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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DEȘTEPTĂTOR 
RADIOCOMANDAT CU ECRAN LCD 

   Cod produs: 399456 argintiu 
Cod produs: 275879 negru 

    Versiune 03/13 
 

Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. 
 

Domenii de utilizare 
Produsul afișează ora; în plus aparatul dispune și de funcția 
ceas deșteptător.  
Datorită receptorului DCF integrat aparatul setează ora 
automat.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și toate 
informațiile incluse în acest manual de utilizare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest 
manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate 
drepturile rezervate.  

 

Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță.  
 

Conținut colet 
 Ceas deșteptător radiocomandat 
 Manual de utilizare  

 

Instrucțiuni de siguranță  
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul. În cazul 
defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucțiunilor prezentate în acest manual de utili-
zare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în 
aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele ce pot 
rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatu-
lui sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde 
dreptul la garanție!  
Simbolul „mână” apare când este vorba despre 
sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 Din motive legate de siguranță și autorizare nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul. 

 Produsul poate fi utilizat numai în spații interioare 
uscate; el nu are voie să devină umed sau ud. 

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

 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. 

 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 pot defecta aparatul.  

Instrucțiuni privind bateriile și 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.  

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

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. 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/-).  

 

Caracteristici  
 Funcția Snooze (reluarea alarmei) 
 Alarmă în crescendo 
 Iluminare cadran ceas 
 Afișare secunde pe displayul LCD  

 

Instalarea/înlocuirea bateriilor  
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară 

a carcasei și instalați o baterie tip AA la polaritatea 
corectă. Polaritatea corectă este indicată în 
compartimentul baterii.  

 După instalarea bateriei indicatoarele trec în poziția de 
recepție (ora 12:00), iar ceasul radiocomandat încearcă 
să recepționeze semnalul DCF (vezi cap. „Recepția DCF”).  

 Reînchideți compartimentul baterii.  
 Bateria trebuie înlocuită atunci când ceasul nu mai indică 

ora (se oprește).  
Aparatul poate funcționa și cu acumulatoare. Dato-
rită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; bate-
rie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a acumula-
toarelor durata de funcționare a aparatului este 
mai mică. 

 

Recepție DCF  
Imediat după instalarea bateriei are loc prima încercare de 
recepție a semnalului DCF. Indicatoarele ceasului trec în 
poziția de recepție, iar după recepția semnalului DCF arată 
ora actuală.  

Identificarea și evaluarea semnalului DCF durează 2 
– 5 minute. Nu mișcați ceasul radiocomandat în 
această perioadă de timp. Nu apăsați nicio tastă 
sau comutator! 
Recepția va fi influențată negativ de prezența 
ferestrelor termopan, a pereților din beton armat, 
tapetului cu strat special de acoperire, precum și de 
apropierea de aparate electronice sau pivnițe.  
Dacă ceasul nu indică ora actuală nici după 10 
minute, modificați locul de amplasare al acestuia și 
apăsați cu un obiect ascuțit tasta RESET aflată în 
partea posterioară a produsului. 
Cu această operație ați activat o nouă încercare de 
recepție a semnalului DCF. 
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Încercările de recepție ale 
semnalului DCF au loc zilnic, 
de mai multe ori pe zi. O 
singură recepție pe zi este 
suficientă pentru a menține 
deviația orei la mai puțin de 
o secundă.  
Semnalul DCF este 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 printre altele ora exactă și data 
(deviație teoretică de 1 secundă la 1 milion de ani!).  
Evident setarea orei de vară/iarnă se face automat. 
 

Încercarea de recepție a semnalului DCF  
 Pentru a activa manual căutarea semnalului DCF (de ex. 

dacă ați amplasat ceasul radiocomandat DCF într-un alt 
loc) apăsați cu un obiect ascuțit tasta RESET aflată în 
partea posterioară a carcasei.  

 Cu aceasta se activează o nouă încercare de recepție. 
Așteptați cca. 2 – 5 minute până la afișarea orei.  
 

Setarea manuală a orei  
Setarea manuală a orei este necesară atunci când ceasul 
este folosit în afara razei de acțiune a semnalului DCF.  
 Pentru a seta ora manual apăsați tasta MSET timp de 3 

secunde. 
 Imediat după ce minutarul începe să funcționeze puteți 

seta ora manual. 
 Apăsați scurt tasta MSET pentru a seta ora în pași de 

minute sau mențineți apăsată tasta MSET pentru a seta 
ora în modul continuu. 

 Dacă nu mai acționați tasta MSET, atunci ceasul preia 
automat ora setată și se iese din modul setarea manuală 
a orei.  
 

Căutarea manuală a semnalului DCF  
Folosiți această funcție dacă de ex. aparatul nu poate realiza 
automat comutarea între ora de vară/iarnă ori dacă ceasul 
nu poate recepționa semnalul DCF.  
Datele DCF recepționate până acum nu vor fi șterge după 
această operație, iar dacă recepția semnalului DCF nu poate 
avea loc, atunci ora afișată va fi cea indicată anterior.  
 Pentru a căuta manual semnalul DCF apăsați tasta REC 

timp de 3 secunde. 
 Indicatoarele se mută în poziția de recepție (ora 12:00), 

iar ceasul încearcă să recepționeze semnalul DCF.  
 Așteptați 2 – 5 minute până la afișarea orei actuale.  

 

Resetarea orei  
Folosiți această funcție atunci când ceasul nu mai 
reacționează la apăsarea tastelor sau când apar alte 
probleme în funcționare.  
După resetare sunt șterse toate datele DCF recepționate.  
 Pentru a reseta ceasul radiocomandat apăsați tasta 

RESET cu un obiect ascuțit (de ex. un pix).  
 Acele indicatoare trec în poziția de recepție (ora 12:00), 

iar ceasul încearcă să recepționeze semnalul DCF.  
 Așteptați 2 – 5 minute până la afișarea orei actuale.  

Funcția ceas deșteptător  
a) Setarea orei alarmei  
 Ora alarmei este afișată pe cadran cu ajutorul unui 

indicator mic.  
 Rotiți butonul de reglare (aflat în partea posterioară a 

carcasei) în direcția indicată de săgeată până ce pe 
cadran apare ora dorită pentru alarmă. 

Nu rotiți butonul de reglare decât în direcția 
indicată de săgeată; în caz contrar ora alarmei nu va 
fi setată corect.  

 

b) Activarea/dezactivarea alarmei  
 Mutați comutatorul glisant (în spatele carcasei) în poziția 

dorită: 
ON funcția ceas deșteptător este activată 
OFF funcția ceas deșteptător este dezactivată  

 

c) Oprirea semnalului alarmei & funcția Snooze  
 La ora setată se va declanșa o alarmă in crescendo. 

Acesta este un semnal de alarmă a cărui frecvență crește 
lent pentru a permite trezirea blândă a utilizatorilor. 

 Dacă sunetul alarmei nu este întrerupt atunci alarma se 
oprește automat după cca. 2 minute. 

 Sunetul alarmei poate fi întrerupt pentru cca. 5 minute 
prin apăsarea scurtă a tastei mari aflată în partea 
superioară a carcasei. După aceea alarma este reluată 
(funcția Snooze). Procedeul poate fi repetat de 3 ori.  

 Pentru a opri complet sunetul alarmei mutați comuta-
torul glisant aflat pe spatele carcasei în poziția OFF.  
 

Iluminarea  
Pentru a activa iluminarea cadranului ceasului timp de 
câteva secunde apăsați tasta mare din partea superioară a 
carcasei.  

 

Loc de amplasare  
Alegeți un loc stabil, plat și neted pentru amplasarea 
produsului.  
Protejați suprafața mobilierului valoros cu o bază de suport 
adecvată; în caz contrar suprafața se poate zgâria.  
Instalați ceasul radiocomandat în așa fel încât să nu se poată 
răsturna și cădea pe jos.  
Pentru recepția optimă a semnalului DCF nu amplasați 
ceasul radiocomandat lângă alte aparate electronice, 
cabluri, obiecte metalice etc.  

 

Întreținerea și curățarea 
Cu excepția înlocuirii bateriei produsul nu are nevoie de 
operații de întreținere; nu-l deschideți/dezmembrați 
niciodată. 
Pentru a curăța produsul folosiți o cârpă uscată, moale și 
curată. 
Nu folosiți soluții chimice de curățare, căci acestea pot ataca 
suprafața din plastic a carcasei aparatului.  

 

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 
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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 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe pericu-
loase 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  1,5 V/DC 
Baterie    1 baterie 1,5 V (AA) 
Durată de viață baterie  cca. 2 ani 
Protocol timp   DCF 
Dimensiuni   114 x 96 x 54 mm 
Greutate   140 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. 
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. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

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:  Ceas deșteptător cu ecran LCD 
Model:    HD-TRC210+LCD 
Cod produs:  399456 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 

Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 330-2: V1.5.1 
EN 301 489-1: V1.9.2 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 23 iulie 2013 
Loc și dată 

 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 


