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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE PERETE RADIOCOMANDAT, 
EUROCHRON EFWU 9000 

Cod produs: 618947 
Versiune 09/14 

 

Domenii de utilizare 
Produsul afişează ora folosind un cadran analogic, uşor de 
citit.  
Setarea orei se face prin intermediul receptorului DCF.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă şi toate 
celelalte informaţii incluse în acest manual de utilizare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile de companii şi 
produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

Conţinut colet 
- Ceas de perete radiocomandat 
- Manual de utilizare  
 

Instrucţiuni de siguranţă  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asu-
măm responsabilitatea pentru daunele ce pot re-
zulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

- Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul.  

- Produsul poate fi folosit numai în spaţii interioare uscate; 
produsul nu are voie să devină umed sau ud.  

- Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Ţineţi departe aparatul de mâinile 
copiilor. Produsul include mici părţi componente ce pot fi 
înghiţite, sticlă (display) şi o baterie. 

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

- Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Instrucţiuni privind bateriile şi acumulatorii  
- Ţineţi bateriile/acumulatoarele departe de mâinile 

copiilor.  
- Nu lăsaţi bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci 

există pericolul să fie înghiţite de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat 
la medic. 

- Substanţele chimice scurse din baterii/acumulatoare sunt 
foarte agresive. De aceea obiectele şi suprafeţele care vin 
în contact aceste substanţe chimice pot fi distruse în mod 
semnificativ. Drept urmare depozitaţi bateriile / acumula-
toarele într-un loc adecvat.  

- Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot 
provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de 
protecţie atunci când manevraţi aceste 
baterii/acumulatoare.  

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

- Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! Nu reîncărcaţi decât acumulatoarele 
reîncărcabile; folosiţi încărcătoare potrivite. 
 

Instalarea/înlocuirea bateriei  
Compartimentul baterii se află în partea posterioară a 
ceasului. Instalaţi aici o baterie tip AA respectând polaritatea 
corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

Aparatul poate funcţiona şi cu acumulatoare. 
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; 
baterie = 1,5 V) şi a capacităţii mai reduse a 
acumulatoarelor, durata de funcţionare a aparatului 
este mult mai mică. Dacă totuşi doriţi să folosiţi un 
acumulator vă recomandăm să alegeţi un 
acumulator NiMH cu autodescărcare minimă.  

Imediat după instalarea bateriei în ceas acele indicatoare se 
deplasează în funcţie de poziţia actuală spre ora 4h, ora 8h 
sau ora 12h. După aceea ceasul începe să recepţioneze 
semnalul orar DCF (vezi cap. „Funcţionarea”). 
Bateria trebuie înlocuită dacă observaţi brusc deviaţii 
semnificative faţă de ora corectă sau dacă acele indicatoare 
ale ceasului nu se mai mişcă.  
Dacă nu folosiţi ceasul o perioadă mai lungă de timp (de ex. 
depozitare), atunci scoateţi bateria din compartiment pentru 
a împiedica scurgerea acizilor din baterie şi astfel, 
deteriorarea ceasului.  
 

Funcţionarea  
Ceasul începe să recepţioneze semnalul orar DCF imediat 
după instalarea bateriei. În funcţie de poziţia lor actuală acele 
indicatoare se mişcă înspre poziţia ora 4, ora 8 sau ora 12. 
Apoi ceasul încearcă să recepţioneze semnalul orar DCF. 
Acest lucru poate dura 10 
minute.  
Semnalul DCF este un 
semnal trimis de un 
emiţător din Mainflingen 
(în apropiere de Frankfurt 
am Main). Raza sa de 
acţiune măsoară max. 
1500 km, dar în condiţii 
ideale de recepţie se 
ajunge chiar la 2000 km.  
Semnalul DCF include printre altele ora exactă şi data.  
Evident setarea orei de vară/iarnă se face automat, deoarece 
ora este setată automat.  
Dacă ceasul nu indică ora corectă nici după 10 minute de la 
startul recepţiei, scoateţi bateria din compartiment, aşteptaţi 
cca. 1 minut şi apoi reinstalaţi bateria. În acest fel reactivaţi 
recepţia semnalului orar DCF.  

Recepţia DCF nu va fi optimă în prezenţa de ex. a 
ferestrelor termopan, pereţilor din beton armat, 
tapetului cu strat de acoperire special, pereţilor groşi 
sau în pivniţe.  

De asemenea nu instalaţi ceasul în apropierea cablurilor, 
prizelor sau aparatelor electrice.  
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Păstraţi o distanţă suficient de mare faţă de obiectele 
metalice.  
Pentru a îmbunătăţi recepţia modificaţi poziţia ceasului şi 
încercaţi din nou să recepţionaţi semnalul orar DCF.  
Ceasul radiocomandat încearcă să recepţioneze semnalul 
orar DCF de mai multe ori pe zi. O singură recepţie pe zi a 
semnalului este suficientă pentru afişarea corectă a orei.  
Atârnaţi ceasul pe un şurub, cui sau cârlig folosind urechiuşa 
de atârnare aflată în partea sa posterioară.  

Din cauza greutăţii considerabile a ceasului fixaţi 
produsul într-o poziţie stabilă! Dacă ceasul cade pe jos 
se va deteriora carcasa produsului! Pierderea 
dreptului la garanţie!  

 

Activare manuală a recepţiei semnalului orar DCF  
Scoateţi bateria din compartiment, aşteptaţi 1 minut şi apoi 
reinstalaţi-o în aparat.  
Pentru recepţia DCF vezi capitolul „Funcţionarea”.  

 

Resetarea  
Dacă ceasul de perete radiocomandat nu mai funcţionează 
sau există distorsiuni în funcţionare, atunci scoateţi bateria 
din aparat, aşteptaţi 1 minut după care reinstalaţi bateria.  
Ceasul radiocomandat va relua recepţia DCF, vezi capitolul 
„Funcţionarea”.  

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Cu excepţia înlocuirii ocazionale a bateriei aparatul nu are 
nevoie de întreţinere, de aceea nu-l dezmembraţi niciodată.  
Pentru curăţare folosiţi o cârpă curată, moale şi uscată. Nu 
folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, soluţii pe 
bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci acestea pot 
dăuna carcasei sau chiar funcţionalităţii produsului. 
Nu apăsaţi prea tare pe carcasă sau placa frontală, căci se pot 
forma zgârieturi sau pot apărea daune.  

 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconju-
rător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

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

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 

 

Declaraţia de conformitate 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele 
relevante ale legii 1999/5/EC. 

Declaraţia de conformitate pentru acest produs o 
puteţi găsi la www.conrad.com 

  

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Ceas de perete radiocomandat 50 cm EFWU 
9000 
Tip echipament: Ceas de perete radiocomandat EFWU 555 S 
Tip echipament: Ceas de perete radiocomandat EFWU 555 N 
 
Cod:  618947 
 618948 

618951 
 
respectă următoarele directive şi standarde sau ordonanţe: 

 
 
Conform reglementărilor 
 
Hirschau, 23 iulie 2013 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat  
 
 

Date tehnice  
Alimentare:................ 1 baterie tip AA 
Durată de viaţă baterie: .......... cca. 2 ani 
Dimensiuni:...................... 507 x 63 mm (Ø x A) 
Greutate:................................. 2,2 kg (fără baterie) 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin 
fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă.  
 

http://www.conrad.com/

