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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

DISPOZITIV DE ÎNTOARCERE 
CEASURI AUTOMATICE 

PENTRU 1 CEAS 
Cod produs: 1052379  

 

 
Domenii de utilizare  
Produsul are rolul de a întoarce ceasurile automatice.  
Produsul nu poate funcționa decât cu blocul de alimentare 
inclus în cole.t  
Blocul de alimentare se conectează numai la o priză de perete 
ce face parte din rețeaua publică de alimentare cu energie 
electrică.  
Utilizarea produsului și a blocului de alimentare de la rețea 
este permisă numai în spații închise, iar nu în aer liber. Evitați 
contactul produsului cu umiditatea, de ex. cea din băi.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm 
citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 
Produsul nu are voie să fie modificat, respectiv reconfigurat.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile de companii și 
produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Dispozitiv de întoarcere ceasuri automatice  

 Suport ceas 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar instruc-
țiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul. Acesta 
conține informații și instrucțiuni importante privind 
funcționarea corectă.  
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 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Blocul de alimentare inclus în colet este construit în clasa 
de protecție II.  

 Pentru a decupla complet produsul de la rețeaua de 
alimentare trebuie să scoateți ștecărul blocului de 
alimentare din priză.  

 Nu înlocuiți niciodată cablurile de conexiune defecte ale 
blocurilor de alimentare. Dacă cablul de conexiune este 
defect atunci blocul de alimentare nu mai poate fi folosit, 
ci trebuie eliminat drept deșeu. Este interzisă repararea 
blocului de alimentare.  

 Aparatele care funcționează cu alimentare de la rețeaua 
electrică nu au ce căuta în mâinile copiilor. Manifestați 
atenție sporită în prezența copiilor atunci când utilizați 
acest produs. Copiii pot încerca să introducă diverse 
obiecte în orificiile aparatului. Există pericolul unui șoc 
electric mortal 

 Verificați din când în când produsul pentru a descoperi 
eventuale daune fizice. Dacă descoperiți daune la nivelul 
aparatului sau blocului de alimentare nu le mai atingeți. 
Decuplați priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. 
decuplați siguranța automată), iar apoi scoateți blocul de 
alimentare din priză. Nu mai utilizați produsul. Duceți 
aparatul într-un atelier de reparații. 

 Nu așezați în imediata apropiere a produsului recipiente 
care conțin lichide, ca de ex. vaze, găleți, pahare sau 
ghivece. Lichidul poate ajunge în interiorul aparatului, 
ceea ce va dăuna siguranței electrice a produsului. În plus 
există pericolul de incendiu sau electrocutare! Dacă se 
întâmplă așa ceva decuplați priza corespunzătoare de la 
alimentare (de ex. decuplați siguranța automată), iar apoi 
scoateți blocul de alimentare din priză. Nu mai utilizați 
produsul. Duceți aparatul într-un atelier de reparații. 

 Feriți aparatul de temperaturi înalte, stropi de apă, vibrații 
puternice, precum și stres mecanic prelungit.  

 Nu așezați pe sau în imediata apropiere a produsului ori 
blocului de alimentare surse de foc deschis, precum 
lumânări care ard.  

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de 
funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

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

 Nu lăsați aparatul să funcționeze fără a fi supravegheat.  

 Nu folosiți produsul în zonele cu climă tropicală.  

 Respectați instrucțiunile de siguranță prezentate în 
capitolele individuale ale acestui manual de utilizare.  

 Dacă aveți nelămuriri legate de conectarea corectă sau 
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. 

 

Instalarea 
Utilizarea aparatului este permisă numai dacă este 
instalat pe o suprafață de bază stabilă, orizontală. 
Verificați poziția stabilă a aparatului, căci în caz de 
cădere produsul poate produce accidente grave.  
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Evitați șocurile puternice sau mișcarea bruscă a 
aparatului, în special atunci când produsul este în 
funcțiune.  

 Atunci când alegeți locul de amplasare al produsului țineți 
cont de condițiile din încăperea respectivă, de exemplu 
poziția celei mai apropiate prize etc.  

 Atunci când alegeți locul de amplasare al produsului țineți 
cont de faptul că aparatul trebuie să fie ferit de acțiunea 
directă a razelor de soare, vibrații, praf, căldură, frig și 
umiditate.  

 Nu amplasați în imediata apropiere a produsului 
transformatoare sau motoare puternice.  

Ținând cont de numărul mare de vopsele și lacuri 
folosite în industria mobilei nu pot fi excluse 
situațiile în care partea inferioară a aparatului să lase 
urme vizibile pe suprafața mobilierului din cauza 
unei reacții chimice. De aceea nu folosiți produsul 
decât cu o bază de suport dacă acesta este amplasat 
pe obiecte valoroase de mobilier. 

 

Conectarea blocului de alimentare de la rețea  
Produsul nu poate funcționa decât cu blocul de 
alimentare inclus în colet.  
Nu folosiți pentru conectarea blocului de alimen-
tare decât o priză de perete ce face parte din 
rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.  
Verificați dacă datele de tensiune ale blocului de 
alimentare corespund cu cele ale rețelei electrice. 
Nu încercați niciodată să folosiți o altă sursă de 
tensiune pentru acest produs.  
Atunci când conectați produsul aveți grijă să nu 
îndoiți sau secționați cablul de conexiune din cauza 
marginilor ascuțite.  
Priza de perete la care se conectează blocul de 
alimentare trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât 
în caz de urgență să puteți decupla rapid și simplu 
produsul de la alimentare.  

 Introduceți conectorul blocului de alimentare în mufa 
corespunzătoare din partea posterioară a aparatului.  

 Conectați blocul de alimentare la priză.  
 

Funcționarea  
Opriți întotdeauna produsul înainte de a instala sau 
scoate un ceas.  
 

Aparatul are integrat un temporizator.  
Aparatul funcționează o oră, după care se oprește timp de trei 
ore. Apoi se reia din nou acest ciclu.  
Acest tip de funcționare garantează pe de o parte faptul că 
ceasul automat este întors permanent, iar pe de altă parte 
faptul că ceasul nu este tras exagerat, respectiv nu este 
mișcat inutil.  

 Trageți în față de suportul pentru ceasuri până ce iese 
afară din carcasă.  

 Fixați ceasul cu brățara întinsă pe suportul pentru ceasuri. 
Dacă este vorba despre un ceas de mici dimensiuni puteți 
demonta placa mare de susținere de pe suportul pentru 
ceasuri.  

 Reinstalați suportul pentru ceasuri în interiorul 
produsului.  

 Comutatorul din partea posterioară a produsului permite 
stabilirea direcției de rotație a aparatului și totodată 
pornirea și oprirea produsului.  

Poziția 0:  aparatul este oprit 
Poziția I:  rotație în sensul acelor de ceasornic 
Poziția II:  rotație în sens invers acelor de ceasornic 
 

Unele ceasuri automatice pot fi întoarse numai într-
o anumită direcție de rotație. În acest sens vă rugăm 
să citiți manualul de utilizare al ceasului respectiv.  
În cazul ceasurilor cu capac din sticlă și rotor vizibil 
puteți stabili direcția de rotație urmărind mișcarea 
rotorului. Direcția în care rotorul se mișcă mai greu 
este direcția în care se întoarce ceasul.  

 

Manevrarea 
 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 

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

 Nu introduceți/extrageți niciodată blocul de alimentare 
din priză cu mâinile umede.  

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți blocul de 
alimentare din priză, ci numai de ștecăr.  

 Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp 
scoateți blocul de alimentare din priză.  

 Din motive de siguranță scoateți întotdeauna blocul de 
alimentare din priză în condiții de furtună. 

 Pentru a se putea garanta ventilația optimă nu acoperiți 
niciodată nici produsul, nici blocul de alimentare de la 
rețea. De asemenea, nu blocați circulația aerului cu 
obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.  

 

Întreținerea și curățarea 
Produsul nu are nevoie de întreținere, ci doar de curățarea 
ocazională folosind o cârpă moale, uscată sau ușor umezită.  
Nu folosiți în nici un caz soluții agresive de curățare sau soluții 
chimice, căci acestea pot dăuna suprafeței carcasei.  

 

Eliminarea deșeurilor 
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.  

 

Date tehnice  
Tensiune funcționare  100 - 240 V / 50-60 Hz (bloc alimentare) 

        4 V/DC (dispozitiv întoarcere ceasuri) 
Putere absorbită          0,4 W max. 
Interval funcționare    1 h rotație / 3 h pauză 
Direcția de rotație       în sensul acelor de ceasornic 

        în sens invers acelor de ceasornic 
Temperatură operare +5 la +40 °C 
Dimensiuni         148 x 120 x 110 mm 
Greutate         300 g 

 
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. 

© 2017 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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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:   Dispozitiv de întoarcere ceasuri automatice 
Model:    KA004 
Cod produs:  1052379 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
 

Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2012 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulament EC nr 278/2009 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
  

 
Hirschau, 11.04.2014 
Loc și dată 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 


