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MANUAL DE UTILIZARE 

 

CEAS DEȘTEPTĂTOR CU 
BLUETOOTH A600 

Cod produs: 1382126  

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul este un ceas deșteptător radiocomandat. 
Manevrarea și programarea ceasului se fac prin intermediul 
aplicației „BleAlarm”. Aplicația poate fi instalată pe un 
smartphone sau tabletă cu sistem de operare Android sau 
Apple iOS.  
Conexiunea dintre aparatul portabil și ceasul deșteptător se 
face prin Bluetooth 4.0.  
Produsul este alimentat de la 2 baterii AA.  
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiți produsul, căci acesta conține numeroase informații 
legate de funcționare și manevrare. Respectați toate instruc-
țiunile de siguranță! 

 

Conținut colet 
 Ceas deșteptător Bluetooth A600 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 

Stimate client 
Următoarele instrucțiuni de siguranță servesc nu numai 
pentru protejarea sănătății utilizatorului, ci și pentru 
protecția aparatului. Citiți cu atenție punctele de mai jos: 
 

a. Produs  
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  
Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor.  

 Produsul poate fi folosit numai în spații interioare închise 
și uscate. El nu are voie să devină umed sau ud.  

 Feriți produsul de temperaturi extreme, vibrații puternice 
sau stres mecanic prelungit.  

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

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

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

b. Baterii și acumulatori  
 Nu lăsați bateriile / acumulatoarele la îndemâna copiilor.  

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

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

 Substanțele chimice scurse din baterii / acumulatoare 
sunt foarte agresive. De aceea obiectele și suprafețele 
care vin în contact aceste substanțe chimice pot fi distruse 
în mod semnificativ. Drept urmare depozitați bateriile / 
acumulatoarele într-un loc adecvat.  

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

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

 Înlocuiți cât mai repede cu putință bateriile / 
acumulatoarele descărcate cu altele noi sau scoateți-le 
din aparat. Din bateriile / acumulatoarele descărcate se 
pot scurge acizi, ceea ce va defecta aparatul!  

 Înlocuiți întotdeauna întreg setul de baterii / 
acumulatoare.  

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. 

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

 Pentru eliminarea ecologică a bateriilor / acumulatoarelor 
citiți capitolul „Eliminarea deșeurilor”.  

 

Elementele de control 

 
1 SNOOZE: pentru a seta alarma pe pauză timp de 5 minute.  
2 ALARM ON/OFF: pentru activarea sau dezactivarea 

funcției alarmă  
3 PAIR: pentru cuplarea cu un aparat portabil 
4 SCROLL:  
5 RESET:  
6 Compartiment baterii 
7 Capac compartiment baterii 
8 Picior de suport pliabil 
9 Dispozitiv atârnare pentru montarea pe perete  

 

Instalarea și înlocuirea bateriilor  
 Prima data rabatați piciorul de suport (8). 

 Deschideți compartimentul baterii (6) din partea 
posterioară a aparatului prin îndepărtarea capacului (7). 
În acest sens împingeți mica manetă în direcția capacului 
compartimentului baterii și demontați capacul.  

 Instalați 2 baterii tip AA la polaritatea corectă (respectați 
plus/+ și minus/-). Pe display apare „12:00”.  
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Dacă doriți să folosiți acumulatori nu uitați că datorită 
tensiunii de ieșire mai mici (baterie = 1,5 V, acumulator 
= 1,2 V) durata de funcționare va fi mai mică.  

De aceea recomandăm utilizarea exclusivă a bateriilor de 
calitate, căci astfel poate fi garantată o durată de 
funcționare lungă și fără distorsiuni.  

 Reinstalați capacul compartimentului baterii.  

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când aplicația afișează un 
mesaj în acest sens.  

 

Descărcarea aplicației  
 Deschideți AppStore pe smartphone sau 

tabletă. În cazul sistemului de operare 
Android acesta este Google PlayStore. Dacă 
folosiți un iPhone, iPad sau iPod Touch 
deschideți AppStore de la Apple.  

 Căutați aplicația „BleAlarm” și instalați-o.  
Pentru ca smartphone-ul sau tableta dvs. să fie 
compatibile cu aplicația, acestea trebuie să fie 
echipate cu standardul Bluetooth 4.0.  

Respectați și informațiile referitoare la cerințele de sistem 
prezentate în capitolul „Date tehnice” și în descrierea 
aplicației.  
 

Conectarea ceasului Bluetooth la smartphone / 
tabletă  
Pentru ca ceasul Bluetooth să poată funcționa împreună cu 
aplicația este nevoie să interconectați cele două aparate 
(„pairing”, respectiv cuplare folosind standardul Bluetooth).  
Procedați după cum urmează:  

 Verificați dacă funcția Bluetooth este activată pe 
smartphone/tabletă.  

 Porniți aplicația BleAlarm.  

 La primul start nu apare niciun aparat interconectat pe 
ecranul de start al aplicației. Atingeți butoanele de pe 
ecran pentru a cupla un aparat nou. Apare un mesaj: 
mențineți apăsată tasta pairing (3) de pe ceasul Bluetooth 
timp de 5 secunde.  

 Apăsați tasta PAIR (3) de pe ceasul Bluetooth timp de 5 
secunde; se aude un semnal acustic, iar procedeul de 
cuplare este activat.  

 Aplicația trebuie să afișeze acum un nou ceas deșteptător. 
Atingeți butonul corespunzător al aplicației pentru a 
încheia procedeul de cuplare.  

Realizați procedeul de pairing în mod corect, căci altfel 
ceasul Bluetooth nu va putea fi folosit.  

 După încheierea procedeului de pairing se sincronizează 
ora, data și setările disponibile pentru alarmă și timer. De 
asemenea, aplicația afișează starea bateriilor pentru 
ceasul Bluetooth. În partea dreaptă a displayului este 
afișată conexiunea sub forma simbolului Bluetooth.  
 

Funcționarea  
Dacă deschideți din nou aplicația după procedeul de pairing, 
selectați întotdeauna prima dată ceasul Bluetooth pe care 
doriți să-l controlați.  
 

a. Redenumirea ceasului Bluetooth  
În aplicație atingeți numele ceasului Bluetooth (în setarea de 
bază de ex. „BLE Wall Clock”); acum puteți modifica numele 
conform dorințelor dvs.  
 

b. Modul setări  
În meniul principal al aplicației atingeți micuțul simbol roată 
dințată din dreapta sus; așa intrați în modul setări pentru 
ceasul selectat.  

 În modul setări puteți activa/dezactiva funcția Snooze și 
seta numărul de repetări pentru funcția Snooze (setarea 
de bază = 3), precum și durata (setarea de bază = 5 
minute). În plus puteți seta și durata alarmei.  

 În setarea de bază este activată funcția comutare 
automată ora de vară/iarnă; funcția poate fi dezactivată 
în modul setări. Aici sunt afișate și fusul orar actual, 
precum și data la care are loc următoarea comutare între 
ora de vară și ora de iarnă.  

 La ultimul punct puteți activa funcția pe care o afișează 
automat displayul: ora, data, temperatura/umiditatea, 
ora alarmelor (atunci când este activată o alarmă) și 
timerul (numai dacă timerul funcționează).  
Suplimentar, puteți seta unitatea de măsură pentru 
afișarea temperaturii, formatul pentru oră și dată.  

 

c. Afișarea stării bateriilor  
Starea bateriilor ceasului deșteptător este afișată în meniul 
principal al aplicației folosind simbolul baterii. Dacă atingeți 
acest simbol se afișează nivelul de încărcare al bateriilor în 
procente.  
Dacă bateriile sunt aproape descărcate (<20%), atunci în 
aplicație apare suplimentar și un mesaj de atenționare. 
Înlocuiți bateriile cu altele noi.  

 

d. Setarea orei alarmei  
Puteți seta maxim 5 ore diferite pentru alarme.  

 Atingeți unul dintre cele 5 butoane pentru a seta o nouă 
alarmă.  

 Setați ora dorită pentru alarmă. În plus, puteți alege una 
sau mai multe zile pentru alarmă. Stabiliți sunetul alarmei 
și volumul sonor. Dacă doriți acest lucru modificați 
numele alarmei.  

Dacă nu este marcată nicio zi a săptămânii, atunci 
ceasul Bluetooth activează alarma numai o singură 
dată în funcție de ora setată.  

 După ce ați realizat toate setările atingeți săgeata din 
stânga sus pentru a ieși din meniul setări. Alarma este 
activată automat și sincronizată cu ceasul. Pe displayul 
ceasului deșteptător apare în centru simbolul 
corespunzător pentru alarmă.  

 Dacă nu mai aveți nevoie de alarmă o puteți dezactiva.  
Ceasul deșteptător Bluetooth dispune de un ceas 
intern, ce poate fi controlat de la aplicație, 
independent de smartphone sau tabletă.  
La fiecare conexiune prin Bluetooth se sincronizează 
automat ora și data ceasului deșteptător cu vibrații 
cu smartphone-ul/tableta, astfel încât nu mai este 
nevoie de setarea manuală.  

 

e. Oprirea alarmei  
 Pentru a opri manual alarma pe ceas apăsați tasta ALARM 

ON/OFF (2) din partea dreaptă a produsului.  

 Alarma poate fi oprită și în aplicație. În acest sens atingeți 
simbolul alarmă tăiat cu o linie sau setarea 
corespunzătoare pentru alamă.  
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f. Modul Snooze  
Modul Snooze poate fi activat sau dezactivat în aplicație 
pentru fiecare ceas deșteptător. După ce ați activat modul 
Snooze în setările pentru ceasul deșteptător, puteți folosi 
alternativ la oprirea alarmei (vezi capitolul Oprirea alarmei) 
modul Snooze.  

 Dacă alarma este declanșată de ceasul deșteptător 
Bluetooth, apăsați scurt tasta SNOOZE (1) din partea 
dreaptă a produsului.  
Alarma este oprită o anumită perioadă de timp (setarea 
de bază 5 minute), iar apoi este repornită.  

 Dacă apăsați tasta ALARM ON/OFF (2) se dezactivează 
alarma și modul Snooze.  

 

g. Funcția timer  
 Atingeți în aplicație butonul pentru timer (șirul cu afișarea 

timer, setarea de bază 0:00:00). 

 Setați timpul dorit pentru timer în ore, minute și secunde.  

 Selectați tonul și volumul sonor al alarmei.  

 După setarea timerului reveniți la afișarea principală. În 
acest sens atingeți săgeata din stânga sus în aplicație.  

 Pentru a porni, opri și reseta timerul atingeți cuvântul 
corespunzător afișat.  

 Pentru a opri alarma după încheierea perioadei timerului 
apăsați fie tasta ALARM ON/OFF (2) din partea dreaptă a 
ceasului deșteptător Bluetooth sau în aplicație butonul 
pentru oprirea timerului.  

 

h. Ștergerea ceasului Bluetooth din aplicație  
Dacă doriți să ștergeți ceasul deșteptător Bluetooth din 
aplicație (de ex. dacă folosiți mai multe ceasuri 
deșteptătoare, iar pe unul doriți să-l ștergeți) procedați după 
cum urmează:  

 După ce ați pornit aplicația se afișează ecranul principal cu 
selecția pentru ceasurile deșteptătoare disponibile.  

 Atingeți micuțul simbol roată dințată din dreapta sus.  

 În dreapta sus atingeți butonul pentru prelucrarea listei 
afișate.  

 În stânga lângă ceasurile deșteptătoare apare simbolul 
minus colorat în roșu. Dacă doriți să ștergeți unul dintre 
ceasurile deșteptătoare atingeți acest simbol.  

În dreapta lângă ceasul deșteptător apare un buton 
pentru ștergere. Dacă atingeți acest buton, atunci 
ceasul deșteptător este șters din aplicație.  
 

i. Resetarea ceasului Bluetooth  
Pentru a relua setările din fabricație pentru ceasul 
deșteptător Bluetooth apăsați tasta îngropată în carcasă 
RESET (5) timp de cca. 5 secunde până la ștergerea completă 
a datelor afișate pe display.  
 

j. Temperatura și umiditatea  
 Pentru afișarea manuală a temperaturii și umidității pe 

ceasul Bluetooth mențineți apăsată tasta SCROLL (4) până 
ce în stânga apare temperatura, iar în dreapta umiditatea.  

 În pagina principală a aplicației găsiți afișarea jos de tot. 
Dacă o atingeți puteți vizualiza istoricul de temperatură, 
respectiv umiditate pentru ultimele 7 zile.  

 Dacă ceasul Bluetooth este resetat se șterg și valorile de 
temperatură și umiditate. După sincronizare aceste date 
sunt șterse și din aplicație.  

Întreținerea și curățarea 
 Cu excepția înlocuirii ocazionale a bateriilor aparatul de 

măsură nu are nevoie de întreținere. 

 Ștergeți la exterior aparatul cu o cârpă curată, moale, 
uscată. Nu apăsați prea tare pe display, căci se poate 
sparge.  

Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, 
soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, 
căci acestea pot dăuna carcasei (decolorare) sau chiar 
funcționalității produsului. 

 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul 
unei colectări separate, la un centru de colectare și 
reciclare a produselor electronice și nu împreună cu 
gunoiul menajer.  

 

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

Date tehnice  
Tensiune de funcționare 3 V/DC 
Alimentare  2 baterii AA, 1,5 V (nu sunt incluse) 
Consum de curent în funcționare max. 70 µA 

cu alarma declanșată max. 35 mA 
Autonomie baterii maxim 1 an 
Standard transfer  Bluetooth® 4.0 
Raza de acțiune  max. 30 m 
Afișare ora și calendar; calendar; tempe-

ratura și umiditatea; ora pentru 
alarme (când este activată o 
alarmă); timer (numai când funcți-
onează timerul) 

Sisteme operare suportat Android 4.3 sau mai nou; 
Apple iOS de la versiunea 7.1 

Dimensiuni (l x Î x A) cca. 230 x 145 x 31 mm 
Greutate  cca. 372 g (fără baterii) 
Condiții de funcționare 0 °C la +40 °C; 5% - 95% umiditate 

relativă  
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Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Ceas deșteptător cu Bluetooth  
Model:    A600  
Cod produs:  1382126 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 

Directiva R&TTE 1999/5/EC 
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 
ETSI EN 300 328-1 V1.8.1 (2012-06) 
EN 60065-1: 2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + 
A12:2011 
EN 62479: 2010 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 
EN 61000-6-1:2007 
 

Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + 
A2:2013 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
  

 

 
Hong Kong, 26.01.2016 

 
CEI Conrad Electronic International (HK) Limited 

18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, 
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  

 
Reprezentant autorizat 

 
 

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

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


