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MANUAL DE UTILIZARE 

CEAS DE PERETE 
RADIOCOMANDAT JUMBO 

Cod produs: 401764  CU TERMO-HIGROMETRU 
Cod produs: 401768  CU AFIȘAREA TEMPERATURII INTERIOARE  

 
Versiune 03/13 

 

Domenii de utilizare 
Ceasul de perete radiocomandat Jumbo decodează semnalul 
orar DCF transmis de ceasul atomic din Braunschweig și 
afișează ora, data, temperatura ambientală și umiditatea 
relativă (cod produs 404664); în plus dispune și de funcția 
ceas deșteptător.  
Utilizarea produsului este permisă numai în spații închise, iar 
nu în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de 
ex. cea din băi etc.  
Ceasul de perete radiocomandat Jumbo poate funcționa 
numai cu baterii. Nu este permisă utilizarea unei alte surse 
de tensiune. Tipul adecvat de baterie este descris la cap. 
„Date tehnice”.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  
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.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
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 operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în utilizare.  

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

 Feriți aparatul de căldură sau frig extrem, umiditate, 
vibrații puternice sau stres mecanic prelungit.  

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi mici pot defecta aparatul.  

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

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

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

 

Părțile componente și elementele de control  

 

 
A1 simbol DCF 
A2 afișare oră 
A3 afișare temperatură 
A4 afișare dată 
A5 higrometru (numai codul 404664) 
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B1 tasta MODE 
B2 tasta SNOOZE 
B3 tasta ALARM 
B4 tasta +12/24 
B5 tasta - °C/°F 
B6 tasta RESET 
C1 urechiușe atârnare 
C2 compartiment baterii 
C3 suport 

 

Instalarea/înlocuirea bateriilor  
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  
Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă 
ca polaritatea să fie corectă.  
Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul 
o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita even-
tualele daune create prin scurgerea acizilor din 
baterii. Bateriile defecte sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de 
protecție atunci când manevrați aceste baterii.  
Depozitați bateriile departe de mâinile copiilor. Nu 
lăsați bateriile la întâmplare, există pericolul să fie 
înghițite de către copii sau animale domestice. 
Dacă se întâmplă acest lucru mergeți la medic. 
Bateriile nu au voie să fie scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărca-
bile; folosiți încărcătoare potrivite. 
Bateriile trebuie să aibă același nivel de încărcare 
și să fie de același tip. Nu amestecați bateriile 
vechi cu cele noi sau baterii diferite. În caz contrar 
se vor scurge acizii din baterie, ceea ce va duce la 
deteriorarea aparatului.  

 Deschideți capacul compartimentului baterii (2) din 
partea posterioară a aparatului. 

 Instalați în compartiment patru baterii noi AA 1,5 V la 
polaritatea corectă. Polaritatea corectă este indicată în 
compartiment. 

 Reînchideți compartimentul baterii. 

 Ceasul începe să caute semnalul orar DCF și activează 
prima încercare de recepție. 

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când scade rata de con-
trast a ecranului sau pe ecran nu se mai afișează nimic.  

 Pentru a obține o durată de viață cât mai mare folosiți 
baterii alcaline.  

În principiu aparatul poate funcționa și cu acumula-
toare. Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 
1,2 V; baterie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a 
acumulatoarelor durata de funcționare a aparatului 
este mai mică 

 

Recepția DCF 
Prima încercare de recepție a semnalului orar DCF începe 
imediat după instalarea bateriilor. Dacă semnalul orar DCF 
este recepționat ceasul setează automat ora actuală. 

Identificarea și evaluarea semnalului orar DCF 
durează câteva minute. În acest interval de timp nu 
mișcați ceasul și nu apăsați nicio tastă sau buton! 
Pentru a întrerupe recepția DCF apăsați tasta - °C/°F 
(B5) timp de 3 secunde, până ce dispare simbolul 
DCF (A1) de pe display.  

Recepția va fi influențată negativ în prezența ferestrelor 
termopan, a construcțiilor din beton armat, tapetului cu 
strat special de acoperire, în apropierea aparatelor 
electronice sau în pivnițe. 
Dacă ceasul nu setează ora actuală nici după 10 minute 
schimbați locul de instalare al ceasului și apăsați tasta -°C/°F 
(B5) timp de 3 secunde, până ce pe display clipește simbolul 
DCF (A1).  
După aceea ceasul activează o nouă încercare de recepție a 
semnalului orar DCF.  
Pentru sincronizarea zilnică automată a orei recepția DCF se 
realizează la ora 3:00. O singură recepție pe zi a semnalului 
orar este suficientă pentru a menține deviația ceasului la 
mai puțin de o secundă.  
Semnalul DCF este trimis de un emițător din Mainflingen (în 
apropiere de Frankfurt am 
Main). Raza de acțiune este 
de max. 1500 km, în condi-
ții ideale de recepție se 
ajunge chiar la 2000 km.  
Semnalul DCF include 
printre altele ora exactă 
(deviație teoretică de 1 
secundă la 1 milion de 
ani!). Evident setarea orei 
de vară/iarnă se face 
automat. 
 

Amplasarea/Montarea 
Ceasul de perete radiocomandat poate fi amplasat pe o 
suprafață orizontală sau poate fi atârnat pe perete.  

 Pentru amplasarea ceasului rabatați piciorul de suport 
(C3) și instalați ceasul pe o suprafață netedă. 

 Protejați suprafața mobilierului valoros cu o bază de 
suport adecvată; în caz contrar se pot forma zgârieturi. 

 Pentru montarea pe perete aparatul dispune de 
urechiușe de atârnare (C1) în partea sa posterioară. 

 Fixați ceasul cu un șurub sau cu mai multe șuruburi, al 
căror cap iese câțiva milimetri din perete. Atârnați ceasul 
pe capul șuruburilor folosind urechiușele (C1) ceasului.  

 

Sincronizarea DCF 
 După instalarea bateriilor ceasul începe să caute automat 

semnalul orar DCF. Acest lucru este indicat prin simbolul 
DCF (A1) care clipește pe ecran. 

 În mod normal sincronizarea orei se încheie după cca. 5 
minute. 

 După ce semnalul DCF a fost decodificat simbolul DCF 
(A1) este aprins permanent pe display; totodată apar ora 
și data actuală.  

 În modul normal de funcționare ceasul activează recepția 
semnalului orar la ora 3:00. Dacă semnalul orar nu este 
recepționat dispare simbolul DCF (A1) de pe display, iar 
ceasul reactivează încercarea de recepție la ora 4:00, 
5:00 și 6:00.  

 Pentru activarea manuală a recepției apăsați tasta -°C/°F 
(B5) timp de 3 secunde, până ce clipește simbolul DCF 
(A1).  
Dacă recepția DCF este distorsionată modificați poziția 
de instalare a ceasului și/sau lăsați ceasul pe timpul 
nopții în apropierea unei ferestre.  
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De obicei recepția este mai bună pe timpul nopții, 
motiv pentru care până dimineața ora este 
sincronizată. Simbolul DST (Daylight Saving Time) 
indică ora de vară. 

 

Setarea manuală a orei 
Dacă semnalul orar DCF nu poate fi recepționat trebuie să 
setați ora manual.  

Dacă în timpul setării nu apăsați nicio tastă o 
perioadă de timp mai lungă de 15 secunde, atunci 
ceasul iese din modul setări manuale și revine la 
afișarea anterioară.  

 În modul normal de afișare apăsați și mențineți apăsată 
tasta MODE (B1), până ce clipește ora. 

 Setați ora cu tastele +12/24 (B4) și -°C/°F (B5).  

 Apăsați din nou tasta MODE (B1). Clipesc minutele. 

 Setați minutele cu tastele +12/24 (B4) și -°C/°F (B5).  

 Setați secundele, anul, formatul datei, luna, data, limba 
pentru afișarea zilelor săptămânii și fusul orar după cum 
este descris mai sus.  

Limbile pentru afișarea zilelor săptămânii sunt: 
engleză (ENG), germană (GER), franceză (FRA), 
spaniolă (ESP), italiană (ITA), olandeză (NET), 
daneză (DAN) și rusă (RU). 

 Apăsați din nou tasta MODE (BI) pentru a salva setările. 

 Setarea pentru fusul orar trebuie realizată numai dacă 
fusul orar este diferit de cel al semnalului orar DCF. În 
rest fusul orar nu trebuie modificat.  

 

Afișarea orei 12/24 
 Apăsați tasta + 12/24 (B4) pentru a comuta între afișarea 

12h și 24h.  
 

Termometru 
Ceasul este echipat cu un termometru care afișează 
temperatura camerei în zona de afișare a temperaturii (A3).  

 Apăsați tasta -°C/°F (B5) pentru a comuta între afișarea 
°C și °F.  

 Dacă temperatura se află în afara domeniului de 
măsurători atunci în zona de afișare a temperaturii (A3) 
apare „LL L” (temperatură prea scăzută) sau „HH H” 
(temperatură prea mare).  

 

Higrometru 
Higrometrul (A5) afișează umiditatea relativă din cameră 
(numai pentru codul 404664).  

 

Funcția ceas deșteptător 
Programarea alarmei 

 Apăsați o dată tasta MODE (B1) dacă pe display apare 
ora alarmei (AL). 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta MODE (B1) până ce 
clipește ora alarmei. 

 Setați ora cu tastele +12/24 (B4) și -°C/°F (B5). 

 Apăsați din nou tasta MODE (B1). Clipesc minutele. 

 Setați minutele cu tastele +12/24 (B4) și -°C/°F (B5). 

 Apăsați din nou tasta MODE (B1) pentru a salva setarea.  
 

Activarea/dezactivarea alarmei 

 Apăsați tasta ALARM (B3) pentru a activa, respectiv 
dezactiva alarma. 

 Dacă alarma este activată pe display apare simbolul 
clopoțel. 

 Pentru a opri alarma în timp ce sună și a activa funcția 
Snooze apăsați tasta SNOOZE (B2). 

 În timpul întreruperii alarmei pe display clipește simbolul 
„Zz”. Alarma sună din nou după 5 minute. Procedeul 
poate fi repetat de maxim 7 ori.  

 Pentru a opri de tot alarma apăsați orice tastă, în afara 
tastei SNOOZE (B2). Alarma este oprită pentru 24 de ore, 
dar se va declanșa din nou a doua zi la aceeași oră.  

Alarma este oprită automat după 2 minute dacă nu 
a fost dezactivată mai repede.  

 

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 sincronizează ora sau recepția este parțială: 

 Distanța până la emițătorul DCF este prea mare sau raza 
de acțiune a semnalului orar este distorsionată de 
condițiile geografice. 

 Modificați poziția produsului, opriți aparatele 
distorsionante, ca de ex. televizoare, computere sau 
cuptoare cu microunde. 

 Evitați să amplasați produsul în apropierea suprafețelor 
metalice mari, ce pot ecrana semnalele wireless. 
Recepția semnalului orar poate fi distorsionată și de 
ferestrele termopan. 

 Pentru sincronizarea orei instalați ceasul lângă fereastră 
și orientați-l cu fața anterioară sau posterioară spre 
direcția Frankfurt.  

 Lăsați ceasul să funcționeze de-a lungul nopții pentru a 
evita astfel distorsiunile atmosferice.  

 

Valoarea de temperatură afișată nu este corectă: 

 Ceasul are contact direct cu razele de soare. 

 Ceasul este amplasat prea aproape de surse de căldură 
(calorifer, aparate electronice etc.).  

 

Aparatul nu reacționează la apăsarea tastelor, pe display 
apar semne ciudate sau nu se afișează nimic: 

 Apăsați tasta RESET (B6) folosind un obiect ascuțit (de ex. 
o agrafă de birou desfăcută). Microprocesorul integrat în 
ceas este resetat, iar ceasul intră în modul recepție 
semnal orar DCF.  

 

Displayul este neclar: 

 În manipularea displayului s-a folosit forța. Neclaritățile 
dispar de la sine. Procesul poate dura mai mult sau mai 
puțin în funcție de temperatura ambientală.  

 

Întreținerea și curățarea 
În afară de înlocuirea bateriilor produsul nu are nevoie de 
operații de întreținere. Pentru a curăța aparatul în exterior 
folosiți o cârpă curată, moale și uscată sau o perie. 
Nu folosiți în niciun caz soluții chimice sau agenți agresivi de 
curățare deoarece acestea pot decolora carcasa aparatului. 
Nu apăsați cu forță pe suprafața sensibilă a displayului.  
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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 
împreună 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 6 V/DC 
Baterii    4 x 1,5 V baterii AA 
Durată de viață baterii  cca. 2 ani (cod 40 46 64) 

cca. 1,5 ani (cod 40 17 68) 
Protocol timp   DCF 
Durată alarmă   2 min 
Funcția Snooze   după 5 min 
Format oră  12/24 h 
Unitate măsură   °C/°F 
Măsurare termometru  0 - 50 °C 
Măsurare higrometru  20 - 99 % umiditate relativă 

(numai codul 40 46 64) 
Dimensiuni   368 x 229 x 30 mm 
Greutate   900 g (cod 40 46 64) 

880 g (cod. 40 17 68) 
 
 
 
 
 
 
 
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 de perete radiocomandat cu 

afișarea temperaturii interioare 
Model:    KW-9219 
Cod produs:  401768 
 
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 
EN 62479: 2010; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
Hirschau, 21 august 2013 
Loc și dată 

 
 

 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


