
Manualele de utilizare ale 
stației meteo P3
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda

noastră. Realizăm toate produsele

noastre cu cea mai mare atenție la detalii. 

Suntem unul dintre brandurile de top 

producătoare de oglinzi din Europa, astfel

încât puteți fi siguri că obțineți un produs

de cea mai înaltă calitate. Utilizați oglinda

conform scopului său absolut urmând

descrierile, condițiile și informațiile

furnizate în acest manual.



Alarma 1/2

Pictograme
prognoza meteo

Umiditate
interioară

Temperatura 
interioară

Citire memorie / 
presiune aer

Citirea calendarului 
sau a presiunii 
aerului

Reset

Introduceți trei baterii AAA în interiorul
compartimentului pentru baterii

Introduceți mufa 
adaptorului AC / DC

°C/°F/ Down / WAVE

Alarmă activată / 
alarmă oprită

Up / CHANNEL

Snooze / dimmer

Set / Alarm set

Spate

Față

Timp

Temperatura 
exterioară

Umiditate
exterioară

Indicator de tendință 
a presiunii aerului

Canal senzor
exterior



Listă de caracteristici

• Ora / data atomică se setează utilizând semnalul radio DCF;

• Alarma 1 și alarma 2;

• Amânare programabilă;

• Dimmer pentru vizionarea pe timp de noapte;

• Prognoza colorată: însorită, parțial înnorată, înnorată, ploioasă, furtunoasă;

• prognoza de 12 ore bazată pe modificarea presiunii aerului;

• Indicator de tendință a prognozei meteo;

• Temperatura și umiditatea interioară și exterioară (RH%);

• Înregistrări min / max de temperatură și umiditate;

• Calendar lunar / dată interschimbabil cu citirea presiunii aerului (inHg);

• Citirea gradului ° C / ° F;

• formatul orei 12/24 ore;

• Transmițător exterior fără fir de 433 MHz (este inclus un transmițător);

• Transmisie de până la 200 de picioare a temperaturii și umidității exterioare;

• Derulare automată a temperaturilor și umidității exterioare de la diferiți

transmițătoare;

• Indicator de baterie descărcată a transmițătorului exterior.

Efecte de recepție 
asupra mediului

Ceasul dvs. de stație meteo atomică obține ora precisă cu
tehnologia wireless. La fel ca toate dispozitivele fără fir,
capacitatea de recepție poate fi afectată, dar fără a se limita la
următoarele circumstanțe: (pagina următoare)



• Distanță de transmisie lungă;
• Munții și văile din apropiere;
• Printre clădirile înalte;
• Lângă cale ferată, cablu de înaltă tensiune, autostradă, aeroport etc.;
• Aproape de șantier;
• În interiorul clădirilor din beton;
• În apropierea aparatelor electrice;
• Calculatoare și televizoare îngrijite;
• În interiorul vehiculelor în mișcare;
• În apropierea structurilor metalice.

Amplasați ceasul într-o locație cu semnal optim, adică aproape de o 
fereastră și departe de suprafețele metalice sau de aparate electrice.

Instalare
rapida

Pasul 1: Asigurați-vă că oglinda este conectată la sursa de alimentare, astfel
încât stația meteo să aibă energie electrică.

Pasul 2: Introduceți 2 baterii alcaline AAA în compartimentul pentru baterii.
Asigurați-vă că selectorul de canale este în poziția 1. Puneți la loc capacul
bateriei.

Asigurați-vă că canalul 1 este afișat sub temperatura și umiditatea
exterioară. Puteți apăsa ▲ / CHANNEL pentru a selecta canalul 1. Stația
meteo dvs. va primi semnal de date de la transmițătorul exterior în câteva
secunde. Așezați apoi emițătorul în aer liber într-o zonă uscată și umbrită.

Atenţie. Rețineți că emițătorul dvs. în aer liber are o transmisie în aer
liber de 200 de metri fără obstacole. Raza de transmisie reală va varia în
funcție de ceea ce se află în calea semnalului. Fiecare obstacol (acoperiș,
pereți, podele, tavane, copaci groși etc.) va reduce efectiv gama de semnal în
jumătate.

Introduceți suportul în partea de jos a transmițătorului exterior
pentru desktop sau introduceți-l în spatele transmițătorului pentru
montarea pe perete.



Semnal de timp radio DCF 
Recepție și indicare

După ce ceasul dvs. primește temperatura și umiditatea exterioară, acesta
începe să primească semnalul de timp DCF.

Recepționarea
semnalului DCF 

Pictograma clipește

Recepție reușită
Pictograma este aprinsă

tot timpul

Recepție nereușită
Pictograma dispare

Atenție: Când ceasul dvs. primește semnal radio controlat de timp, toate
butoanele, cu excepția butonului de amânare / lumină, nu funcționează.

Recepția semnalului de timp DCF

Stația meteo se va actualiza automat la ora exactă după primirea codului de
timp DCF. Ceasul va încerca automat să primească semnalul DCF în fiecare
noapte la 1:00, 2:00 și 3:00. Dacă eșuează până la 3:00, va primi la 4:00 și
5:00. După aceea, va înceta să mai primească până la 1:00 dimineața
următoare.

Pentru a porni manual recepția DCF, țineți apăsat butonul WAVE / ▼ (° C / °
F) timp de 2 secunde. Pentru a opri recepția, țineți apăsat butonul WAVE / ▼
(° C / ° F) timp de 2 secunde.

Setarea unităților
manual

Setarea unității dvs. intră în secvența fusului orar din Germania, 12/24 ore,
ore, minute, an, lună, dată, lună - dată / dată - lună și durata amânării.



1. Țineți apăsat timp de 2 secunde. Cifrele de timp se schimbă la „00”.
Apăsați butoanele▲ /▼ pentru a seta fusul orar.

2. Apoi apăsați din nou . Cifrele de timp se schimbă la „24h” și clipesc.
Apăsați butoanele ▲ / ▼ pentru a selecta formatul de timp „12h”. Când este
selectat formatul de oră 12h, va fi afișat indicatorul PM.

3. Apoi apăsați din nou , „0” cifrele orei clipesc. Apăsați butoanele▲ /
▼ pentru a seta orele. Apăsați și mențineți apăsate aceste butoane pentru a
accelera setarea mai repede.

4. Apoi apăsați din nou , „00” cifrele minute clipesc. Apăsați butoanele
▲ /▼ pentru a seta minutele.

5. Apoi apăsați din nou , cifrele „Yr” și „2013” clipesc. Apăsați butoanele
▲ /▼ pentru a seta anul.

6. Apoi apăsați din nou , cifrele lunii clipesc. Apăsați butoanele▲ /▼
pentru a seta luna.

7. Apoi apăsați din nou , cifrele datei clipesc. Apăsați butoanele▲ /▼
pentru a seta data.

8. Apoi apăsați din nou , „m”, „d”, cifrele lunii - data clipesc. Apăsați
butoanele▲ /▼ pentru a selecta afișarea calendarului lună - dată „m” „d” sau
dată-lună „d”, „m”.

9. Apoi apăsați din nou , „SN” și „05”. Apăsați butoanele▲ /▼ pentru
a seta durata amânării de la 5 minute la 60 de minute.

10. Apăsați pentru a reveni la modul normal, sau va reveni la modul
normal în aproximativ 10 secunde dacă nu veți apăsa niciun alt buton.

Pur și simplu apăsați WAVE / ▼ (° C / ° F) pentru a afișa temperatura în
grade ° C sau ° F.

Setare temperatură



Configurarea
alarmei

1. Apăsați o dată, cifrele de timp se schimbă în cifrele de alarmă
„6:00” și „A1”. Apoi, țineți apăsat timp de 2 secunde. Cifrele orei
alarmei clipesc. Apăsați butoanele▲ /▼ pentru a seta orele de alarmă
dorite.

2. Apoi apăsați din nou . Cifrele minutului de alarmă clipesc.
Apăsați butoanele▲ /▼ pentru a seta minutele orei de alarmă dorite.

3. Apăsați o dată. Cifrele de timp se schimbă în cifre de alarmă
„6:00” și „A2” este afișat. Apoi repetați cele de mai sus în setarea
Alarmă 1.

4. Stația meteo va reveni la modul normal în aproximativ 10 secunde
dacă nu veți apăsa niciun alt buton.

Pur și simplu apăsați pentru a activa sau dezactiva alarma 1, alarma 2 
sau alarma 1 și 2. Când Alarma 1 este activată, apare . Când alarma 2 
este activată, apare .

Când timpul atinge ora setată de alarmă, stația meteo va emite un bip pentru
a vă trezi.           sau corespunzătoare vor clipi.

1. Apăsați o dată pentru a opri temporar alarma.           sau
corespunzătoare continuă să clipească. Alarma va emite din nou în funcție de 
durata setată de amânare.

2. Când alarma sună, apăsați o dată. Alarma se va opri,           sau
vor fi afișate permanent și alarma va emite din nou în același timp în fiecare
zi.

Apăsați butonul o dată pentru a regla luminozitatea afișajului
pentru vizionarea pe timp de 
noapte.

Pentru a activa sau a dezactiva alarma zilnică

Pentru a utiliza regulatorul



Prognoza 
meteo

Stația meteo are un senzor barometric
încorporat care măsoară schimbarea
presiunii aerului în timp. Stația meteo
durează aproximativ 12 ore pentru a
aduna și citirile medii ale presiunii aerului
pentru a oferi o prognoză meteo pentru
următoarele 12 ore.

Indicatori de schimbare a presiunii 
aerului

Când apare săgeata , presiunea aerului crește. Se așteaptă ca
vremea să se îmbunătățească.

Când apare săgeata , presiunea aerului scade. Se așteaptă ca
vremea să se înrăutățească.

Când apare săgeata , schimbarea presiunii aerului este stabilă.

Stația noastră meteo oferă prognoza meteo pentru următoarele 12
ore. Este posibil să nu se potrivească cu starea vremii actuale din
exterior.

Soare Acoperit de nori
Ploios

Noros Furtunos Alerta la îngheț



Afișarea citirii
presiunii aerului

Țineți apăsat MEM/inHg până când afișajul calendarului afișează citirea
presiunii aerului în hPa. Țineți apăsat din nou MEM/inHg pentru a reveni la
afișarea calendarului.

Pentru a citi temperaturile maxime/minime de intrare/ieșire și umidități

Apăsați MEM/inHg pentru a vizualiza temperaturile maxime
interioare/exterioare și înregistrările de umiditate cu pictogramele „MAX” care
apar pe afișaj. Apăsați din nou pentru a vizualiza temperaturile și umiditățile
minime interioare/exterioare și presiunea aerului cu pictogramele „MIN” care
apar pe afișaj.

Când sunt afișate maximele sau minimele, apăsați și mențineți apăsat
MEM/inHg pentru a reseta ambele înregistrări și va începe să înregistreze din
nou maximele și minimele.

Dacă pierdeți temperatura și umiditatea exterioară

Când cifrele de temperatură și umiditate exterioare arată „---”, transmisia fără
fir este fie întreruptă, fie pierdută. Apăsați și țineți apăsat butonul
▲/CHANNEL pentru a începe să căutați semnalul de la transmițătorul
exterior cu intermitentă.

Dacă continuați să pierdeți afișajul de temperatură și umiditate exterioară,
ceea ce s-ar putea întâmpla în condiții de vreme extremă rece, încercați să
mutați transmițătorul într-o altă locație până când veți avea o transmisie lină
a datelor de temperatură/umiditate.

Cum să sincronizați stația meteo 
cu un alt transmițător

1. Apăsați▲/CHANNEL în partea din spate a stației meteo. 
Pictograma „2” apare sub temperatura și umiditatea exterioară.



2. Apăsați și mențineți apăsat▲/CHANNEL până când clipește. Stația
meteo caută semnalul unui alt transmițător în aer liber la Canalul 2.

3. Glisați ușa bateriei celui de-al doilea transmițător. Glisați comutatorul în
poziția de mijloc marcată cu 2, apoi introduceți două baterii AAA în
compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă +/-. Puneți la
loc capacul bateriei.

4. Temperatura exterioară și umiditatea celui de-al doilea transmițător vor
apărea pe ecranul LCD, împreună cu pictograma „2” în câteva secunde. Dacă
datele încă nu apar, reintroduceți bateriile în cel de-al doilea transmițător.

5. Pentru a sincroniza stația meteo cu un al treilea senzor exterior, repetați
același pas alegând „3” pe stația meteo și selectați „3” pe al treilea emițător.

Indicator de baterie descărcată a 
emițătorului dvs. de exterior

Pictograma va apărea pentru a indica nivelul de baterie al emițătorului
dvs. în aer liber scade. Poate fi necesar să înlocuiți bateriile emițătorului dvs.
exterior cu altele noi. Vremea extrem de rece (sub -10 ° C) va provoca, de
asemenea, o tensiune scăzută a bateriei. Nu utilizați baterii reîncărcabile,
deoarece acestea nu au tensiunea prescrisă de 1,5V.

Întreținere și îngrijire

1. Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, apă sau lumina directă a
soarelui.

2. Evitați contactul cu orice materiale corozive.
3. Nu supuneți aparatul la forțe, praf sau umiditate excesive.
4. Nu deschideți carcasa interioară din spate și nu manipulați

componentele acestei unități.
5. Nu conectați niciun alt adaptor AC / DC cu specificații sau tensiune

incorecte.



Probleme
și soluții

În cazul în care ceasul stației meteo
prezintă informații sau cifre irelevante,
poate fi afectat de descărcări
electrostatice sau interferențe de la alte
dispozitive. Folosiți un obiect ascuțit
pentru a apăsa RESET. Unitatea dvs. va fi
resetată la setările implicite și trebuie să
setați din nou ora, calendarul și alarma.

LCD-ul este gol

Nu sunt afișate
temperaturi exterioare
și umiditate

Temperatura, 
umiditatea sau
presiunea aerului sunt
incorecte

1. Apăsați RESET pe unitatea principală.
2. Înlocuiți bateriile proaspete în stația meteo.

1. Țineți apăsat▲/CHANNEL pe stația meteo.
2. Țineți apăsat ▲/CHANNEL, apoi reintroduceți
bateriile pe transmițătorul exterior.
3. Asigurați-vă că canalul corect este selectat pe
stația meteo. Setările implicite sunt Canalul „1”.
4. Observați dacă pictograma bateriei descărcate
apare în stânga temperaturii exterioare. Dacă da,
înlocuiți bateriile din senzorul exterior cu baterii
alcaline proaspete.
5. Nu sunt utilizate alte surse de interferență (cum
ar fi monitoare de computer, televizoare, căști sau
difuzoare) pe calea semnalului de la senzorul
exterior. Semnalul circulă în linie dreaptă, o sursă
electrică lângă „linia” respectivă poate provoca
interferențe.

1. Apăsați RESET pe unitatea principală.
2. Asigurați-vă că unitatea principală și
transmițătorul exterior sunt departe de sursele de
căldură / frig / soare direct



Specificații

Interval de temperatură
Interior între 0°C și +50°C (+32°F și +122°F) 
Exterior între -50°C și +70°C (-58°F și +158°F)

HH.H - Limita superioară a intervalului de temperatură a fost depășită.
LL.L - Limita inferioară a intervalului de temperatură a fost depășită.
Precizia temperaturii +/- 1 ° C

Gama de umiditate
Interior / exterior 20% - 95%

Sensibilitate la temperatură 0,1 ° C/0,2 ° F

Sensibilitate la umiditate 1% RV

Temperatură și umiditate Măsurați la fiecare 30 de secunde

Gama de presiune a aerului de la 850 hPa la 1050 hPa

Durata alarmei 2 minute

Snooze duration 5 minute (setabile)

Frecvență radio 433 MHz

Gama de transmisie Până la 50m pe teren deschis și fără
interferențe electromagnetice

Alimentare electrică integrat cu sursa de alimentare a 
oglinzii


