzor exterior, verificați-i bateriile; amplasați senzorul exterior în alt loc, reduceți 
distanța dintre stația meteo și senzorul exterior. 

 

d) Setarea manuală a orei și datei 

 
Atunci când modificați anul, luna, data, ora sau minutele, recepția DCF se dezactivează automat și simbolul „turn de 
emisie” (H) dispare. 
Dacă acest lucru se întâmplă accidental, trebuie doar să efectuați o nouă încercare de recepție DCF după 
dezactivarea modului de setare; vedeți capitolul 11.a). 
Recepția DCF nu se dezactivează atunci când setați modul 12 h/24 h și fusul orar. 
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 Apăsați butonul „MODE” (1) până ce anul începe să clipească în partea din stânga jos a ecranului. 
 Setați anul cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). 

 Pentru derulare rapidă mențineți apăsat butonul respectiv. 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); luna clipește. 
Setați luna cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); data clipește. 
Setați data cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); ora clipește. 
Setați ora cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); minutele clipesc. 
Setați minutele cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); „12 Hr“ sau „24 Hr“ clipește pe ecran. 
Acum utilizați butonul „UP/ALARM” (2) sau „DOWN/DCF” (3) pentru a comuta între modul 12 h și 24 h. 

 În modul 12 h, în cea de-a doua jumătate a zilei se afișează „PM” în stânga orei. 

 Apăsați scurt butonul „MODE” (1); setarea fusului orar clipește. 
 Acum utilizați butonul „UP/ALARM” (2) sau „DOWN/DCF” (3) pentru a regla fusul orar în intervalul de la +12 până la -12 ore. 

 
Odată setat fusul orar (valoare diferită de „0”), puteți modifica ora mai târziu apăsând scurt butonul „ZONE” (12) 
din spate. 

 Apăsați încă o dată butonul „MODE” pentru a părăsi modul de setare. 
 

e) Setarea presiunii atmosferice 
Afișajul presiunii atmosferice pe ecranul stației meteo diferă în funcție de altitudinea locului de instalare. Valorile presiunii 
atmosferice pe care le puteți găsi, de ex. pe internet, se referă întotdeauna la nivelul mării. Așadar, dvs. puteți corija afișajul. 
 

Procedați după cum urmează: 
 Aflați presiunea atmosferică actuală în localitatea dvs., de ex. de pe internet.  
 Apăsați butonul „BARO” (9) timp de aprox. 2 secunde, până ce afișajul presiunii atmosferice (C) clipește. 

 Setați valoarea presiunii atmosferice cu ajutorul butonului „BARO ” (10) sau „BARO ” (11) (Pentru derulare rapidă 
mențineți apăsat butonul respectiv). 

 Apăsați scurt butonul „BARO” (9) pentru a părăsi modul de setare. 
 

f) Selectarea unității de măsură a temperaturii °C/ °F 
Stația meteo: 
Apăsați butonul „MAX/MIN °C/ °F” timp de 3 secunde pentru a comuta între unitățile de temperatură °C (grade Celsius) și °F 
(grade Fahrenheit). 
 

Senzorul exterior: 
Pentru a comuta afișajul senzorului exterior între °C și °F, apăsați butonul „°C/ °F” (15) din compartimentul bateriilor senzorului 
exterior. 
 

g) Alternarea senzorilor exteriori 
Stația meteo poate să recepționeze și să afișeze temperaturile măsurate de maxim 3 senzori exteriori (unul este inclus în colet, 
încă doi pot fi comandați ca accesorii). 

 
Fiecare senzor exterior trebuie înregistrat pe propriul său canal de transmisie (1, 2 sau 3). comutatorul culisant 
respectiv se găsește în compartimentul bateriilor fiecărui senzor exterior.  

Dacă la stația meteo sunt conectați mai mulți senzori exteriori, apăsați butonul „CHANNEL” (5) de mai multe ori pentru a afișa 
valorile măsurate de senzorul exterior respectiv. Ecranul stației meteo afișează numărul canalului (Q) senzorului exterior actual 
selectat. 

Dacă sub numărul canalului se afișează în plus o săgeată „ ” (P), stația meteo alternează automat la câteva secunde afișajele 
tuturor senzorilor exteriori conectați. 

Ordinea la apăsarea butonului „CHANNEL”: CH1 → CH2 → CH3→  → CH1 ..... 
 

h) Afișajul valorilor minime/maxime 
Apăsați scurt butonul „MAX/MIN °C/ °F” (4) în mod repetat pentru a comuta între următoarele afișaje: 
 Valori maxime (se afișează „MAX”) 
 Valori minime (se afișează „MIN”) 
 Valori măsurate actuale 

 
Dacă nu apăsați niciun buton timp de 20 secunde, afișajul valorilor maxime/minime este părăsit automat. 
Se afișează valorile maxime sau minime de temperatură interioară/exterioară, de umiditate interioară/exterioară și 
presiunea atmosferică. 
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i) Ștergerea valorilor maxime/minime 
Valorile se resetează automat la miezul nopții.  
Valorile măsurate la miezul nopții vor fi noile valori maxime și minime, până ce vor fi modificate din nou. 
 

j) Afișajul tendințelor temperaturii și umidității 
În dreapta fiecărei valori de temperatură interioară/exterioară și umiditate interioară/exterioară măsurate se afișează tendința: 

   
În creștere Constantă În scădere 

 

k) Avertizarea de polei sau îngheț 

Simbolul  (R) clipește în partea de sus a ecranului atunci când senzorul exterior măsoară o temperatură între -4 °C și +1 °C. 
Acesta este un avertisment de polei sau îngheț. La temperaturi sub -4 °C, simbolul se afișează permanent (nu mai clipește). 

 
Afișajul utilizează temperatura senzorului exterior setat pe canalul de transmisie 1. Dacă nu este niciun senzor 
conectat la canalul 1, se utilizează canalul de transmisie următor în ordine crescătoare. 

 

l) Funcția alarmă 
Afișajul orei alarmei 
Apăsați scurt butonul „MODE” (1) de mai multe ori pentru a comuta între oră, ora alarmei 1 (se afișează „A1” după ora alarmei) 
și ora alarmei 2 („A2”). 
 

Setarea orei alarmei 
 Apăsați scurt butonul „MODE” (1) de mai multe ori până se afișează ora alarmei 1 sau 2 (ora alarmei 1 = se afișează „A1”, 

ora alarmei 2 = „A2”). 
 Apăsați butonul „MODE” (1) timp de aprox. 3 secunde, până se emite semnalul sonor. 

Ora din ora alarmei clipește. 
 Setați ora din ora alarmei cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). Pentru derulare rapidă mențineți 

apăsat butonul respectiv. 
 Apăsați scurt butonul „MODE” (1). 

Minutele din ora alarmei clipesc. 
 Setați minutele din ora alarmei cu ajutorul butoanelor „UP/ALARM” (2) și „DOWN/DCF” (3). Pentru derulare rapidă 

mențineți apăsat butonul respectiv. 
 Apăsați scurt butonul „MODE” (1) pentru a părăsi modul de setare și a afișa din nou ora curentă. 

 
Dacă activați modul de setare (indiferent dacă ora alarmei s-a modificat sau nu), funcția de deșteptare respectivă se 

activează automat și se afișează simbolul „ ” (ora alarmei 1) sau „ ” (ora alarmei 2) (G). 
 
Activarea/dezactivarea funcției alarmă 
 Apăsați scurt butonul „MODE” (1) de mai multe ori până se afișează ora alarmei 1 sau 2 (ora alarmei 1 = se afișează „A1”, 

ora alarmei 2 = „A2”). 
 Apăsați scurt butonul „UP/ALARM” (2) în mod repetat pentru a activa sau dezactiva ora alarmei 1 sau 2. Astfel puteți de 

asemenea să activați ambele ore ale alarmelor. 

Când se afișează simbolul „ ” (ora alarmei 1) sau „ ” (ora alarmei 2) (G), ora alarmei respective este activă. 
 
Funcția amânare („SNOOZE”) 
Odată ce s-a declanșat semnalul de alarmă la ora de deșteptare setată, puteți activa funcția snooze apăsând scurt butonul 
„SNZ/LIGHT” (6). Iluminarea de fundal se aprinde și ea timp de aprox. 10 secunde. 

Semnalul de alarmă este întrerupt pentru aprox. 5 minute. În acest timp, pe ecran clipește simbolul „ ” (ora alarmei 1) sau 

„ ” (ora alarmei 2), precum și simbolul „ZZ” (E) de deasupra lui. 
Când cele 5 minute s-au scurs, semnalul de alarmă se declanșează din nou. 
Funcția snooze se repetă de mai multe ori la rând. 
 
Oprirea semnalului de alarmă 
Pentru a opri semnalul de alarmă apăsați orice buton de pe panoul frontal al stației meteo (în afară de „SNZ/LIGHT” (6); acesta 
activează funcția snooze; vedeți mai sus). 

 Dacă nu apăsați niciun buton, semnalul de alarmă se oprește automat după 2 minute. 
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m) Afișajul histogramă al evoluției presiunii atmosferice 
În partea din stânga a ecranului LC al stației meteo, un afișaj histogramă (D) indică tendința presiunii atmosferice în ultimele 12 
ore sub formă de tabel. 

 
După instalarea bateriilor în stația meteo, nu există nicio valoare măsurată, evident, și toate barele au aceeași 
înălțime. 

 

n) Afișajul tendinței vremii 
În partea din stânga sus a ecranului se afișează o săgeată care indică tendința vremii (A). Calculul se face pe baza evoluției 
presiunii atmosferice în ultimele 12 ore. 

   
Îmbunătățirea vremii Vreme constantă Înrăutățirea vremii 

 

o) Prognoza meteo 
Stația meteo realizează o prognoză meteo pentru următoarele 6 – 12 ore pe baza evoluției presiunii atmosferice în ultimele 
ore/zile. Cu această tehnologie se obține o precizie de aprox. 70%. Un grafic (B) afișează prognoza meteo. 
Rețineți: 
 Afișajul nu indică starea actuală a vremii, ci o prognoză pentru următoarele 6 până la 12 ore. 
 Dacă se afișează „soare” noaptea, înseamnă noapte înstelată. 
 Calculul prognozelor meteo numai pe baza presiunii atmosferice atinge o precizie maximă de 70%. În realitate, în ziua 

următoare vremea poate să fie complet diferită. Cum presiunea atmosferică măsurată este valabilă numai pentru o zonă cu 
un diametru de aprox. 50 km, se pate de asemenea ca vremea să se schimbe rapid. Valabil mai ales în zonele muntoase sau 
zonele muntoase înalte. 
Așadar, nu vă bazați pe prognoza stației meteo, ci informați-vă la fața locului, de ex. pentru trasee montane. 

 La fluctuații bruște sau importante ale presiunii atmosferice, simbolurile de pe ecran sunt actualizate pentru a indica 
schimbările vremii. Dacă simbolurile de pe ecran nu se modifică, fie presiunea atmosferică nu s-a modificat, fie modificarea 
este atât de lentă încât stația meteo nu a putut să o înregistreze. 

 Dacă apare prognoza „soare” sau „ploaie”, afișajul nu se modifică nici dacă vremea se îmbunătățește (afișaj „soare”), nici 
dacă se înrăutățește (afișaj „ploaie”), deoarece simbolurile afișate reprezintă deja cele două extreme. 
Simbolurile de pe ecran indică o schimbare a vremii în rău sau în bine, ceea ce nu trebuie neapărat să însemne că va fi soare 
sau ploaie, așa cum indică simbolurile.  

 După prima instalare a bateriilor, nu țineți cont de prognozele meteo pentru primele 12 până la 24 ore, deoarece în această 
perioadă stația meteo trebuie mai întâi să colecteze valori ale presiunii atmosferice la o altitudine constantă pentru a putea 
realiza prognoze meteo mai precise. 

 Dacă duceți stația meteo într-un loc cu o altitudine mult mai mare decât cea inițială (de ex. de la parterul unei case la un 
etaj superior), se poate ca stația meteo să considere acest lucru drept o schimbare a vremii. 

 

p) Activarea iluminării de fundal 
Apăsați scurt butonul „SNZ/LIGHT” (6) pentru a activa iluminarea de fundal. Aceasta se dezactivează automat după aprox. 10 
secunde. 
 

q) Faza Lunii 
Faza Lunii (I) este calculată automat în funcție de dată (prin intermediul semnalului DCF sau setată manual). 
 

12. Înlocuirea bateriilor 
a) Stația meteo 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când contrastul ecranului devine foarte slab, apare simbolul bateriei (M) în dreapta umidității 
interioare sau afișajul dispare la activarea iluminării. 
Atunci când înlocuiți bateriile, toate valorile măsurate se pierd. 
Pentru înlocuirea bateriilor vedeți capitolul 9.b). 
 

b) Senzorul exterior 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când contrastul ecranului devine foarte slab, apare simbolul bateriei (O) în dreapta umidității 
exterioare sau stația meteo nu mai recepționează nicio valoare măsurată de la senzorul exterior. 
Cum senzorul exterior funcționează cu un cod de siguranță (care permite utilizarea mai multor stații meteo identice în paralel), 
procedați după cum urmează: 
 Scoateți bateriile descărcate din senzorul exterior și introduceți baterii noi; vedeți capitolul 9.a). 
 Demarați pe stația meteo căutarea senzorilor exteriori; vedeți capitolul 11.c). 
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13. Detectarea defecțiunilor 
Achiziționând această stație meteo, ați intrat în posesia unui produs performant și sigur în funcționare. Totuși, este posibil să 
apară probleme sau defecte. În cele ce urmează vă oferim modalități de soluționare a posibilelor probleme. 
 

Nu se recepționează semnalul de la senzorul exterior 
 Distanța dintre stația meteo și senzorul exterior este prea mare. Instalați stația meteo sau senzorul exterior în alt loc. 
 Există obiecte sau materiale izolatoare (ferestre cu izolație metalizată, beton armat etc.) care interferează cu recepția 

wireless. Stația meteo este prea aproape de alte aparate electronice (televizor, calculator). Instalați stația meteo sau 
senzorul exterior în alt loc. 
Demarați pe stația meteo căutarea senzorului exterior; vedeți capitolul 11.c). 

 Bateriile senzorului exterior sunt slabe sau descărcate. Încercați să introduceți baterii noi în senzorul exterior. Vedeți 
capitolul 12. 

 Temperaturile exterioare foarte scăzute (sub -20 °C) reduc performanțele bateriilor și în special ale acumulatoarelor. 
Încercați să introduceți baterii noi (nu acumulatoare) în senzorul exterior și demarați pe stația meteo căutarea senzorului 
exterior; vedeți capitolul 11.c). 

 Un alt transmițător care funcționează pe aceeași frecvență sau pe o frecvență apropiată interferează cu semnalul wireless al 
senzorului exterior. Reducerea distanței dintre stația meteo și senzorul exterior ar putea fi o soluție. 

 

Nu se recepționează semnalul DCF 
 Stația meteo este aproape de alte aparate electronice sau aproape de linii electrice sau piese metalice. 

Recepția slabă a semnalului DCF se poate datora și clădirilor din beton armat, ferestrelor cu izolație metalizată sau instalării 
în subsoluri. 

 Cea mai bună recepție DCF se obține noaptea, când există mai puține interferențe de la aparatele electronice (televizoarele 
sau calculatoarele sunt oprite). 
Așteptați până a doua zi; atunci stația meteo ar trebui să afișeze data și ora DCF. 

 

14. Raza de acțiune 
În condiții optime, raza de acțiune a transmisiei wireless a semnalelor între senzorul exterior și stația meteo este de până la 30 
m. 

 
Această valoare reprezintă însă așa-numita „rază de acțiune în câmp liber”. 
În practică însă, această aliniere perfectă (de ex. stația meteo și senzorul exterior pe un câmp plan, fără denivelări, 
copaci, case etc.) nu există niciodată. 
De obicei, stația meteo este instalată în casă, iar senzorul exterior lângă o fereastră. 
Având în vedere multitudinea de factori ce influențează transmisia wireless, din păcate nu se poate garanta o 
anumită rază de acțiune. 
Cu toate acestea, într-o casă individuală utilizarea nu ar trebui să ridice niciun fel de probleme. 
Dacă stația meteo nu recepționează niciun fel de date de la senzorul exterior (chiar dacă bateriile sunt noi), 
reduceți distanța dintre stația meteo și senzorul exterior, instalați-le în alt loc. 

 

Raza de acțiune poate fi limitată considerabil de: 

 Pereți, tavane din beton armat 

 Ferestre din sticlă izolatoare acoperită/metalizată, din aluminiu etc. 

 Vehicule 

 Copaci, tufăriș, pământ, pietre 

 Vecinătatea obiectelor metalice & conductoare (de ex. radiatoare) 

 Vecinătatea corpurilor umane 

 Interferențele de bandă largă de ex. în zonele rezidențiale (telefoane DECT, telefoane mobile, căști wireless, boxe wireless, 
alte stații meteo wireless, stații/interfoane bebeluși etc.) 

 Vecinătatea motoarelor electrice, transformatoarelor, blocurilor de alimentare 

 Vecinătatea prizelor de rețea, cablurilor de rețea 

 Vecinătatea calculatoare sau a altor dispozitivelor electronice insuficient ecranate sau utilizate cu carcasa deschisă. 
 

15. Declarație de conformitate (DOC) 
Conrad Electronic SE, Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau (Germania), declară prin prezenta că acest produs îndeplinește 
cerințele esențiale precum și celelalte prevederi importante ale directivei 1999/5/EC. 

 
Declarația de conformitate a acestui produs se găsește la www.germanelectronics.ro 

 

16. Întreținerea și curățarea 
Produsul nu necesită lucrări de întreținere pe care să le efectuați dvs. Lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate numai 
de către un specialist sau un atelier specializat. Produsul nu conține piese care să necesite lucrări de întreținere pe care să le 
efectuați dvs. în interiorul produsului. Așadar, nu îl demontați (în afară de procedura descrisă în aceste instrucțiuni de utilizare 
pentru instalarea sau înlocuirea bateriilor). 
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Pentru a curăța exteriorul stației meteo este suficientă o cârpă moale, curată și uscată. 

 
Nu apăsați prea tare pe ecran; acest lucru poate provoca zgârieturi sau erori de funcționare a ecranului.  

Praful de pe carcasă se poate îndepărta cu ușurință cu o perie cu peri lungi, moale și curată și un aspirator. 
Pentru a îndepărta murdăria de pe senzorul exterior utilizați o cârpă moale umezită ușor cu apă călduță. 

 

Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, alcool sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot să 
deterioreze carcasa sau chiar să afecteze funcționalitatea aparatului. 
 

 

17. Eliminarea 
a) Generalități 

 

Eliminați produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
Scoateți toate bateriile/acumulatoarele instalate și eliminați-le separat de produs. 

 
b) Bateriile și acumulatoarele 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze bateriile/ acumulatoarele uzate. 
Aruncarea lor împreună cu deșeurile menajere este interzisă!  

 

Bateriile și acumulatoarele care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul de alături care indică 
faptul că aruncarea lor împreună cu gunoiul menajer este interzisă.  
Simbolurile chimice pentru respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (marcajele se 
găsesc pe baterie/acumulator de ex. sub simbolul „coș de gunoi” ilustrat în stânga).  

Puteți returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care 
comercializează baterii/acumulatoare! 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător. 
 

18. Date tehnice 
a) Stația meteo 
Alimentare electrică ................................ 2 baterii tip AAA 
Durata de viață a bateriilor ..................... aprox. 1 an 
Domeniu de măsurare a temperaturii ...... -10 °C până la +60 °C 

Rezoluție ..................................... 0,1 °C 
Precizie ....................................... ±1 °C 

Domeniu măsurare umiditate .................. 20% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluție ..................................... 1% 
Precizie ....................................... ±5% 

Număr senzori exteriori .......................... maxim 3 (unul inclus în colet, ceilalți pot fi comandați ca accesorii) 
Dimensiuni............................................... 180 x 139 x 27 mm (l x Î x A, fără suport) 
Masă ........................................................ 296 g (fără baterii) 
 
b) Senzorul exterior 
Alimentare electrică ................................ 2 baterii tip AAA 
Durata de viață a bateriilor ..................... aprox. 1 an 
Frecvență de transmisie .......................... 433 MHz 
Rază de acțiune ....................................... până la 30 m (în câmp liber, vedeți capitolul 14) 
Interval transmisie .................................. odată la 60 secunde 
Domeniu de măsurare a temperaturii ...... -20 °C până la +70 °C 

Rezoluție ..................................... 0,1 °C 
Precizie ....................................... ±1 °C 

Domeniu de măsurare a umidității .......... 20% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluție ..................................... 1% 
Precizie ....................................... ±5% 

Dimensiuni............................................... 68,5 x 100 x 19,5 mm (l x Î x A, fără suport de perete) 
Masă ........................................................ 79 g (fără baterii) 

 
 
 

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

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Titular licență:   Conrad Electronic SE 
Adresă:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  STAȚIE METEO WIRELESS S3318P 
 
Cod produs:   672859 
 
 
este în conformitate cu următoarele norme și documente 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.3.1; 
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, 26.04.2012 
Locul și data emiterii     Numele și semnătura producătorului/reprezentantului autorizat 


