
1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o    

MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DEŞTEPTĂTOR RADIOCOMANDAT CU BLOC DE ALIMENTARE TFA 
Cod produs: 365068 

 

 
 
Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona acest aparat marca TFA.  

1. Înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
 Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare. În acest fel vă familiarizaţi cu funcţiile şi componentele produsului şi 

totodată descoperiţi informaţii importante legate de punerea în funcţiune şi manevrarea aparatului, precum şi de remedierea 
defecţiunilor.  

 Prin respectarea instrucţiunilor de utilizare protejaţi aparatul de eventuale daune şi totodată securizați dreptul dvs. la 
garanţie, ce se poate pierde ca urmare a daunelor apărute din cauza manevrării necorespunzătoare a aparatului. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.  

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă.  

 Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare! 
 

2. Conţinut colet  
 Ceas deşteptător 

 Baterii 3 x 1,5 V AAA 

 Bloc de alimentare de la reţea  

 Manual de utilizare  
 

3. Domenii de utilizare şi avantajele produsului 
 Ceas radiocomandat de înaltă precizie 

 Cifre led mari, iluminate în roşu 

 Fus orar şi opţiunea manuală de setare 

 Afişare calendar (lună, zi) 

 Alarmă cu funcţia Snooze  
 

4. Pentru siguranţa dvs.  
 Produsul poate fi folosit exclusiv în domeniul de utilizare descris în acest manual. Nu folosiţi produsul decât în modul descris 

în acest manual.  

 Nu sunt permise repararea, reconfigurarea sau modificarea arbitrară a aparatului.  

 Aparatul nu este adecvat pentru scopuri medicinale sau pentru informarea publică, ci numai pentru aplicaţii private.  
Atenţie! 
Pericol de electrocutare! 

 Nu conectaţi staţia de bază decât la o priză de perete instalată corect şi alimentată cu o tensiune de reţea de 230 V! 

 Evitaţi contactul staţiei de bază şi al blocului de alimentare cu apa sau umiditatea. Produsul poate fi utilizat numai în spaţii 
interioare uscate.  

 Nu mai folosiţi aparatul dacă carcasa sau blocul de alimentare prezintă daune. 

 Depozitaţi produsul în afara razei de acţiune a persoanelor (inclusiv copii) ce nu pot evalua pericolele asociate cu aparatele 
electrice.  

 Scoateţi imediat ştecărul din priză dacă apare o defecţiune sau dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

 Nu folosiţi decât blocul de alimentare inclus în colet.  
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 Nu trageţi de cablu ca să scoateţi blocul de alimentare din priză.  

 Instalaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu intre în contact cu obiecte fierbinţi sau cu margini ascuţite.  
 

Atenţie! Pericol de rănire! 
 

 Depozitaţi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor.  

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, nu le dezmembraţi şi nu le reîncărcaţi. Pericol de explozie! 

 Bateriile conţin acizi dăunători sănătăţii. Pentru a evita scurgerea acizilor din baterii înlocuiţi cât mai rapid bateriile descărcate. 
Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi baterii din care se scurg acizi.  

 
Informaţii importante privind siguranţa produsului! 

 Nu aşezaţi obiecte pe aparat.  

 Feriţi produsul de temperaturi extreme, vibraţii şi şocuri.  
 

5. Elementele componente  

 
Display LCD (fig. 1) 

A: ora/data 
B: simbol alarmă 
C: PM (la afişare 12h) 
D: DST (ora de vară/Daylight Saving Time) 
E: semnal wireless 
F: DATA (la afişarea datei) 
 

Taste (fig. 2+3) 
G: tasta SNOOZE/BRIGHTNESS 
H: tasta ALARM 
I: tasta SET 
J: tasta UP 
K: tasta DOWN 
L: buton WAVE 
 

Carcasa (fig. 2+3) 
M: compartiment baterii 
N: bloc de alimentare  
 

6. Punerea în funcţiune  
 Scoateţi folia de protecţie de pe display.  

 Instalaţi 3 baterii AAA 1,5 V la polaritatea corectă. Introduceţi ştecărul în priză. Se aude un scurt semnal sonor şi se aprind 
toate segmentele displayului timp de cca. 2 sec. Bateriile dispun de rezerve de energie în cazul unei pene de curent.  

 Important! Verificaţi dacă tensiunea de reţea nu depăşeşte valoarea de 230 V! Orice altă valoare de tensiune va distruge 
produsul.  

 Se aprinde simbolul recepţie DCF, iar ceasul încearcă acum să recepţioneze semnalul orar DCF. Dacă produsul recepţionează 
semnalul orar după 3 – 10 minute, atunci se afişează ora, iar simbolul recepţie DCF rămâne permanent luminat pe displayul 
LCD. 

 Recepţia este reactivată între orele 1:00 şi 5:00.  

 Atenţie: În timpul recepţiei semnalului orar DCF displayul este temporar dezactivat.  
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 Iniţializarea poate fi activată şi manual. Apăsaţi butonul WAVE din compartimentul baterii cca. 3 sec. Se aude un scurt semnal 
sonor, iar ceasul încearcă să recepţioneze semnalul orar DCF.  

 Dacă ceasul nu recepţionează semnalul orar DCF (de ex. din cauza interferenţelor, distanţei de transfer etc.), atunci ora poate 
fi setată manual. În acest caz produsul funcţionează ca şi un ceas normal cu cuarţ (vezi pct. 7.1 Setarea manuală a orei, fusului 
orar şi calendarului).  

 
6.1 Recepţia semnalului orar  
Semnalul orar este transmis de un ceas atomic cu cesiu care se află în administrarea Institutului Tehnic Federal din Braunschweig, 
Germania. Abaterea semnalului orar este mai mică de 1 secundă într-un milion de ani. Ora este codificată şi este emisă din 
Mainflingen în apropiere de Frankfurt am Main sub forma semnalului orar DCF-77 (77,5 kHz) cu o rază de acţiune de cca. 1500 km. 
Ceasul recepţionează semnalul, îl converteşte şi afişează ora exactă. Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă se face automat. 
Recepţia semnalului orar depinde de condiţiile geografice. În mod normal nu ar trebui să existe probleme de recepţie pe o rază de 
acţiune de 1500 km pornind de la Frankfurt am Main.  
 

Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele instrucţiuni:  

 Vă recomandăm să păstraţi o distanţă de minim 1,5 – 2 m faţă de eventualele obiecte distorsionante, precum monitoare PC şi 
televizoare.  

 Recepţia semnalului orar va fi îngreunată în construcţiile din beton armat (pivniţe, subsoluri). În cazuri extreme vă recomandăm 
să instalaţi produsul în apropierea ferestrelor şi/sau să rotiţi produsul pentru a optimiza recepţia.  

 De obicei noaptea interferenţele sunt mai reduse şi de aceea recepţia este în general posibilă. O singură recepţie pe zi este  
suficientă pentru a garanta precizia şi a menţine abaterea orei la mai puţin de 1 secundă.  

 După ce ceasul recepţionează semnalul orar puteţi seta alarma (vezi punctul 7.3 Setarea alarmei).  
 

7. Manevrarea  
 Important: Tastele aparatului sunt dezactivate în timpul recepţiei semnalului orar.  

 Toate datele introduse sunt acompaniate de un scurt bip.  

 Aparatul iese automat din modul setări dacă timp de 20 secunde nu apăsaţi nicio tastă.  

 În modul setări menţineţi apăsată tasta UP sau DOWN pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  
 

7.1 Setarea manuală a orei, fusului orar şi calendarului  

 În modul normal de funcţionare menţineţi apăsată tasta SET. Se aude un scurt semnal sonor. Clipeşte 00, iar acum puteţi seta 
fusul orar (+12/-12) cu tasta UP sau DOWN.  

 Aveţi nevoie de setarea fusului orar atunci când produsul recepţionează semnalul orar DCF, dar fusul orar diferă faţă de cel al 
orei DCF.  

 Apăsaţi tasta SET; acum puteţi seta ora, minutele, anul, luna, ziua cu tasta UP sau DOWN.  

 Confirmaţi cu tasta SET.  

 Peste ora setată manual se suprapune semnalul orar DCF atunci când produsul recepţionează acest semnal.  

 Cu tasta SET puteţi comuta între oră şi dată (pe display apare DATE).  
 
7.2 Afişare oră 12h şi 24h 

 Cu tasta DOWN puteţi selecta formatul orar 12h sau 24h atunci când ceasul se află în modul normal de funcţionare.  

 Se aude un scurt semnal sonor.  

 În modul de afişare 12h pe display apare AM sau PM.  
 

7.3 Setarea alarmei  

 Menţineţi apăsată tasta ALARM.  

 Se aude un scurt semnal sonor.  

 Pe display clipeşte .  

 Începe să clipească afişarea pentru oră; cu tasta UP sau DOWN setaţi ora.  

 Apăsaţi din nou tasta ALARM; setaţi minutele cu tasta UP sau DOWN.  

 Confirmaţi tasta ALARM.  

 Pe display apare ora actuală.  

 Apăsaţi din nou tasta ALARM, se activează funcţia alarmă.  

 Pe display apare .  

 După declanşarea alarmei (3 nivele de intensitate alarmă) o puteţi opri prin apăsarea oricărei taste.  

 Apăsaţi tasta SNOOZE/BRIGHTNESS din partea superioară a aparatului pentru a activa funcţia Snooze.  

 Clipeşte , iar alarma este întreruptă timp de 4 minute.  

 Pentru a dezactiva funcţia alarmă apăsaţi din nou tasta ALARM.  
 

7.4 Iluminarea  

 Cu tasta SNOOZE/BRIGHTNESS puteţi modifica iluminarea displayului (2 trepte).  
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8. Întreţinerea şi curăţarea  
 Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu folosiţi soluţii abrazive sau solvenţi! Feriţi produsul de umiditate.  

 Scoateţi bateriile din compartiment dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă de timp.  

 Depozitaţi aparatul într-un loc uscat.  
 

9. Remedierea defecţiunilor  
Problemă   Soluţie 

Nicio afişare  Conectaţi blocul de alimentare la aparat 
Fără recepţie DCF  Apăsaţi butonul WAVE din compartimentul baterii (cca. 3 sec.) 

Setaţi ora manual 
Aşteptaţi până la noua încercare de recepţie (noaptea) 

Afişări incorecte  Repuneţi aparatul în funcţiune  
 

Dacă în ciuda acestor măsuri aparatul tot nu funcţionează corect vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului.  
 

10. Eliminarea deşeurilor  
Reguli generale 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, 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 uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. 

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

11. Date tehnice  
Alimentare: baterii 3 x 1,5 V AAA, bloc de alimentare de la reţea DC 4,5 V 
Dimensiuni carcasă:  
Greutate: 375 g (cu baterii şi bloc de alimentare) 

 
 

Publicarea acestui manual sau a fragmentelor din acest manual nu se poate face fără aprobarea TFA Dostmann. Datele tehnice 
corespund nivelului de dezvoltare de la data publicării; acestea pot fi modificate fără înştiinţare în prealabil.  
 

 
 

Declaraţia de conformitate UE 
Prin prezenta declarăm că acest ceas deşteptător radiocomandat îndeplineşte cerinţele fundamentale ale directivei R&TTE 
1999/5/EC. 
Pentru copia acestei declaraţii de conformitate cu semnătură şi dată trimiteţi un mail la info@tfa-dostmann.de.  
www.dostmann.de  

mailto:info@tfa-dostmann.de
http://www.dostmann.de/

