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MANUAL DE UTILIZARE 

 

CEAS DEȘTEPTĂTOR RADIOCOMANDAT 
CU AFIȘAREA TEMPERATURII KW-9281 

Cod produs: 1342393 

 

Domenii de utilizare  
Produsul afișează ora și datele din calendar. De asemenea 
aparatul dispune și de funcția ceas deșteptător, precum și de 
un termometru. Ora este setată automat cu ajutorul recepto-
rului DCF.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  
Nu modificați, respectiv reconfigurați produsul.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene. Toate denumirile de companii și produse incluse în 
acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate 
drepturile rezervate.  
 

Conținut colet  
 Ceas deșteptător radiocomandat  

 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 instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu este 
permisă modificarea arbitrară a produsului.  

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, umiditate, vibrații 
puternice sau stress mecanic prelungit.  

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de 
funcționarea sau siguranța produsului.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente 
și baterii, ce pot fi înghițite. Țineți departe aparatul de 
mâinile copiilor. 

 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 relativ mici pot defecta 
aparatul.  

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

 

Instrucțiuni privind bateriile/acumulatorii  
 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile 

copiilor.  

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci 
există pericolul să fie înghițite de către 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/ 
acumulatoare.  

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

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

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

 

Elementele de control și componentele  

 
(1) Afișare oră 
(2) Tasta SNOOZE/LIGHT 
(3) Simbol alarmă 
(4) Simbol DCF  
(5) Simbol baterii 
(6) Afișare temperatură 
(7) Afișare ziua săptămânii 
(8) Afișare dată 
(9) Tasta MODE/SET 
(10) Tasta – 
(11) Tasta+ 
(12) Tasta AL ON/OFF 
(13) Tasta RESET 
(14) Compartiment baterii  
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Instalarea/înlocuirea bateriilor/acumulatorilor  
 Deschideți compartimentul baterii (14) și instalați aici 

două baterii tip AAA respectând polaritatea corectă.  

 Polaritatea corectă este indicată în compartimentul 
baterii.  

 Reînchideți compartimentul baterii.  

 După instalarea bateriilor începe să clipească simbolul 
DCF (4) de pe display.  

 Ceasul radiocomandat încearcă doar o singură dată să 
recepționeze semnalul DCF (vezi cap. „Recepția DCF”).  

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când pe display apare 
simbolul baterii (5).  

Aparatul poate funcționa și cu acumulatori. Dar 
datorită tensiunii de funcționare mai mici 
(acumulator = 1,2 V, baterie = 1,5 V) și a capacității 
mai reduse scade și durata de funcționare.  
Dacă pe display nu apare nimic concret vă rugăm să 
apăsați tasta RESET (13) cu un obiect ascuțit (de ex. 
cu o agrafă de birou desfăcută); astfel se activează 
funcția resetare. După aceea procesorul intern este 
resetat, iar aparatul va funcționa din nou normal.  

 

Recepția DCF  
 După instalarea bateriilor aparatul scanează automat 

după semnalul DCF. Acest lucru este semnalizat de 
simbolul DCF (4) care clipește pe display.  

 În mod normal sincronizarea cu semnalul DCF durează 
câteva minute.  

 După ce semnalul DCF este decodificat simbolul DCF (4) 
rămâne permanent aprins pe display și se afișează ora 
actuală (1).  

 În timpul orei de vară lângă simbolul DCF (4) apare DST (= 
Daylight Saving Time).  

Identificarea și evaluarea semnalului DCF durează 
câteva minute. Nu mișcați ceasul în această perioadă 
de timp. Nu atingeți nicio tastă sau buton! 
Recepția DCF va fi slabă în cazul de ex. prezenței 
ferestrelor termopan, structurilor din beton armat, 
tapetului cu strat de acoperire special, în apropierea 
aparatelor electronice sau în pivnițe.  
Dacă ceasul nu afișează ora actuală nici după 10 
minute, atunci modificați poziția ceasului și reacti-
vați recepția DCF prin extragerea și apoi reinstalarea 
bateriilor sau apăsarea tastei RESET (13).  

 

Încercările de recepție ale semnalului orar DCF pentru 
sincronizarea orei se realizează de mai multe ori pe zi. Este 
suficientă o singură recepție pe zi pentru a menține abaterea 
orei la mai puțin de o secundă.  
Semnalul DCF este un semnal trimis de un emițător din 
Mainflingen (în apropiere de 
Frankfurt am Main). Raza sa 
de acțiune măsoară max. 
1500 km, în condiții ideale 
de recepție se ajunge chiar la 
2000 km.  
Semnalul DCF include prin-
tre altele ora exactă și data 
(abatere teoretică de 1 
secundă la 1 milion de ani!). 
Evident setarea orei de 
vară/iarnă se face automat. 

Setări manuale  
Setarea manuală a orei și calendarului este necesară 
numai atunci când ceasul funcționează în afara razei 
de acțiune a semnalului DCF, folosiți un alt fus orar 
decât fusul orar DCF sau recepția DCF este 
distorsionată din cauza condițiilor ambientale.  
Mențineți apăsată tasta – (10), respectiv + (11) 
pentru ca setările valorilor să se facă mai rapid.  
Dacă în modul setări nu apăsați nicio tastă cca. 15 
secunde, atunci se iese automat din modul setări.  

 

 Apăsați tasta MODE/SET (9) cca. 3 secunde până când 
clipește afișarea pentru oră; astfel ați intrat în modul 
setări.  

 Setați valoarea dorită cu tasta – (10) și tasta + (11).  

 Apăsați scurt tasta MODE/SET (9) pentru a stoca valoarea 
și a trece la următoarea valoare de setat.  

 Valorile sunt setate în următoarea succesiune:  
Ore, minute, secunde 

Secundele sunt acum resetate la 00.  
An, format afișare dată, luna, data 

Pentru formatul afișare dată puteți comuta între 
lună/zi și zi/lună.  

Fus orar 
Fusul orar poate fi setat în intervalul +/-12 h față de 
fusul orar DCF.  

Limbile pentru afișarea zilei săptămânii 
GER = germană  DUT = olandeză 
ENG = engleză  ITA = italiană 
FRE = franceză  POL = poloneză 
SPA = spaniolă  CZE = cehă 

 

Funcția ceas deșteptător  
Setarea alarmei  

 Apăsați scurt tasta MODE/SET (9) până la afișarea orei 
alarmei.  

 Apăsați tasta MODE/SET (9) cca. 3 secunde până când 
clipește afișarea pentru ora alarmei.  

 Setați ora cu tasta – (10), respectiv tasta + (11). 

 Apăsați scurt tasta MODE/SET (9) și setați minutele 
alarmei cu tasta – (10) respectiv tasta + (11).  

 Apăsați scurt tasta MODE/SET (9) pentru a salva setările.  
 
Activarea/dezactivarea funcției ceas deșteptător  

 Apăsați tasta AL ON/OFF (12) pentru activarea, respectiv 
dezactivarea funcției ceas deșteptător.  

 Dacă funcția ceas deșteptător este activată, atunci pe 
display apare simbolul alarmă (3).  

 
Oprirea semnalului alarmei  

 După ce sună alarma apăsați orice tastă la alegere (cu 
excepția tastei SNOOZE/LIGHT) pentru a opri semnalul 
alarmei.  

 Dacă nu apăsați nicio tastă, atunci alarma se oprește 
automat după cca. 2 minute.  

 
Funcția Snooze  

 După ce alarma începe să sune apăsați tasta 
SNOOZE/LIGHT (2) pentru a activa funcția Snooze.  

 Alarma va suna din nou după o pauză de cca. 4 minute.  

 În timpul acestei pauze pe display clipește simbolul Zz.  
Funcția Snooze poate fi repetată de maxim 8 ori.  
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Iluminarea displayului 
 Pentru activarea iluminării displayului apăsați tasta 

SNOOZE/LIGHT (2).  

 Displayul se stinge automat după cca. 5 secunde.  
 

Termometrul  
 În zona de afișare pentru temperatură (6) apare 

temperatura camerei.  

 Apăsați tasta – (10) pentru a comuta între unitățile de 
măsură (°C sau °F).  

 Dacă se depășește în sus domeniul de măsurători al 
termometrului atunci în zona de afișare a temperaturii 
apare HH.H. Dacă se depășește în jos domeniul de 
măsurători al termometrului atunci în zona de afișare a 
temperaturii apare LL.L.  

 

Formatul de afișare al orei  
 Apăsați tasta + (11) pentru a selecta formatul orei (12 h 

sau 24 h).  
 

Remedierea defecțiunilor  
Acest produs este un aparat proiectat și construit conform 
ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este 
sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea diverse 
probleme și distorsiuni.  
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa 
aceste posibile probleme: 
 

Ceasul nu recepționează semnalul orar sau recepția este 
parțială:  

 Distanța până la emițătorul DCF este prea mare sau 
recepția este împiedicată de condițiile geografice locale.  

 Modificați locul de amplasare al ceasului, opriți aparatele 
distorsionante precum televizoare, computere sau 
cuptoare cu microunde.  

 Evitați să poziționați ceasul în apropierea suprafețelor 
metalice mari, care pot ecrana semnalele wireless. 
Recepția poate fi distorsionată și de ferestrele termopan.  

 Pentru sincronizarea cu semnalul orar instalați ceasul la 
fereastră și orientați-l cu partea frontală sau posterioară 
spre direcția emițătorului din Frankfurt, Germania.  

 Lăsați ceasul să funcționeze pe timpul nopții pentru a evita 
distorsiunile atmosferice.  

 

Pe display apar semne ciudate sau nu apare nimic  

 Apăsați tasta RESET (13) cu ajutorul unui obiect ascuțit (de 
ex. cu o agrafă de birou desfăcută). Microprocesorul 
integrat în aparat se resetează, iar ceasul reintră în modul 
recepție DCF.  

 

Întreținerea și curățarea  
Cu excepția înlocuirii bateriilor produsul nu are nevoie de 
întreținere; de aceea nu-l dezmembrați niciodată. Pentru 
curățare folosiți o cârpă curată, moale și uscată.  
Nu folosiți soluții de curățare chimice, căci acestea pot 
decolora carcasa produsului.  
Nu apăsați cu forța pe suprafața sensibilă a displayului.  
 

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 în 
vigoare. 

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 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
laolaltă 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 dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice  
Tensiune de funcționare 3 V/DC 
Baterii   2 x 1,5 V baterii (AAA) 
Durată de viață baterii cca. 2 ani 
Semnal orar  DCF77 
Durată alarmă  2 minute 
Funcția Snooze  4 minute 
Măsurători termometru -5 °C până la +50 °C 
Dimensiuni  106 x 57 x 29 mm 
Greutate  110 g (fără baterii) 
 

Declarație de conformitate (DOC) 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerințele și directivele 
relevante ale legii 1999/5/EC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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