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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE PERETE RADIOCOMANDAT 
CU TERMOMETRU/HIGROMETRU 

Cod produs: 672160 

 
1. Pornirea ceasului 
Introduceţi bateria de tip LR6 sau AA respectând polaritatea corectă indicată în compartimentul bateriilor. Indicatoarele ceasului 
se vor muta automat în poziția orei 12. 
 

2. Recepția semnalului 
a) Procedeul automat: porneşte la introducerea bateriilor. După 2 până la 10 minute acele ajung la ora curentă, conform 

semnalului transmis.  
b) Manual 

Apăsați pe butonul WAVE mai mult de 3 secunde. Secundarul, minutarul şi orarul vor fi resetate în poziţia orei 12 şi vor intra 
în modul de recepţie a semnalului. 
Ceasul își fixează indicatoarele la ora exactă şi începe să funcţioneze imediat după recepţionarea cu succes a semnalului. 
Întreaga procedură durează între 3 şi 10 minute după ce indicatoarele au fost fixate la ora 12. Dacă semnalul nu este 
recepţionat, ceasul începe să funcţioneze de la ora 12. 

 

3. Setarea manuală (în spaţii fără semnal sau cu semnal slab) 
Apăsați pe butonul SET pentru mai mult de 3 secunde pentru a începe procesul. Minutarul şi orarul vor începe să se mişte. Ţineţi 
butonul apăsat până aproape când ajungeţi la ora dorită. Pentru fixarea secundarului ţineţi apăsat butonul SET până când acesta 
ajunge în poziţia dorită.  
Ora va fi fixată automat când semnalul va fi recepționat. 
 

4. Resetarea 
Necesar după schimbarea bateriei. După introducerea unei baterii noi, apăsaţi pe butonul RESET.  

 
Termometru 
Afișează temperatura aerului din mediul înconjurător. 
Aria de măsurare a temperaturii: - 25 grade Celsius la +50 de grade Celsius.  
Acuratețe: +/-2 grade Celsius 

 
Higrometru 
Afișează umiditatea aerului înconjurător. 
Aria de măsurare a umidităţii: 0% la 100% 
Acuratețe: +/-5% 

 
Sfaturi  
Înlocuiți bateria după un an pentru o funcţionare garantată a ceasului. După introducerea bateriei în ceas acesta se va fixa 
automat la ora 12 şi va începe recepţia semnalului. 
  

Instrucţiuni de siguranţă 
 În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 

dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 

 Din motive de siguranţă (CE) conversia sau modificările neautorizate aduse produsului nu sunt permise.  

 Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic.  

 Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare, pot fi periculoase pentru copii. 

 Aparatul nu poate fi folosit decât în spaţii interioare. 

 Service-ul, ajustările sau reparaţiile trebuie realizate numai de către persoane specializate.  
Pentru orice fel de problemă sau întrebare, adresaţi-vă unui specialist. 
 

Evacuarea echipamentului electric şi electronic 
Pentru a proteja mediul înconjurător şi sănătatea umană şi pentru a folosi resursele naturale raţional şi cu prudenţă, deţinătorul 
trebuie să arunce echipamentul electric sau electronic conform legilor în vigoare şi nu în punctele de colectare a gunoiului 
menajer. 
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