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Acest Manual de Utilizare reprezintă parte integrală din produs şi trebuie păstrat într-un 
loc sigur pentru consultare viitoare. Acesta conţine note importante privind setarea şi 
operarea. 
 

INTRODUCERE 
Felicitări pentru achiziţia Staţiei Meteorologice Profesionale. Această staţie constă dintr-
o consolă principală, precum şi dintr-o serie de senzori separaţi care colectează şi 
transmit o gamă largă de date meteorologice, inclusiv temperatura exterioară, 
umiditatea, viteza şi direcţia vântului, cantitatea şi rata de precipitaţii. 
 
Consola principală 
Consola principală conţine un ceas de precizie atomică radio-controlat cu alarmă şi 
prognoză meteo. Acesta măsoară temperatura şi umiditatea interioare, şi afişează 
datele meteorologice colectate de la senzorii meteo de la distanţă. Acesta indică de-
assemenea tendinţele temperaturii, presiunii şi umidităţii interioare/exterioare, informaţii 
celeste precum faza lunii, şi orele de răsărit/apus. 
Consola principală memorează aproximativ 200 de înregistrări meteo fără necesitatea 
conectării la un computer. Când este legată la un computer prin cablul USB şi software-
ul furnizat, un număr nelimitat de înregistrări meteo poate fi afişat şi salvat în respectivul 
computer. 
 
Senzorii meteo cu transmisie de la distanţă 
Senzorii meteo includ un termo-higrometru, anemometru (senzor de vânt) şi un senzor 
de precipitaţii. Toate datele colectate de senzor sunt transmise la unitatea principală 
prin intermediul unui semnal radio HF. Staţia meteo suportă un număr maxim de 5 
termo-higrometre, permiţând afişarea a 5 canale de temperatură/umiditate. Senzorul 
termo-higrometru inclus este cu canal unic (implicit pe Canalul 1). 
 

CARACTERISTICI 
Prognoza meteo 
- Însorit, Parţial Înnorat, Înnorat, Ploaie Slabă, Ploaie Intensă, Zăpadă şi Condiţii Meteo 
Instabile. 
 
Presiune 
- Presiune curentă sau istorică (mBar/ hPa, mmHg sau inHg) 
- Ajustare presiune altitudine sau nivelul mării pentru compensare presiune atmosferică 
- Indicator trend de presiune 
- Istoric de presiune nivelul mării pentru ultimele 24 zile 
- Grafic istoric presiune nivel mare  
 
Faza lunii 
- 12 paşi simboluri lună 
- Scanează faza lunii pentru anii cuprinşi între 2000 şi 2099 
- Istoricul fazelor lunii pentru ultimele sau viitoarele 39 zile 
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Ceasul radio-controlat 
- Ora şi data sincronizate prin semnal radio DCF-77 la ceasul atomic (ora şi data sunt 
reglabile de-asemenea manual) 
 
Ceas şi Calendar (12 h / 24 h) (lună/zi sau zi/lună) 
- Combinaţii diferite de afişări ceas şi calendar 
- 6 limbi pentru ziua săptămânii (Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / 
Olandeză) 
 
Alarme 
- Alarmă unică: activată o dată la ora specificată 
- Alarmă zi din săptămână: activată zilnic de Luni până Vineri la ora specificată. 
- Pre-alarmă: activată înaintea alarmei unice sau a zilei din săptămână, dacă canalul 1 
de temperatură cade la +2°C sau sub. (Fixă 30 minute) 
- Funcţie amânare programabilă (1-15 minute) 
 
Ora de răsărit şi de apus 
- Calculează orele de răsărit / apus cu informaţii geografice oferite de utilizator (DST, 
decalare fus orar, latitudine, longitudine) 
- Peste 133 oraşe presetate pot fi selectate pentru introducerea automată a informaţiilor 
geografice. 
 
Monitorizarea la distanţă a temperaturii şi umidităţii relative, cu indicarea 
tendinţei 
- Afişarea temperaturii interioare şi exterioare şi umidităţii relative (°C sau °F) 
- Indicarea tendinţelor temperaturii şi umidităţii relative 
- Afişarea punctului de rouă 
- Memorie Max şi Min pentru temperatură şi umiditate relativă 
 
Indicator nivel confort 
- Analizează condiţiile de mediu curente (Confort, Umed şi Uscat) 
 
Măsurătoare precipitaţii 
- Înregistrează cantitatea de precipitaţii pentru ultima oră, ultimele 24 ore, ultima zi, 
ultima săptămână şi ultima lună (inch sau mm). 
- Alertă precipitaţii zilnică dacă acestea depăşesc cantitatea specificată prealabil pentru 
ziua curentă. 
 
Vânt 
- Temperatura de la locul anemometrului. 
- Temperatura ajustată la factorul de răcorire a vântului (°C sau °F). 
- Afişare busolă direcţie vânt. Unghiurile direcţiei vântului disponibile ca puncte pe 
busolă sau suporturi. 
- Viteză medie vânt şi viteză rafale de vânt (mph, m/s, noduri şi km/h) 
- Memorare viteza zilnică maximă a vântului şi vitezei rafalelor de vânt. 
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- Alertă viteză vânt pentru viteza medie a vântului şi viteza rafalelor de vânt. 
 
Funcţii memorie 
- Memorează 200 înregistrări meteo (fără conexiune la computer) cu intervale de 
salvare în memorie (1 h implicit). 
- Port USB pentru conexiune la computer pentru permiterea încărcării înregistrărilor 
meteo. 
 
Iluminare LED 
- Apăsaţi butonul SNOONZE / LIGHT, iluminarea ecranului se va aprinde şi opri 
automat după 5 secunde. 
 

CONŢINUTUL SETULUI COMPLET AL STAŢIEI METEOROLOGICE 
 
Înainte de instalarea staţiei dvs. meteo, vă rugăm verificaţi ca următoarele componente 
să fie prezente: 
 Componente hardware Conexiuni 

 

Unitate Consolă Principală 
Control la distanţă 

Adaptor ieşire AC/DC 5V 

 

Senzor Termo-Higrometric 
(implicit Canal 1) 

 

 

Senzorul de ploaie: 
- Capac în formă de pâlnie 
cu compartiment baterie 
- Bază senzor 
- Mecanism Bucket See-
saw 
- Ecran protectiv 

4 şuruburi pentru fixarea 
unităţii de pământ 
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Anemometru 
(Senzor vânt): 
- Cupe vânt 
- Vană vânt 
- Braţ anemometru 
- Bază anemometru 

4 şuruburi pentru fixarea 
unităţii de suprafaţa 
verticală 

 Software computer Cablu USB 2m (6ft) 
 

INSTALAREA STAŢIEI DVS. METEO 
 
Setarea senzorilor meteo  
Înainte de pornirea consolei principale, setaţi mai întâi toţi senzorii situaţi la distanţă. 
 
Când plasaţi senzorii, asiguraţi-vă că aceştia se află în raza de recepţie a unităţii 
consolei. Ideal, aceştia trebuie să se afle în linia de vedere a consolei. Raza de 
transmisie poate fi influenţată de copaci, structuri metalice şi aparate electronice. 
Testaţi recepţia înainte de montarea permanentă a staţiei dvs. meteo. 
De-asemenea, asiguraţi-vă că senzorii sunt accesibili uşor pentru curăţare şi întreţinere. 
Senzorii de la distanţă trebuie curăţaţi săptămânal, deoarece murdăria şi depunerile vor 
afecta precizia senzorului. 
 
Setarea senzorilor termo-higrometrici 
1. Desfaceţi capacul de la baza senzorului termo-higrometric. 
2. Introduceţi 2 baterii UM-4 sau „AAA” de 1,5 V. 
3. Refixaţi capacul şi montaţi unitatea în locaţia dorită. 
Notă: Senzorul termo-higrometric este fixat implicit pe Canalul 1. 
 
Sfaturi de amplasare: 
- Senzorul termo-higrometric trebuie să se afle într-o zonă cu circulaţie liberă a aerului 
şi ferită de lumina directă a soarelui şi alte condiţii meteo extreme. Plasaţi unitatea într-o 
zonă cu umbră, de exemplu sub un acoperiş. 
- Utilizaţi setul de montaj pe perete şi fitingurile furnizate dacă montaţi unitatea pe o 
suprafaţă verticală. 
- Evitaţi plasarea senzorului în apropierea surselor de căldură precum şeminee. 
- Evitaţi orice zonă care colectează şi radiază căldură în bătaia soarelui, precum 
structuri metalice, cărămizi sau beton, pavaj, terase şi punţi. 
- Ideal, plasaţi senzorul deasupra suprafeţelor naturale precum gazonul din curte. 
- Înălţimea standard internaţională pentru măsurătoarea temperaturii aerului este de 
1,25 m (4 ft) deasupra nivelului mării. 
 
Setarea Senzorului de Ploaie 
1. Deblocaţi capacul în formă de pâlnie a senzorului de ploaie prin rotirea ambelor 
butoane de pe părţile laterale ale senzorului în direcţie anti-orară. 
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2. Ridicaţi capacul şi introduceţi 2 baterii UM-3 sau „AA” de 1,5 V în compartimentul 
bateriilor.  
3. Repoziţionaţi capacul şi fixaţi-l prin rotirea butoanelor în sens orar. 
4. Plassaţi senzorul de ploaie într-o locaţie în aşa fel încât precipitaţiile să poată cădea 
direct în senzor, ideal la 2-3 ft (picioare) deasupra pământului. 
Acesta poate fi fixat prin utilizarea celor patru şuruburi furnizate. 
5. Senzorul trebuie să fie echilibrat perfect pentru performanţă optimă. Pentru a verifica 
dacă senzorul este echilibrat, îndepărtaţi capacul şi verificaţi dacă rulmentul cu bilă 
dinăuntru este în punctul de mijloc al nivelei. Suplimentar, pot fi utilizate o nivel cu bulă 
de aer sau un poloboc de tâmplărie.  
6. Ataşaţi ecranul de protecţie deasupra capacului. Ecranul va proteja pătrunderea 
depunerilor în senzor. 
 
Sfaturi de amplasare: 
- Senzorul de ploaie trebuie plasat într-un spaţiu deschis departe de pereţi, garduri, 
arbori şi alte sisteme de acoperire care pot fie reduce cantitatea precipitaţilor ce cade 
pe senzor, devia ploaia din cauza curenţilor de aer sau genera o cădere mai mare de 
precipitaţii. Arborii şi acoperişurile pot fi de-asemenea surse ce atrag depunerile şi 
polenul. 
- Pentru a evita efectul umbrei ploii, plasaţi senzorul la o distanţă pe orizontală de două 
până la patru ori înălţimea oricărei obstrucţii învecinate. 
- Este important ca excesul de ploaie să poată curge liber de la senzor. Asiguraţi-vă că 
apa nu se adună la baza unităţii. 
- Mecanismul de măsurare a precipitaţiilor utilizează un magnet, prin urmare nu plasaţi 
obiecte mecanice în jurul senzorului. 
 
Setarea Anemometrului (senzorului de vânt) 
1. Asamblaţi cupele de vânt la braţul anemometrului. 
2. Ataşaţi anemometrul asamblat la bază. 
3. Introduceţi 2 baterii UM-3 sau „AA” de 1,5 V în compartimentul bateriilor de la bază. 
4. Montaţi anemometrul pe o suprafaţă verticală, utilizând fitingurile oferite. 
5. Pentru a permite consolei să identifice direcţia în care vana vântului este orientată, 
este necesară următoarea procedură: 
i. Introduceţi bateriile 
ii. Orientaţi vana vântului spre nord. Utilizaţi o busolă sau hartă dacă este necesar. 
iii. Utilizaţi un ac pentru a apăsa tasta „SET” care se află în compartimentul bateriilor 
senzorului de vânt. 
Notă: Procedura de mai sus trebuie repetată pentru înlocuirea bateriei. 
„SET” va comuta direcţia între două moduri: 
1. Lăsaţi direcţia vântului după modelul din fabrică. Aceasta va fi folosită ulterioar ca 
setare implicită. 
2. Setaţi direcţia curentă ca fiind NORD. 
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Sfaturi de amplasare: 
- Verificaţi ca vântul să poată trece liber în jurul anemometrului şi să nu fie blocat de 
clădirile învecinate, arbori sau alte structuri. 
- Pentru rezultate superioare, aşezaţi anemometrul la cel puţin 3 m deasupra structurilor 
şi obstacolelor locale. Pământul creează un efect de fricţiune fluxului vântului şi va 
atenua valorile măsurate. 
- Îndreptaţi anemometrul pentru expunere maximă în direcţiile vântului cele mai 
frecvente din zona dvs. 
- Locaţia de montaj recomandată pentru anemometre este de 10 m deasupra nivelului 
pământului într-o locaţie liberă, neobstrucţionată. 
 
Setarea consolei principale 
1. Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a porni unitatea 
2. Vă este recomandată conectarea adaptorului AC/DC. Pentru încărcarea bateriei şi 
funcţia de iluminare ulterioare, trebuie utilizat adaptorul AC/DC. 
3. Dacă aşezaţi consola principală pe o masă sau o suprafaţă orizontală, fixaţi stativul 
de masă şi apoi aşezaţi unitatea. 
4. Dacă montaţi consola pe un perete sau pe o suprafaţă verticală, îndepărtaţi stativul 
de masă şi utilizaţi fitingurile furnizate. 
 
Sfaturi de amplasare: 
Asiguraţi-vă că unitatea este în raza de recepţie a tuturor senzorilor amplasaţi la 
distanţă. În mod ideal, senzorii trebuie să se afle în linia de vedere a unităţii consolei. 
Raza de transmisie poate fi afectată de copaci, structuri metalice şi aparate electronice. 
Testaţi recepţia înainte de montarea permanentă a staţiei dvs. meteo. 
Unitatea consolei măsoară temperatura interioară, umiditatea, presiunea şi primeşte 
semnale de la toţi senzorii aflaţi la distanţă şi transmisii radio a orei exacte. Evitaţi 
plasarea unităţii în următoarele zone: 

- Bătaia directă a razelor soarelui şi pe suprafeţe care radiază şi emit căldură. 
- În apropierea dispozitivelor de încălzire şi ventilaţie, precum ţevi de încălzire sau 

aparate de aer condiţionat. 
- Zone cu interferenţă provenită de la dispozitive wireless (precum telefoane fără 

fir, aparate radio, dispozitive de monitorizare bebeluşi) şi aparate electronice. 
 
Pornirea consolei principale 
Odată ce consola este alimentată adecvat, ecranul va afişa anumite date şi parametrii 
meteo. Aşteptaţi câteva minute pentru încheierea calibrării consolei şi pentru ca primele 
date primite de la senzori să fie afişate. 
Dacă „---„ este în continuare afişat în locul valorilor de la senzori, verificaţi calea de 
transmisie wireless şi bateriile senzorului în cauză. 
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UTILIZAREA STAŢIEI DVS. METEO 
 

 
 
Butoane 
SUS (+) - Trece la următorul mod în direcţie anti-orară 

- Incrementare pentru setare parametri 
JOS (-) - Trece la următorul mod în direcţie orară 

- Decrementare pentru setare parametri 
SET - Roteşte afişarea pentru modul curent 

- Apăsaţi şi menţineţi pentru intrarea în setare sau modificare unităţi 
- Confirmare pentru setare parametri 

MEMORIE 
(MEM) 

- Prezintă înregistrări pentru faza lunii, temperatură, umiditate, 
ploaie şi vânt 

ISTORIC - Prezintă istoricul pentru presiunea de la nivelul mării 
ALARMĂ / 
GRAFIC 

- Afişează alarme orare şi alerte de temperatură, ploaie şi vânt. 
- Apasaţi şi ţineţi apăsat pentru intrarea în setarea de alarmă/alertă 
- Apăsaţi şi menţineţi pentru intrarea în Modul Prognoză Presiune şi 
Meteo pentru vizualizarea diferitelor grafice 

CANAL - Modifică afişarea temperaturii şi umidităţii pe canalul selectat. 
- Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a permite afişarea ciclică a 
temperaturii şi umidităţii 
(Remarcă: senzorul termo-higrometru este setat implicit pe Canal 1) 

SNOOZE / 
LIGHT 

- Porniţi iluminarea pentru 5 secunde 
- Intră în modul Snooze când alarma este activată 

 
Navigarea între diferitele moduri 
Există 6 moduri disponibile pe consola principală, iar fiecare dintre ele afişează o 
categorie diferită de date. Când ecranul este într-un anumit mod, pictograma sa 
corespunzătoare va începe să clipească. 
Pentru a naviga între diferitele moduri din consola principală, apăsaţi UP (+) pentru a 
pargurge modurile într-o direcţie orară sau JOS (-) pentru a parcurge modurile în 
direcţie anti-orară. 
 



9	  

	  

Modul de prognoză presiune şi vremea probabilă 
- Presiune curentă, tendinţă şi grafic istoric 
- Vremea probabilă 
- Faza lunii 
 

 
 
Modul ceas şi alarmă 
- Ceas radio-controlat ce prezintă ora curentă şi calendarul 
- Alarmă unică, alarmă zi din săptămână şi pre-alarmă 
 

 
 

 
Mod răsărit/apus de soare 
- Orele de răsărit şi apus 
- Longitudinea şi latitudinea regiunii locale 
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Modul de temperatură şi umiditate 
- Tendinţe temperatură şi umiditate şi valori pentru interior şi canalul selectat 
- Nivel de confort 
- Punctul de rouă 
- Alerte temperatură 
 

 
 

Mod Ploaie 
- Cantitatea de precipitaţii pentru ultima oră, ultimele 24 ore, ieri, ultima săptămână şi 
ultima lună 
- Alarmă ploaie 
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Mod vânt 
- Temperatura scăzută a vântului 
- Temperatura de la locul de amplasare a anemometrului 
- Direcţia vântului 
- Viteza vântului 
- Rafale de vânt 
- Alertă pentru viteza vântului şi viteza rafalelor de vânt 
 

 
 

PERSONALIZAREA STAŢIEI DVS. METEO 
Pentru a personaliza complet staţia meteo la setările locale şi preferinţele personale, 
următoarele setări sunt necesare. Vă rugăm consultaţi secţiunile adecvate pentru 
instrucţiuni detaliate. 
 
Necesar: 
- Setarea Parametrilor de Presiune în timpul Pornirii Iniţiale (Mod Previziune Presiune şi 
Vreme P.11) 
- Setarea Timpului, Datei şi Limbii (Mod Ceas şi Alarmă: P.14) 
- Setarea Datelor Locaţiei respective (Mod Răsărit/Apus: P.16) 
 
Opţional: 
- Setarea Alarmelor Orare (Mod Ceas şi Alarmă: P.14) 
- Setarea Alertelor de Temperatură (Mod Temperatură şi Umiditate P.18) 
- Setarea Alertelor de Precipitaţii Zilnice (Mod Ploaie P.20) 
- Setarea Alertelor de Vânt (Mod Vânt: P.21) 
 
Iluminare LED 
- Apăsaţi butonul SNOONZE / LIGHT, iluminarea se va porni şi opri automat după 5 
secunde. 
Notă: Unitatea consolei trebuie să fie alimentată prin adaptorul AC/DC pentru funcţia de 
iluminare. 
 
Conectarea Staţiei Meteo la un Computer 
Datele colectate de staţia meteo pot fi afişate şi înregistrate pe un computer, prin 
conectarea consolei principale la computer via USB. 
Instalaţi software-ul furnizat conform instrucţiunilor din manualul aplicaţiei software. 
Conectaţi unitatea consolei principale la computer prin cablul USB furnizat. 
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UTILIZAREA DIFERITELOR MODURI METEO 
 
Mod prognoză presiune şi vreme 
Această parte a ecranului indică presiunea curentă, presiunea de la nivelul mării, 
vremea probabilă, faza lunii şi tendinţa presiunii. 
Un număr de statistici istorice poate fi de-asemenea vizualizat, precum valorile presiunii 
de la nivelul mării pentru ultimele 24 de ore, faza lunii pentru următoarele şi ultimele 39 
de zile, precum şi graficul istoricului presiunii/ temperaturii / umidităţii. 
Valorile presiunii pot fi afişate în inHg, hPa/mBar sau mmHg, iar valorile altitudinii pot fi 
afişate în metri sau feet (picioare). 
 
Accesarea Modului Prognozei Presiunii şi Vremii 
De la consola principală: Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) până când pictograma de 

previziune meteo  din colţul stânga sus al ecranului începe să clipească. 
 
Setarea parametrilor de presiune în timpul pornirii iniţiale 
În timpul pornirii iniţiale a consolei principale, toate funcţiile din modul de presiune şi 
prognoză meteo vor fi blocate până când setările de presiune sunt configurate. 
1. Alegeţi unităţile de presiune: 
Pictograma unităţii „inHg” sau „mmHg” sau „hPa/mBar” trebuie să clipească. Apăsaţi 
SUS (+) sau JOS (-) pentru a selecta unitatea presiunii în inHg, hPa/mBar sau mmHg. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 
2. Alegeţi Unităţile de Altitudine: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a selecta unitatea de altitudine dintre metri sau feet 
(picioare). 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 
3. Setaţi Altitudinea: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. Apăsaţi şi menţineţi fiecare buton 
pentru avans rapid. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 
4. La final, ecranul va reveni la Modul Prognozei Presiunii şi Vremii. 
Notă: După pornirea iniţială, altitudinea nu poate fi reglată din nou până când consola 
principală nu este repornită. 
 
Vizualizarea Presiunii şi Datelor de Altitudine 
În Modul de Prognoză Presiune şi Vreme, fiecare apăsare a butonului SET roteşte 
ecranul între: 

- Presiunea de la nivelul mării 
- Presiunea locală 
- Altitudinea locală 
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Setarea Presiunii Nivelului Mării 
1. În Modul de Prognoză Presiune şi Vreme, apăsaţi SET până când presiunea de la 
nivelul mării este afişată. 
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SET. Ecranul de Presiune de la nivelul mării 
clipeşte. 
3. Setaţi presiunea de la nivelul mării. 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a ajusta valoarea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
fiecare buton pentru avans rapid. Apăsaţi SET pentru confirmarea selecţie dvs. 
4. La final, ecranul va reveni la Modul de Prognoză Presiune şi Vreme. 
 
Setarea unităţilor de presiune şi altitudine 
1. În Modul de prognoză presiune şi meteo, apăsaţi SET până când presiunea locală 
este afişată. 
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MEMORY (MEM). Unitatea de presiune trebuie 
să clipească. 
3. Setaţi unităţile de presiune locală: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a ajusta valoarea. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 
4. Setaţi unităţile de altitudine: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia. 
5. Setaţi Unităţile de Presiune de la nivelul mării: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. 
Apăsaţi MEMORY (MEM) pentru a confirma selecţia dvs. 
6. La final, ecranul va reveni la Modul de Prognoză Presiune şi Vreme. 
 
Vizualizarea Istoricului de Presiune de la nivelul mării 
1. În toate modurile, apăsarea butonului HISTORY va comuta pe ecranul de presiune 
de la nivelul mării. 
2. Când presiunea de la nivelul mării este afişată, apăsarea HISTORY repetată va afişa 
datele de presiune de la nivelul mării pentru fiecare din ultimele 24 ore. 
3. Dacă niciun buton nu este apăsat timp de 5s, ecranul revine automat la Modul de 
Prognoză Presiune şi Vreme. 
 
Vizualizarea graficelor de presiune / temperatură / umiditate 
Graficul de pe ecran poate fi configurat să afişeze datele istorice pentru presiunea de la 
nivelul mării, temperatura şi umiditatea pentru canalul 1. 
În Modul de Prognoză Presiune şi Vreme, apăsaţi şi menţineţi ALARM/CHART pentru a 
comuta graficul între: 
- Presiunea de la nivelul mării („PRESSURE” va fi fi afişat) 
- Temperatură (Icoana termometrului şi „CH1” vor fi afişate) 
- Umiditate (icoana RH şi „CH1” vor fi afişate) 
 
Vizualizarea Istoricului Fazelor Lunii şi Prognozei 
1. În modul de prognoză presiune şi vreme, apăsaţi butonul MEMORY (MEM). 
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2. Mesajul „+ 0 zile” ar trebui să fie afişat intermitent. 
3. Vizualizare Istoric / Prognoză Fazele Lunii: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a alege numărul de zile înainte (+ zile) sau înapoi (- 
zile) de la data curentă. Apăsaţi şi menţineţi apăsat fiecare buton pentru avans rapid. 
Pictograma fazelor lunii corespunzătoare va fi afişată. 
4. Pentru ieşire, apăsaţi butonul MEMORY (MEM). 
Altfel, dacă niciun buton nu este apăsat timp de 5 s, ecranul revine automat la Modul de  
Prognoză Presiune şi Vreme. 
 
Înţelegerea Ecranului de Prognoză Meteo 
 
Ecran Stare Vreme Probabilă 

 

Însorit 

 

Parţial Înnorat 

 

Înnorat 

 

Averse de ploaie 

 

Vreme instabilă 
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Zăpadă 

  
NOTE: 
1. Precizia previziunii meteo pe baza presiunii generale este de aprox. 70% 
2. Previziunea stării vremii. Poate să nu prezinte neapărat situaţia curentă. 
3. Pictograma „Sunny”, aşa cum se aplică pe timpul nopţii, presupune vreme frumoasă. 
 
Înţelegerea diagramei fazelor lunii 

 
 
Modul ceas şi alarmă 
Consola principală poate fi configurată să afişeze ora, calendarul sau ora UTC. Există 
trei alarme disponibile pe consola principală. 
Alarmă unică: activată o dată la ora specificată 
Alarmă zi din săptămână: activată zilnic de Luni până Vineri la ora specificată 
Pre-alarmă: activată în intervalul de timp specificat (Fix 30 min) înaintea unei alarme din 
ziua săptămânii, dacă temperatura canalului 1 scade la +2 °C sau mai jos. 
Durata de amânare (snooze) pentru alarmele de mai sus poate fi de-asemenea 
programată (0-15 min). 
 
Accesarea Modului Ceas şi Alarmă 
De la consola principală: Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) până când pictograma ceasului 
de pe ecranul de oră /dată începe să clipească. 
Setarea Orei, Datei şi Limbii 

1. În modul Ceas şi Alarmă, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SET pentru a 
accesa setarea orei şi datei. 

2. Ziua din săptămână trebuie să înceapă să clipească pe ecran. 
Setaţi Limba: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a selecta limba pentru ziua din săptămână: 
Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă sau Olandeză. 
Apăsaţi SET pentru confirmarea selecţiei dvs. 

3. Selectaţi Codul Oraşului: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a selecta codul de oraş pentru regiunea dvs. 
locală. Consultaţi P26-27 pentru o listă de coduri disponibile. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 
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4. (dacă USR a fost ales pentru codul de oraş) Setaţi Minute pentru Latitudine: 
Veţi fi întrebat dacă introduceţi latitudinea în minute (°). 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul pentru avans rapid. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. Repetaţi procedura de mai sus 
pentru a seta secundele pentru latitudine, minutele pentru longitudine şi 
secundele pentru longitudine. 

5. (dacă USB a fost ales pentru codul de oraş) Setaţi Zona de Timp: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a ajusta valoarea în rezoluţie de 30 min. 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat fiecare buton pentru avans rapid. 
Apăsaţi SET pentru confirmarea selecţiei dvs. 

6. (dacă USR a fost ales pentru codul de oraş sau oraşul este într-o zonă DST) 
Setaţi Opţiunea Daylight Saving Time (DST): 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a porni sau opri opţiunea DST. Apăsaţi şi 
menţineţi apăsat fiecare buton pentru avans rapid. 
Apăsaţi SET pentru a confirma selecţia dvs. 

7. Repetaţi instrucţiunile de mai sus pentru a seta formatul de afişare a anului, lunii, 
zilei, calendarului (zi/lună sau lună/zi), formatul de afişare a orei (12 h / 24 h), ora 
locală şi minutele locale. 

8. La final, ecranul va reveni la Modul normal de afişare Ceas şi Alarmă.  
 
Notă: Apăsaţi şi menţineţi apăsat SET în timpul setării pentru a reveni la Modul normal 
Ceas şi Alarmă. Toate setările efectuate vor fi anulate. 
Parcurgerea diferitelor ecrane Ceas/Calendar 
În modul Ceas şi Alarmă, fiecare apăsare a butonului SET roteşte ecranul între: 
- Oră: Minute: Zi a săptămânii 
- Oră: Minute pentru UTC (Timp Universal Coordonat) 
- Oră: Minute: Oraş 
- Oră: Minute: Secundă 
- Oră: Zi: An (sau Zi: Lună An în funcţie de setări) 
 
Activarea / Dezactivarea Alarmelor Orare 

1. În modul Ceas şi Alarmă, fiecare apăsare a ALARM/CHART roteşte ecranul orei 
între: 

- Oră alarmă zi din săptămână (afişează OFF dacă alarma zilei din săptămână 
este dezactivată) 

- Oră alarmă unică (afişează OFF dacă alarma unică este dezactivată) 
- Oră pre-alarmă (afişează OFF dacă pre-alarma este dezactivată) 
2. Când alarmele de mai sus sunt afişate, apăsarea SUS (+) sau JOS (-) va activa / 

dezactiva alarma corespunzătoare. 
Note: Apăsaţi SET în orice moment în timpul modului de selecţie alarmă pentru a reveni 
la ecranul normal de afişare. 
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Setarea Orei Alarmei 
1. În Modul Ceas şi Alarmă, apăsaţi ALARM/CHART pentru a selecta alarma pe 

care doriţi să o configuraţi. 
2. Apăsaţi şi menţineţi ALARM/CHART până când ora începe să clipească pe 

ecran. 
3. Setaţi Ora Alarmei: 

Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a ajusta valoarea. Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat oricare buton pentru avans rapid. Apăsaţi ALARM/CHART pentru a 
confirma selecţia dvs. 

4. Setaţi Minutele Alarmei: 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
oricare buton pentru avans rapid. Apăsaţi ALARM/CHART pentru a confirma 
selecţia dvs. 

5. Setaţi Durata sau Funcţia de Snooze (toate trei alarmele folosesc aceeaşi durată 
de amânare alarmă (snooze)): 
Apăsaţi SUS (+) sau JOS (-) pentru a regla valoarea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
oricare buton pentru avans rapid. Apăsaţi ALARM/CHART pentru a confirma 
selecţia dvs. 

6. La final, ecranul va reveni la ecranul selecţie alarmei. 
Notă: Pre-alarma nu poate fi activată dacă alarma zilei din săptămână sau alarma 
unică nu este activată. 
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Dezactivare/Activare Snooze (Amânare) când sunt activate alarmele  

Pentru activare Snooze (Amânare): 
Apăsaţi SNOOZE/LUMINĂ pentru a activa funcţia de amânare. 
Notă: Alarma va intra automat în modul de amânare dacă nu se apasă nicio tastă după 
ce alarma sună timp de 2 minute. Aceasta se va întâmpla de maxim 3 ori. 
 
Pentru a dezactiva alarma/alarmele: 
Apăsaţi ALARMĂ/GRAFIC pentru a dezactiva alarma (alarmele). 
Notă:Pentru alarma din zilele lucrătoare ale săptămânii, prin apăsarea 
ALARMĂ/GRAFIC se va dezactiva alarma doar pentru ziua în curs. Alarma se va 
activa din nou ziua următoare (dacă va fi o zi în intervalul luni-vineri. 

Activare/dezactivare recepţionare semnal oră radio  

Unitatea principală sincronizează data şi ora cu emisiile radio de oră pentru a menţine 
precizia ceasului atomic. 

Pentru a porni/opri această funcţie: 
Apăsaţi şi menţineţi UP(+) 
Dacă se activează recepţia RC, o pictogramă în formă de turn triunghiular va începe să 
fie afişată intermitent lângă pictograma de ceas. 
Dacă se dezactivează recepţia RC, pictograma turn triunghiulară va dispare. 
Pictogramă Putere  recepţionare RC 

 (intermitent) 

Date nedefinite 

 
Recepţie oprită timp de 24 de ore.  

 

Semnal slab, dar se poate decoda 

 

Semnal puternic 

 
Notă: Semnalul orei controlat prin radio (DCF 77) se transmite de la ceasul atomic 
central din Frankfurt/Main la intervale scurte. Are o arie de recepţie de aprox. 1500 km. 
Obstacolele precum ziduri de beton pot reduce puterea semnalului. 
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Modul Răsărit/Apus 

Unitatea principală calculează orele de răsărit şi de apus din datele locaţiei configurate 
de utilizator. Acestea includ longitudinea, latitudinea, fusul orar şi DST (Daylight Saving 
Time – Ora legală). Alegerea unui cod urban corespunzător zonei dvs. va genera 
automat valorile corecte ale datelor locaţiei. Dacă doriţi să introduceţi propria locaţie sau 
dacă nu s-a găsit un cod urban corespunzător, alegeţi „USR” ca şi cod urban în timpul 
setării. 
Este de asemenea disponibilă  o funcţie de căutare, care permite vizualizarea orelor de 
răsărit/apus din date diferite.  
 
Accesarea modului Răsărit/Apus 

Din unitatea centrală: apăsaţi  SUS (+) sau JOS (-) până când  în  stânga jos pe ecran 

încep să apară intermitent  pictogramele răsărit şi apus . 
 
Setarea datelor locaţiei 

1. În modul dimineaţă/seară, apăsaţi şi menţineţi SET pentru a introduce setarea 
datelor locaţiei. 

2. Codul urban în afişajul Oră şi Alarmă trebuie să înceapă să apară intermitent. 
Setaţi informaţiile despre oraş: 
Apăsaţi SUS(+) sau JOS(-) pentru a selecta codul oraşului pentru zona dvs. 
Consultaţi P. 26 pentru o listă de coduri disponibile. Longitudinea şi latitudinea 
corespunzătoare vor apărea odată cu oraşul. 
Dacă doriţi să introduceţi coordonatele dvs. geografice proprii, alegeţi „USR” la codul 
oraşului. 
Apăsaţi „SETAŢI” pentru a confirma alegerea.dvs. 
3. Dacă a fost ales „USR”, vi se va cere să introduceţi coordonatele dvs. 

Geografice. 
Setaţi gradul de latitudine: 
Apăsaţi SUS(+)sau JOS(-) pentru a regla valoarea. Apăsaţi şi menţineţi oricare din 
butoane pentru rapiditate. 
Apăsaţi „SETAŢI” pentru a confirma alegerea.dvs. 
4. Repetaţi procedura de mai sus pentru a seta minutul de latitudine, gradul de 

longitudine, minutul de longitudine, fusul orar al oraşului şi selectarea DST. 
5. După completare, afişajul va reveni la Modul dimineaţă/seară. 
Notă: Apăsaţi şi menţineţi „SETAŢI” în orice moment în timpul setării pentru a 
reveni la modul normal de Ceas şi Alarmă. Toate setările efectuate se vor dezactiva. 
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Vizualizarea datelor locaţiei 
În modul dimineaţă/seară, fiecare apăsare „SETAŢI” va roti afişajul între: 
- Oră şi ore de răsărit/apus 
- Calendar şi ore de răsărit/apus 
- Calendar şi longitudine/latitudine 
 
Vizualizare ore răsărit/apus pentru date diferite  
1. În modul răsărit/apus, apăsaţi MEMORIE (MEM). 
2. Data trebuie să apară intermitent. 

Apăsaţi SUS(+)sau JOS(-) pentru a regla data. Apăsaţi şi menţineţi oricare din 
butoane pentru rapiditate. Orele de răsărit sau apus corespunzătoare se vor 
afişa pentru data selectată. 

3. Apăsaţi MEMORIE (MEM) sau „SETAŢI” pentru a reveni la modul răsărit/apus. 
 
Înţelegerea afişajului apus/răsărit 
Ora de dimineaţă afişată diferă în timpul dimineţii şi după-amiezii/nopţii. 
De la 12 am la 12 pm:  Se va afişa ora de răsărit pentru ziua în curs. 
De la 12 pm la 12 am:  Se va afişa ora de răsărit pentru ziua următoare. Pictograma 
„Ziua următoare ” se va afişa deasupra orei de răsărit. 
 
În anumite locaţii (în special cele de la latitudini înalte), evenimentele răsărit şi apus 
pot să nu apară într-un interval de 24 de ore. 
 
Afişaj  Stare răsărit Afişaj Stare apus 
COMPLET Răsărit ziua 

anterioară 
COMPLET Apus ziua 

următoare sau mai 
târziu 

----- Fără oră răsărit 
pentru întreaga zi 

----- Fără oră răsărit 
pentru întreaga zi 

  
Modul temperatură şi umiditate 
Staţia meteorologică suportă până la 5 termo-hidro senzori de la distanţă, fiecare 
corespunzând unui canal separat pentru afişarea temperaturii şi umidităţii relative. 
Senzorul termo-hidro inclus este prestabilit la Canalul 1. Temperatura poate fi 
afişată în grade Celsius °C sau Fahrenheit °F. Trendul (ascendent, stabil sau 
descendent) de valori este de asemenea indicat pe afişaj. Unitatea principală 
utilizează datele aferente temperaturii şi umidităţii interioare pentru a estima un nivel 
de confort al Umidităţii, Confortului sau Uscat. 
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Pentru fiecare canal este disponibilă o funcţie de alertă temperatură. Aceasta poate 
fi programată să sune dacă temperatura canalului depăşeşte sau scade sub limitele 
superioare şi inferioare pre-configurate. 
Notă: Alertele de temperatură au un histerezis de 0.5 °C pentru a împiedica alertele 
să sune constant datorită micilor fluctuaţii apropiate de valoarea de alertă. Aceasta 
înseamnă că după ce temperatura ajunge la valoarea de alertă, va trebuie să scadă 
sub valoarea de alertă plus histerezisul pentru a dezactiva alerta.  
 
Accesarea modului temperatură şi umiditate 
Din unitatea principală: apăsaţi SUS(+)sau JOS(-) până la afişarea intermitentă a 

pictogramei IN  în partea dreaptă sus a ecranului. 
Vizualizarea afişajului temperatură şi umiditate pentru fiecare canal  
Pentru afişaj static: 
În modul temperatură şi umiditate, fiecare apăsare a CANALULUI roteşte afişajul 
între diferite canale.  
 
Pentru fiecare afişare ciclică: 
Pentru a permite rotirea automată între diferite afişaje ale canalelor, apăsaţi şi 
menţineţi CANAL, până la afişarea pictogramei . Fiecare canal valid va fi acum 
afişat alternativ pentru 5s. 
 
Rotirea între afişajul Temperatură şi Punct de rouă 
 
În modul Temperatură şi Umiditate, fiecare apăsare „SETAŢI” va roti afişajul 
temperatură între: 
- Temperatură şi umiditate relativă 
- Punct de rouă, temperatură şi umiditate relativă 

 
 
Unităţi setare pentru afişajul de temperatură (°C sau °F) 
În modul Temperatură şi Umiditate, apăsaţi şi menţineţi „SETAŢI” pentru a 
converti unităţile între grade Celsius °C şi grade Fahrenheit °F.  
 
Activare/Dezactivare alertele de temperatură 
1. În modul Temperatură şi Umiditate, fiecare apăsare ALARMĂ/GRAFIC 

roteşte afişajul temperatură canal între: 
- Temperatura curentă a canalului corespunzător 



22	  

	  

- Alerta temperatură ridicată (se va afişa OPRIT dacă se dezactivează) : se 
afişează pictograma ▲ 

- Alerta temperatură scăzută (se va afişa OPRIT dacă se dezactivează): se 
afişează pictograma ▼ 
2. Când se afişează alertele de mai sus, apăsarea SUS(+)sau JOS(-) va 

activa/dezactiva alerta corespunzătoare. 
 
Setarea alertelor de temperatură 

1. În modul Temperatură şi Umiditate, apăsaţi ALARMĂ/GRAFIC pentru a selecta 
alarma pe care doriţi să o configuraţi. 

2. Apăsaţi şi menţineţi ALARMĂ/GRAFIC până când temperatura canalului şi 
pictograma ▲ sau ▼ apare intermitent pe afişaj. 

3. Setaţi valoarea pentru alerta de temperatură: 
Apăsaţi SUS(+) sau JOS(-) pentru ajustarea valorii. Apăsaţi şi menţineţi oricare 
buton pentru rapiditate. 
Apăsaţi ALARMĂ/GRAFIC pentru a confirma alegerea dvs.  

4. După completare, afişajul va reveni la ecranul de selecţie a alertei de 
temperatură.  

 
Dezactivare când alertele de temperatură sunt activate 
Pentru a dezactiva alarmele de temperatură: 
Apăsaţi ALARMĂ/GRAFIC pentru a dezactiva alarma(ele). 
 
Vizualizarea temperaturii şi umidităţii Max/Min a canalului 
În modul Temperatură şi Umiditate, fiecare apăsare MEMORIE (MEM) roteşte 
afişajul temperatură şi umiditate canal între: 
- Temperatura şi umiditatea actuală la senzorul de la distanţă  
- Temperatura şi umiditatea minimă la senzorul de la distanţă  
- Temperatura şi umiditatea maximă la senzorul de la distanţă  
 
Resetarea memoriei de temperatură şi umiditate Max/Min a canalului 
În modul Temperatură şi Umiditate, apăsaţi şi menţineţi MEMORIE (MEM) pentru a 
şterge toate canalele din memorie. 
Status senzor de la distanţă 
Pictograma undă deasupra canalului curent afişează status-ul conexiunii senzorului 
de la distanţă corespunzător:  
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Pictogramă Status 

 
Căutare semnale senzor de la distanţă 

      Senzor de la distanţă corespunzător 
conectat 

      
Nici un semnal primit pentru mai mult de 
15 minute. 

 
Activarea unităţii principale pentru căutarea tuturor semnalelor de senzori de 
la distanţă 
Unitatea principală se poate activa manual pentru a căuta semnale de la toţi senzorii 
de la distanţă. Apăsaţi şi menţineţi JOS(-) pentru a începe o căutare. 
 
Modul Precipitaţii 
Unitatea principală înregistrează cantitatea totală de ploaie căzută în ultima oră, 
ultimele 24 de ore, ieri, săptămâna trecută şi luna trecută. Precipitaţiile se pot afişa 
în mm sau ţoli. 
O funcţie de alertă ploaie zilnică este disponibilă, putând fi programată să sune dacă 
precipitaţiile căzute zilnic depăşeşte o limită pre-stabilită. 
 
Accesarea modului precipitaţii 
Din unitatea centrală: apăsaţi SUS(+) sau JOS(-) până când pictograma PLOAIE 

începe să fie afişată intermitent. 
 
Vizualizarea statisticilor referitoare la precipitaţii 
În modul precipitaţii, fiecare apăsare „SETAŢI”  sau  MEMORIE (MEM) roteşte 
afişajul între diferite statistici referitoare la ploaie: 
- Ultima oră 
- Ultimele 24 de ore 
- Ieri 
- Săptămâna trecută 
- Luna trecută. 
Pont: Pentru o estimare a ratei ploilor, valoarea precipitaţiilor căzute în ultima oră 
poate fi interpretată ca „ţol/oră” sau „mm/oră”. 
 
Resetarea memoriei statisticilor cu privire la precipitaţii 
În modul precipitaţii, apăsaţi şi menţineţi MEMORIE (MEM) pentru a reseta toate 
statisticile cu privire la precipitaţii.  
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Setarea unităţilor pentru afişarea precipitaţiilor (ţoli sau mm) 
În modul precipitaţii, apăsaţi şi menţineţi „SETAŢI” pentru a converti unităţile între 
mm şi ţoli.  
 
Activare/Dezactivare Alertă precipitații zilnice 
1. În modul Precipitații, fiecare apăsare de ALARMĂ/GRAFIC rotește afișajul între 

statisticile curente cu privire la preciptații și alerta precipitații zilnice (se va afișa 
„ALARMĂ HI”).  
Dacă alerta este dezactivată, va apărea  „OPRIT”, altfel apare valoarea alertei de 
precipitații. 

2. Când este afișată alerta de precipitații, apăsarea  SUS(+) sau JOS(-) o va 
activa/dezactiva. 

 
Setarea alertei zilnice de precipitații  
1. În modul precipitații, apăsați ALARMĂ/GRAFIC pentru afișarea alertei de 

precipitații. 
2. Apăsați și mențineți ALARMĂ/GRAFIC până când alerta de precipitații și 

„ALARMĂ HI încep să se afișeze intermitent. 
3. Setați valoarea alertei de precipitații: 

Apăsați  SUS(+) sau JOS(-) pentru ajustarea valorii. Apăsați și mențineți oricare 
buton pentru rapiditate. 
Apăsați ALARMĂ/GRAFIC pentru a confirma alegerea dvs. 

4. După completare, afişajul va reveni la alerta de precipitații. 
 
Dezactivarea când alerta zilnică de precipitații este activată  
Pentru a dezactiva alerta de precipitații: 
Apăsați ALARMĂ/GRAFIC pentru a dezactiva alerta. 
 
Modul Vânt 
Direcția vântului este indicată de afișarea unei busole animate. Unghiul său poate fi 
afișat ca puncte ale busolei (ex. NV) sau în orientări dinspre nord (ex. 22.5º). 
Partea superioară stângă a afișajului vânt poate fi setată să indice temperatura la 
anemometru sau temperatura reglată cu un factor de răcire cu vânt.   
Partea inferioară stângă a a afișajului vânt indică viteza medie a vântului din ultimele 
10 minute, precum și alerta de rafală, viteză a vântului și informații cu privire la alerta 
de rafală. Poate arăta de asemenea înregistrări ale valorilor maxime ale vitezei 
vântului și rafalele atinse în ziua în curs. 
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Funcțiile de alertă pentru viteza vântului și rafale pot fi programate să sune dacă 
viteza vântului sau rafalele depășesc o limită pre/stabilită. Viteza vântului poate fi 
afișată în km/h, mph, m/s sau noduri.  
Notă: alerta de viteză a vântului are un histerezis de 5 mpo și alerta de viteză a 
rafalei de vânt are un histerezis de 7 mph. Histerezisul împiedică alertele să sune 
constant datorită micilor fluctuaţii apropiate de valoarea de alertă. Aceasta înseamnă 
că după ce tviteza vântului ajunge la valoarea de alertă, va trebuie să scadă sub 
valoarea de alertă plus histerezisul pentru a dezactiva alerta 
 
Accesarea modului Vânt 
Din unitatea centrală: apăsaţi SUS(+) sau JOS(-) până când pictograma VÂNT 

începe să fie afişată intermitent. 
 
Configurarea afișajului Vânt 
În modul vânt, fiecare apăsare SETAŢI rotește afișajul între: 
- Temperatură cu răcire prin vânt, direcție vânt în orientări 
- Temperatură cu răcire prin vânt, direcție vânt în puncte busolă 
- Temperatură la anemometru, direcție vânt în puncte busolă 
- Temperatură la anemometru, direcție vânt în orientări 
 
Unități setare pentru afișarea vitezei vântului (km/h, mpo, m/s sau noduri) 
În modul vânt, apăsați și mențineți SETAŢI pentru a converti unitățile de măsură a 
vitezei vântului între km/h, mpo, m/s sau noduri. 
 
Vizualizarea statisticilor cu privire la vânt 
În modul vânt, fiecare apăsare MEMORIE (MEM) rotește afișajul vitezei vântului 
între: 
- Viteza actuală a vântului 
- Viteza zilnică maximă a vântului (se afișează ” MAXIMUL ZILNIC”) 
- Viteza rafalei (se afișează ”RAFALĂ”) 
- Viteza zilnică maximă a rafalei (se afișează “ MAXIM ZILNIC RAFALE”) 
 
Resetarea memoriei statisticilor cu privire la vânt 
În modul vânt, apăsați și mențineți MEMORIE (MEM) pentru a restea toate 
statisticile cu privire la vânt.  
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Activare/Dezactivare alerte Vânt 
1. În modul vânt, fiecare apăsare ALARMĂ/GRAFIC rotește afișajul vitezei vântului 

între: 
- Viteza actuală a vântului 
- Alerta de viteză a vântului (se va afișa „ALARMĂ HI”) 
- Alerta de rafale (se va afișa „ALARMĂ RAFALĂ HI”) 
Dacă alerta este dezactivată , va apărea  „OPRIT”, altfel apare valoarea alertei. 
2. Când se afișează o alertă de vânt, apăsarea  SUS(+) sau JOS(-) o va 

activa/dezactiva. 
 
Setarea alertelor de vânt 
1. În modul vânt,  apăsați  ALARMĂ/GRAFIC pentru a selecta alarma pe care doriți 

să o configurați.   
2. Apăsați și mențineți ALARMĂ/GRAFIC până când alerta și pictograma 

corespunzătoare începe să se afișeze intermitend. 
3. Setați valoarea pentru alertă: 

Apăsați SUS(+) sau JOS(-) pentru a ajusta valoarea. Apăsați și mențineți oricare 
buon pentru rapiditate. Apăsați ALARMĂ/GRAFIC pentru a confirma alegerea 
dvs. 

4. După completare, afişajul va reveni la alerta de vânt. 
 
Dezactivare când alerta de vânt este activată 
Pentru a dezactiva alerta de vânt: 
Apăsați ALARMĂ/GRAFIC pentru a dezactiva alerta. 
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ÎNTREŢINERE 
 

Înlocuirea bateriilor 
Statusurile bateriilor senzorilot sunt verificate în fiecare oră. Dacă se aprind 
indicatorii de baterie descărcată, înlocuiți imediat bateriile unității corespunzătoare. 
 
Înlocuirea bateriilor unității principale  
1. Pentru a evita pierderea datelor și înregistrărilor, conectați adaptorul de curent 

mai întâi la unitatea principală. 
 

Înlocuirea bateriilor senzorilor la distanță 
1. Înlocuiți bateriile urmând instrucțiunile de instalare ale senzorului corespunzător. 
2. Când bateriile sunt instalate corespunyător, senzorul va reîncepe să trimită 

semnale către unitatea centrală. 
Pentru a începe imediat o căutare a tuturor semnalelor de la distanță, apăsați și 
mențineți JOS(-) pe unitatea principală.  
 
Curățare 
Unitatea principală și carcasele exterioare ale senzorilor de ls distanță se pot curăța 
cu o lavetă umedă. Părțile mici se pot curăța cu o țesătură de bumbac sau un 
curățitor de conducte. 
Nu utilizați niciodată agenți de curățire abrazivi și solvenți. Nu introduceți părțile 
electronice ale componentelor în apă sau sub jet de apă. 
Anemometru 
- Verificați ca girueta sau emisferele de vânt să se poată roti liber și să nu aibă 

murdărie, reziduri sau pânze de păianjen. 
 
Sezorul de ploaie 
Ca toate dispizitivele de măsurare, senzorul de ploaie este susceptibil de blocaje 
datorită formei sale tubulare. Verificreai și curățarea regulată a senzorului de ploaie 
va menține acuratețea măsurătorilor pluviale. 
- Desprindeți ecranul de protecție și capacul. Îndepărați orice impuritate, frunze 

sau reziduri prin curățarea elementelor cu apă și săpun și o lavetă umedă. 
Curățați orificiileși părțile mici cu o țesătură de bumbac sau un curățitor de 
conducte. 

- Verificați dacă există păianjeni sau insecte care să fi năpădit tubul. 
- De asemenea curățați mecanismul rotativ cu o lavetă umedă. 
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DEPANARE 
 
”Afișajul arată linii ”---” pentru parametrii de vreme” 
Afișajul va arăta ”---” când conexiunea fără fir cu senzorul de la distanță se pierde 
pentru următoarele intervale: 
Senzorul termo-higro               - 15 minute 
Anemometru (senzor de vânt) – 15 minute 
Senzor de ploaie                       - 30 minute 
 
Verificați sau înlocuiți bateriile pentru senzorul corespunzător. Apoi apăsați și 
mențineți JOS(-) pentru a începe o căutare a tuturor semnalelor de la distanță.  
 
Dacă cele de mai sus nu rezolvă problema, verificați ruta de transmisie fără fir de la 
senzorul corespunzător la unitatea principală și schimbați-le locațiile dacă este 
necessar. 
Deși semnalele fără fir pot trece prin obiecte solide și ziduri, senzorul ar trebuie să 
fie, în mod ideal,  în raza vizuală a unității principale.  
 
Cauzele problemelor de recepție pot fi următoarele: 
- Disanța prea mare între senzorul de la distanță și unitatea principală. 
- Materiale care obstrucționeayă semnalul precum suprafețe metalice, ziduri de 

beton sau vegetație deasă pe  ruta de transmisie 
- Interferențe cu dispozitive fără fir (precum telefoane fără fir, căști audio, 

monitoare bebeluși) și instrumente electronice. 
 
”Citirile meteorologice nu sunt corelate cu măsurătorile de la TV, radio sau 
reportaje meteorologice oficiale”. 
Datele meteorologice pot varia considerabil datorită condițiilor de mediu diferite și 
poziționării senzorilor meteorologici. 
Verificați detaliile de poziționare incluse în acest manual pentru a vă plasa senzorii 
în manieră optimă. 
 
”Prognoza meteo nu este exactă” 
Prognoza meteo este o predicție a vremii după 12-24 de ore, și poate să nu refletce 
condițiile meteo actuale. 
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PRECAUȚII 
 
Acest produs este proiectat pentru a vă oferi ani de operare satisfăcătoare dacă îl 
manipulați cu grijă. Iată câteva precauții: 
1. Nu introduceți unitatea în apă. 
2. Nu curățați unitatea cu materiale abrazive sau corozive. Acestea pot zgâria 

părțile din plastic și coroda circuitul electronic. 
3. Nu supuneți unitatea la forță, șoc, praf, temperatură sau umiditate excesivă, care 

pot genera disfuncții, durată de viață scurtă a părții electronice, defectarea 
bateriei și părți deformate. 

4. Nu atingeți părțile componente interne ale unității. Aceasta va duce la pierderea 
garanției unității și poate produce defecțiuni inutile. Unitatea conține părți care nu 
pot fi reparate de utilizator. 

5. Utilizați doar baterii noi, conform specificațiilor din manualul de utilizare. Nu 
amestecați bateriile noi cu cele vechi întrucât cele vechi pot curge. 

6. Citiți întotdeauna manualul de utilizare cu atenție înainte de operarea unității. 
 
AVERTISMENT 
- Conținutul acestui manual este supus modificării fără notificare. 
- Datorită limitării de tipărire, afișajele din acest manual pot fi diferite față de cele 
actuale. 
- Conținutul acestui manual nu poate fi reprodus fără permisiunea producătorului.  
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 
Produs: SWS 185 USB 
 
Acest produs conține emițătorul aprobat și este conform cerințelor esențiale ale Art. 
3 al Directivelor R&TTE 1999/5/5EC, dacă este utilizat conform destinației și dacă 
au fost aplicate standardele următoare: 

 
Utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvență radio 
(Art. 3.2 al Directivei R&TTE) 
 Standarde aplicate  
 
 
Compatibilitate electromagnetică 
(Art. 3.1. b al Directivei R&TTE) 
Standarde aplicate 
 
 
Directiva de joasă tensiune 
Standarde aplicate 

 
 
Țări supuse R&TTE: 
Toate țările UE, Elveția, CH 
Și Norvegia N 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Alimentare 
Unitatea principală: utilizează o baterie încorporată reîncărcabilă Ni 300mAh (va 
funcționa 7 zile cu o singură  
                                 încărcare) 
                                 Adaptor curent 5.0 V/150 mA 
Unitatea la distanță termo-higro: utilizează 2 baterii UM-4 sau  ”AAA” 1.5 V 
Unitatea la distanță anemometru : utilizează 2 baterii UM-3 sau  ”AA” 1.5 V 
Unitatea la distanță pluviometru:  utilizează 2 baterii UM-3 sau  ”AA” 1.5 V 
 
Greutate  
Unitatea principală: 298 g (cu baterie încorporată) 
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Unitatea la distanță termo-higro: 43 g (fără baterie) 
Unitatea la distanță anemometru : 315 g (fără baterie) 
Unitatea la distanță pluviometru:  290 g (fără baterie) 
 
Dimensiuni 
Unitatea principală: 185 (L) x 140 (H) x 12(D) mm 
Unitatea la distanță termo-higro: 37.5 (L) x 110 (H) x 23 (D) mm 
Unitatea la distanță anemometru : 405 (L) x 375 (H) x 160 (D) mm 
Unitatea la distanță pluviometru:  163 (L) x 177 (H) x 119 (D) mm 
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ANEXĂ 
Coduri orașe 
SU și orașele canadiene 
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Orașe din lume 
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Definire DST  
SA = DST australian 
SB = DST Brazilia de Sud. Se schimbă anual 
SC = DST Chile 
SE = DST european standard 
SG = DST Egipt 
SH = DST Havana, Cuba  
SI = DST Irak și Siria 
SK = DST Irkutsk & Moscova  
SM = DST Montevideo, Uruguay 
SN = DST Namibia 
SP = DST Paraguay 
SQ = DST Iran se schimbă poate anual. 
ST = DST Tasmania 
SU = DST american standard 
SZ = DST Noua Zeelandă 
Fără DST = NU = locuri care nu respectă DST 
ON = Adăugați întotdeauna  1 oră la ora locală standard 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Receptori stație meteorologică 
 
Receptor (alimentare 3.7 V, Ta = 23ºC) și unitate senzor (alimentare 3.0 V, Ta = 
23ºC) 
 
RF Frecvență transmisie 
RF Bandă recepție 
Senzor termo – higro 
Senzor vânt, senzor de ploaie 
Arie presiune barometrică 
 
(la nivelul mării) 
Arie compensare altitudine 
Rezoluție presiune barometrică 
Arie afișare temperatură exterioară 
Arie afișare temperatură interioară 
Temperatură funcționare 
Temperatură depozitare 
Exactitate temperatură 
Rezoluție temperatură 
Arie afișare umiditate 
Exactitate umiditate 
Ciclu recepție 
    
Termo/higro la distanță 
   Pluviometru 
   Senzor de vânt 
Exactitate dimineață și seară 
Arie direcție vânt 
Exactitate direcție vânt 
Rezoluție direcție vânt 
Limită început direcție vânt 
Arie viteză vânt 
Exactitate viteză vânt 
Limită început viteză vânt 
Interval actualizare afișaj viteză 
vânt/rafală 

434 MHz 
 
100 m maxim (aria vizuală) 
30 m maxim (aria vizuală) 
500 hpa la 1100 hpa 
(14.75 in Hg la 32.44 inHg), 
(374.5 mmHg la 823.8 mmHg) 
-200 m la +500 m (-657 ft la 16404 ft) 
0.1 hpa (0.003 inHg, 0.08 mmHg) 
+/- 5 hpa (0.015 inHg, 0.38 mmHg) 
-40ºC la 80 ºC (-40 ºF la 176 ºF) 
 -9.9ºC la 60 ºC (14.2 ºF la 140 ºF) 
-5ºC la 50 ºC (23 ºF la 122 ºF) 
-20ºC la 70 ºC (-4 ºF la 158 ºF) 
+/- 1 ºC sau +/- 2ºF 
0.1ºC sau  0.2 ºF 
5% a 99% 
+/- 7% (între 25% - 80%) 
1% 
În jur de 47s 
183 s 
33s 
+/- 1 min (latitudine între +/- 50 ºC) 
16 poziții 
+/- 11.25º 
22.5 º 
3 mph 
33 secunde 
11 secunde 
0.0 la 1999.9 mm (78.73 țoli) 
0 la 1999.9 mm (78.73 țoli) 
10s 
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Interval mostră vânt/rafală 
Arie precipitații 1h/24h/ieri 
Arie precipitații săptămâna trecută/luna 
trecută 
Ciclu detectare temperatură (interior) 
Ciclu detectare umiditate (interior) 
 

10s 
 
 

 
Cerințe hardware pentru operarea software-ului WeatherView 
Sistem operare: Windows 98 sau mai recent 
Memorie: Ram 32 Mb sau mai mult 
Hard disk: 20Mb spațiu liber sau mai mult 
Dispozitiv optic: 2 x unităţi CD-Rom 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR 
AMBALAJELOR FOLOSITE 
 
Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de 
procesare a deşeurilor. 
 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 
 

Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă 
rugăm scoateţi din uz acest produs prin centrul de colectare local, 
autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi 
electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte 
state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local când 
achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui 

produs va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea impactului 
negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de 
scoaterea din uz neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale 
sau celui mai apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea 
din uz inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor 
naţionale în vigoare. 
 
Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiiile 
necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la 
distribuitorul dvs. local. 

 
 Fast ČR, a.s. declară că SWS 185 USB este conform cu cerinţele de bază şi 
alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/ES. Dispozitivul poate fi operat în 
UE fără restricţii. Declaraţia de conformitate reprezintă o parte a manualului de 

utilizare sau poate fi regăsită pe site-ul web www.sencor.eu. 
 

Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări. 
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Condiţii de garanţie 

Cardul de garanţie nu reprezintă parte din ambalajul dispozitivului. 
 
Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de către 
cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia priveşte doar 
bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi depusă fie la 
magazinul distribuitorului de unde a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service 
autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service 
imediat ce au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor pretinse. Va fi 
acceptat doar un produs complet şi curat (conform standardelor igienice). În cazul unei 
pretenţii de garanţie eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la 
data depunerii cererii şi până la data preluării produsului de către utilizatorul final, sau 
până la data la care utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de 
service în temeiul prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea 
de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de 
instalare. 
Prezenta garanţie este nulă în următoarele cazuri: 
■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut. 
■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită. 
■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat în 
neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu legislaţia adoptată şi 
procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
prevăzut. 
■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente. 
■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre naturale, 
incendii, şi inundaţii). 
■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, interferenţei 
electromagnetice, etc. 
■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere) 
■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, baterii sau 
alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, umiditate ridicată, cutremur, 
etc.) 
■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal neautorizat. 
■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de achiziţie). 
■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse. 
■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au fost 
deteriorate). 
 
Centre de service autorizate 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de service autorizate. 


