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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE PERETE RADIOCOMANDAT 
E0311R 

Cod produs: 1170965 

 

Domenii de utilizare 
Acest produs afișează ora, data și temperatura. Ora poate fi 
setată automat (radiocomandă) sau manual. Ceasul dispune 
de funcțiile alarmă dublă, reminder (reamintire eveniment), 
timer countdown (numărătoare inversă) și afișarea fazelor 
Lunii. Alimentare prin 2 baterii AA (nu sunt incluse). 
Aparatul poate fi folosit doar în spații închise, nu în aer liber. 
Evitați contactul aparatului cu umiditatea, de ex. din băi.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor 
menționate deja, duce la defectarea produsului. Vă rugăm 
citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 
 

Conținut colet 
 Ceas de perete 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 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 materi-
ale 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!  

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
raza de acțiune a copiilor sau animalelor de companie. 

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

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

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

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele 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 eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii.  

 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot 
provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de 
protecție atunci când manevrați aceste baterii.  

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la îndemâna copiilor.  

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 
fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Schimbați toate bateriile/acumulatoarele deodată. Dacă 
amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi 
acest lucru poate dăuna aparatului.  

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

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

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 Demontați capacul compartimentului baterii din partea 

posterioară a aparatului. 

 Instalați 2 baterii AA la polaritatea corectă. Respectați 
indicațiile de polaritate din compartimentul baterii. 

 Închideți compartimentul baterii.  
Înlocuiți bateriile imediat după ce în partea dreaptă 
a displayului, deasupra secundelor, apare simbolul 
baterie.  

 

Poziționarea 
a. Generalități 
Pentru recepția optimă a semnalului wireless nu instalați 
produsul lângă alte aparate electronice, cabluri, componen-
te metalice etc.  
 

b. Montarea pe perete 

 În partea posterioară a aparatului se află 2 orificii care 
permit instalarea ceasului pe perete.  

 Pentru montarea pe perete aveți nevoie de 2 șuruburi 
(nu sunt incluse în colet).  

 

c. Amplasarea 

 Pentru locul de montare alegeți o suprafață netedă, 
stabilă și plană. 

 Protejați suprafața obiectelor valoroase de mobilier 
folosind o bază de suport adecvată; în caz contrar este 
posibilă apariția zgârieturilor.  

 Rabatați piciorul de suport și instalați produsul în așa fel 
încât să nu poată cădea.  

 

Punerea în funcțiune 
a. Setarea automată a orei 

 După ce ați instalat bateriile ceasul începe să caute 
automat semnalul orar DCF. Sus în stânga pe display 
clipește simbolul recepție (are forma unei chei). 
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 Durata de recepție a semnalului orar și setarea automată 
a orei se fac într-un interval de timp de maxim 8 minute. 
Nu mișcați ceasul și nu apăsați nicio tastă în acest 
interval de timp. 

 Pentru a opri căutarea automată a semnalului orar 
apăsați scurt tasta RCC. Dispare simbolul recepție. 

 Căutarea automată a semnalului orar are loc zilnic, 
dimineața, la orele 2:03, 3:03 și 4:03. Dacă semnalul este 
recepționat de la prima încercare, următoarea încercare 
de recepție va avea loc a doua zi dimineața la ora 2:03.  

 Pentru a activa căutarea automată a semnalului orar într-
un moment oarecare al zilei mențineți apăsată tasta RCC 
timp de cca. 2 secunde până ce simbolul recepție 
clipește.  

 Dacă recepția a avut loc atunci simbolul recepție rămâne 
permanent aprins.  

 

b. Setarea manuală a orei 

 Mențineți apăsată tasta TIME SET timp de cca. 2 
secunde. Limba clipește.  

Dacă în timpul setării nu apăsați nicio tastă în 
intervalul de timp de 20 de secunde atunci produsul 
trece în modul normal de afișare. 

 Selectați limba pentru afișarea zilei săptămânii folosind 
tasta UP sau DOWN. Puteți alege între următoarele 
limbi:  
- GER: germană  - DUT: olandeză 
- ENG: engleză  - SPA: spaniolă 
- ITA: italiană   - DAN: daneză 
- FRE: franceză 

 Confirmați selecția cu tasta TIME SET. Clipește anul. 

 Pentru a crește valoarea apăsați tasta UP, iar pentru a 
scădea valoarea apăsați tasta DOWN. Mențineți tasta 
apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Confirmați selecția cu tasta TIME SET. Clipește luna. 

 Procedați după cum este descris mai sus pentru a seta 
luna, ziua, ora și minutele.  

 Confirmați selecția cu tasta TIME SET. Clipește indicato-
rul ZONE 0. 

 Selectați un fus orar în intervalul -12 până la +12 folosind 
tasta UP sau DOWN. Pentru a afișa ora acestui fus orar 
apăsați o tastă în modul normal de afișare al ceasului.  

 Confirmați selecția cu tasta TIME SET. Clipesc indicatorul 
ON și simbolul recepție. În locul afișării pentru ziua 
săptămânii apare indicatorul RCC.  

 Pentru a activa sau dezactiva căutarea semnalului 
wireless folosiți tasta UP sau DOWN.  
- ON: este activată căutarea zilnică automată a semna-

lului orar 
- OFF: este permanent dezactivată căutarea automată a 

semnalului orar  

 Confirmați selecția cu tasta TIME SET. Ora a fost setată 
manual.  

 

c. Setarea alarmei 
Puteți seta 3 alarme diferite: 

 A1: alarmă zilnică 

 A2: alarmă zilnică 

 TA: o singură alarmă la o anumită dată și oră.  
Dacă în timpul setării nu apăsați nicio tastă în 
intervalul de timp de 20 de secunde atunci ceasul va 
trece în modul normal de afișare.  

Alarmă zilnică 

 Apăsați tasta ALARM SET pentru a selecta una dintre cele 
două alarme. În partea dreaptă a displayului apare 
indicatorul respectiv (A1 sau A2).  

 Mențineți apăsată tasta ALARM SET timp de cca. 2 
secunde. Clipește ora. 

 Pentru a crește valoarea apăsați tasta UP, iar pentru a 
scădea valoarea apăsați tasta DOWN. Mențineți tasta 
respectivă apăsată pentru modificarea mai rapidă a 
valorilor. 

 Confirmați setarea cu tasta ALARM SET. Clipesc minu-
tele. 

 Setați minutele cu tasta UP sau DOWN. 

 Confirmați setarea cu tasta ALARM SET. Alarma a fost 
setată cu succes.  

 

O singură alarmă 

 Apăsați de mai multe ori tasta ALARM SET până ce în 
partea dreaptă a displayului apare indicatorul TA.  

 Mențineți apăsată tasta ALARM SET timp de cca. 2 
secunde. Clipește anul. 

 Pentru a crește valoarea apăsați tasta UP, iar pentru a 
scădea valoarea apăsați tasta DOWN. Mențineți tasta 
respectivă apăsată pentru modificarea mai rapidă a 
valorilor. 

 Confirmați selecția cu tasta ALARM SET. Clipește anul. 

 Procedați după cum este descris mai sus pentru a seta 
luna, ziua, ora și minutele.  

 Confirmați selecția cu tasta ALARM SET. Alarma a fost 
setată cu succes.  

 

d. Activarea/dezactivarea alarmei 
Alarmă zilnică 

 Apăsați tasta ALARM SET pentru a selecta una dintre cele 
două alarme. În partea dreaptă a displayului apare 
indicatorul respectiv (A1 sau A2).  

 Cu tasta ALARM ON/OFF setați zilele în care trebuie să 
se declanșeze alarma.  
- Apăsați 1x: de luni până vineri (indicator: M-F) 
- Apăsați 2x: numai sâmbăta și duminica (indicator: 

S-S) 
- Apăsați 3x: zilnic (indicatori: M-F și S-S) 
- Apăsați 4x: alarma este dezactivată.  

 

O singură alarmă 

 Apăsați de mai multe ori tasta ALARM SET până ce în 
partea dreaptă a displayului apare indicatorul TA.  

 Activați alarma unică cu tasta ALARM ON/OFF. 

 Alarma unică a fost activată, iar în partea de sus centrală 
a displayului apare permanent indicatorul TA.  

 

Oprirea alarmei 
După declanșarea semnalului alarmei apăsați: 

 tasta SNOOZE pentru repetarea alarmei. Alarma se 
repetă după 5 minute (de maxim 8x). Pe display clipește 
indicatorul Zz. 

 orice tastă pentru a opri semnalul alarmei.  
Alarma sună timp de maxim 2 minute. Frecvența 
bipurilor crește odată cu durata alarmei.  

 

e. Funcția countdown (numărătoare inversă) 

 Mențineți apăsată tasta C/F timp de cca. 2 secunde. În 
partea de sus a displayului apare indicatorul TIMER. 
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 Setați ora cu tasta UP și setați minutele cu tasta DOWN. 
Pentru modificarea mai rapidă a valorilor mențineți 
apăsată tasta respectivă.  

Durată maximă pentru numărătoarea inversă este 
de 19 ore și 59 de minute. 

 Apăsați tasta RCC pentru a porni, opri sau continua 
numărătoarea inversă.  

 Pentru a reseta numărătoarea inversă la zero apăsați în 
timpul numărătorii fie tasta ALARM ON/OFF, fie apăsați 
simultan tastele UP și DOWN.  

 După încheierea numărătorii inverse se aude un semnal 
acustic. Pentru a opri semnalul puteți apăsa orice tastă.  

 Pentru a reveni la modul normal de afișare mențineți 
apăsată tasta C/F timp de cca. 2 secunde.  

 

f. Afișarea fazelor Lunii 

 Sus în partea dreaptă a displayului se afișează una dintre 
cele 8 faze ale Lunii. 

 Faza Lunii se calculează pe baza calendarului.  

   Lună nouă    Lună plină  
 

g. Termometru 

 Pentru a comuta între unitățile de temperatură °C 
(Celsius) și °F (Fahrenheit) apăsați scurt tasta C/F. 

 Dacă temperatura camerei depășește domeniul maxim 
de măsurare al aparatului pe display apare indicatorul 
HH.H.  

 Dacă temperatura camerei depășește domeniul minim 
de măsurare al aparatului pe display apare indicatorul 
LL.L. 

 

h. Afișarea orei pentru alt fus orar 

 În modul normal de afișare al ceasului apăsați tasta TIME 
SET. După aceea pe display apare ora pentru fusul orar 
setat. În partea de sus a displayului apare indicatorul 
ZONE. 

 Apăsați din nou tasta TIME SET pentru afișarea orei 
normale pentru locația dvs.  

 

i. Afișarea săptămânii anului 
Săptămâna anului apare între afișarea pentru ziua 
săptămânii și cea pentru termometru (indicator: KW).  
 

j. Afișarea orei 12/24h 

 Apăsați scurt tasta UP pentru a comuta între cele două 
moduri de afișare. 

 În modul de afișare 12h apare unul dintre indicatorii AM 
sau PM în stânga, lângă oră. 
- AM: de la miezul nopții până la ora 11:59 la amiază 
- PM: de la ora 12:00 la prânz până la ora 23:59.  

 

Întreținerea și curățarea 
 În afara curățării ocazionale a aparatului și înlocuirea 

bateriilor acest produs nu are nevoie de întreținere. 

 Nu folosiți soluții de curățare chimice sau abrazive. 

 Nu scufundați produsul în apă. 

 Atunci când curățați aparatul nu apăsați prea tare pe 
suprafața carcasei pentru a evita zgârieturile. 

 Pentru a curăța aparatul folosiți o cârpă uscată, curată, 
moale, care nu lasă scame. Dacă murdăria este persisten-
tă umeziți cârpa în apă călduță. Folosiți săpun sau o 
soluție de curățare delicată.  

 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și utilizării resur-
selor 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 
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 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. 
 

Date tehnice 
Alimentare  2 x baterie AA (nu sunt incluse) 
Condiții de funcționare 0 la +50 °C, 20 – 90 % umid. rel. 
Condiții de depozitare 0 la +50 °C, 20 – 90 % umid. rel. 
Dimensiuni (l x Î x A) 230 x 163 x 28 mm 
Greutate  394 g 
 

Declarație de conformitate (DOC) 
Producător:    Conrad Electronic SE 
Proprietar licență: Conrad Electronic SE 
Adresă:     str. Klaus Conrad, Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:    Ceas de perete radiocomandat 
Model:     EO311R 
Cod produs:    1170965 
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau 
regulamente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 330-2: V 1.5.1 
EN 301 489-1: V 1.9.2 
EN 301 489-3: V 1.4.1 
EN 60065: 2002 + A1: 2006 A11: 2008 + A2: 2010 + A12:2011 
EN 62479: 2010 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

 
Hirschau, 13.06.2014 
Loc și dată Producător/Nume și semnătură 

reprezentant autorizat 
 
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). 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


