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MANUAL DE UTILIZARE 

 

CEAS DEȘTEPTĂTOR CU RADIO ȘI 
PROIECȚIA OREI NEW ONE CR 135 

Cod: 1244601         NEGRU 
Cod: 1244602 ALB 

 

 

Descrierea aparatului 
1. Afișaj led 
2. Proiector oră 
3. Antenă cablu FM 
4. Difuzor 
5. Cablu alimentare 
6. LINE IN: Intrare AUX (LINE IN) 
7. ROTATE: rotirea orei proiectate 
8.  Căutare și salvare stație radio 

9.  Setare oră. 

 Memorie 
10. HR. Setarea orei. 

 Micșorarea valorii setate. 
11. MIN. Setarea minutelor. 

 Creșterea valorii setate. 
12. PROJECTION: Proiecție on/off. 
13. Pornire/oprire aparat. 

 AUX: setare mod FM, AM sau AUX 
14. Funcția Nap. 

 Timer sleep (adormire cu muzică) 
15. Diminuare volum sonor. 

Alarma 2. 
16. Creștere volum sonor. 

Alarma 1. 
17. DIMMER: luminozitatea displayului. 

SNOOZE: repetarea alarmei cu interval 
18. Compartiment baterii.  

 

ALIMENTAREA 
Alimentare de la rețea 
Funcția salvarea orei: 2 baterii AAA/R03/UM4 1,5 V (nu sunt 
incluse în colet) 
Recomandăm folosirea bateriilor alcaline. Pentru ca aparatul 
să funcționeze optim înlocuiți bateriile după 6 luni.  
1. Introduceți cablul de alimentare într-o priză. 
2. Instalați bateriile în compartimentul baterii. Folosiți 

numai bateriile recomandate de producător. Respectați 
polaritatea corectă atunci când instalați bateriile (vezi 
marcajele din compartimentul baterii). Nerespectarea 
polarității corecte poate duce la defectarea aparatului. 
Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de supraîncălzire și explozie.  

Bateriile trebuie înlocuite dacă: volumul sonor se diminu-
ează sau sunetul devine neclar. 
ATENȚIE: Dacă bateriile nu sunt instalate corect există 
pericol de explozie! Folosiți numai baterii de același tip.  
 
SISTEMUL DE SALVARE A OREI SETATE: Pentru a mări durata 
de viață a bateriilor ecranul se deconectează automat. Se 
poate întâmpla însă ca după o pană de curent să trebuiască 
să resetați ora exactă. Dacă în compartiment nu există 
instalate baterii atunci pe ecran apare 0:00 (clipind) după o 
pană de curent pentru a vă indica faptul că trebuie să 
resetați ora.  
 
SETAREA OREI 

1. În modul standby apăsați tasta . Afișarea clipește. 
Setați ora cu tastele HR. Setați minutele cu tastele MIN.  

2. Apăsați din nou tasta  pentru a confirma setarea.  
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OBSERVAȚIE: 
Dacă în timpul setării nu apăsați nicio tastă într-un interval 
de timp de 5 secunde atunci se salvează automat setarea 
actuală.  
 

PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI 
În modul standby apăsați o dată tasta pentru a porni 
aparatul. Apăsați tasta timp de 2 secunde pentru a opri 
aparatul.  
 
ASCULTARE RADIO 
Selectarea benzii de frecvență 

Cu aparatul în poziția ON apăsați repetat tasta  pentru a 
seta modul FM sau AM. Se aprinde simbolul corespunzător.  
 

Căutarea manuală 
1. Selectați stația radio dorită cu  sau  
2. Folosiți butoanele  sau  pentru a seta volumul 

sonor. 
3. Dacă nu mai doriți să ascultați radio apăsați tasta timp 

de 2 secunde pentru a opri aparatul.  
 

Căutarea automată a posturilor de radio 
Apăsați tastele  sau  cca. 2 secunde pentru a începe 
căutarea într-una din direcții. Funcția automată de căutare 
recunoaște stația radio cu cel mai puternic semnal. Canalele 
cu semnal slab pot fi setate manual prin apăsarea repetată a 
tastelor  sau . 
OBSERVAȚIE: În timpul căutării canalelor radio sunetul este 
dezactivat automat.  
 

Pentru optimizarea performanței recepției radio: 
FM: Extindeți complet antena cu cablu FM.  
AM: Pentru a atinge recepția optimă rotiți aparatul în plan 
orizontal.  
 

Canale radio salvate 
Aparatul poate salva maxim 10 canale radio FM și 10 canale 
radio AM.  
 

Salvarea manuală: 
1. Canalele radio pot fi căutate manual sau automat.  

2. Apăsați tasta . Pe ecran clipește P 01. 
3. Alegeți un canal cu  sau  

4. Pentru salvare apăsați tasta  
5. Repetați pașii 1 – 4 pentru a salva alte canale radio.  

 

Salvarea automată: 
Apăsați tasta  câteva secunde; aparatul va salva primele 
10 canale radio FM sau AM. Dacă o poziție de stocare este 
deja ocupată de un canal radio atunci acesta va fi șters și 
înlocuit automat cu noul canal. 
 

Ascultarea canalelor radio salvate 
Apăsați de mai multe ori tasta  pentru a activa un anumit 
canal radio salvat.  
Cu tastele  sau  reglați volumul sonor. 
 

SETAREA MODULUI TREZIRE ȘI A ALARMEI 
1. În modul standby apăsați tasta  timp de câteva 

secunde; displayul clipește.  
2. Folosiți tastele  și  pentru a alege semnalul de 

alarmă pentru ceasul deșteptător: FM (frecvența și 
afișarea FM clipesc), AM (frecvența și afișarea AM 
clipesc) sau alarma. 

3. Apăsați tasta iar apoi HR și / sau MIN pentru a seta 
ora de trezire. 

4. Confirmați cu ; simbolul alarmă se aprinde. 

Observație: Pentru alarma 2 procedați la fel cu tasta .  
 

Observație: Înainte de oprirea aparatului se salvează volu-
mul sonor setat. De aceea alarma va suna la acest volum 
sonor. Dacă ați setat radio ca mod de trezire vă rugăm să 
verificați volumul sonor.  
Apăsați o dată tasta  pentru a porni aparatul. Setați 
volumul sonor cu tastele  sau . Apăsați tasta timp 
de 2 secunde pentru a opri aparatul.  
Dacă doriți să adormiți cu timerul sleep la volum sonor 
scăzut recomandăm să folosiți alarma drept mod de trezire. 

 
OPRIREA ALARMEI 
1. Repetarea alarmei 
Apăsați tasta SNOOZE. Alarma este oprită și repornește 
după 9 minute. Clipește afișarea snooze după ce ați 
dezactivat temporar alarma. 
2. Oprirea alarmei 
Apăsați sau . Alarma se activează în ziua următoare la 

aceeași oră.  
3. Dezactivarea alarmei 
În modul standby apăsați tasta  pentru a dezactiva 
alarma. Simbolul alarmă dispare de pe ecran.  

Observație: Pentru alarma 2 procedați la fel cu tasta .  
 

TIMER SLEEP 

Pentru a adormi cu radio apăsați în mod repetat tasta   
pentru a seta modul FM sau AM; apoi cu tasta  setați 
minutele pentru ora de oprire a radioului: 120 – 90- 60 – 30 
– 15 – 10 sau 5 minute. Se aprinde simbolul . 
După scurgerea timpului programat aparatul se oprește 
automat. Pentru a dezactiva timerul sleep apăsați de mai 
multe ori tasta  sau  până ce pe ecran apare OFF.  

 
FUNCȚIA NAP 
Această funcție vă trezește după un timp scurt. Drept mod 
de trezire puteți folosi numai alarma. 
1. În modul standby apăsați tasta  pentru a seta pentru 

această pauză timpul de 120-90-60-30-15-10 sau 5 
minute. Se aprinde simbolul  

2. Opriți alarma apăsând tasta  sau  
3. Pentru a dezactiva funcția apăsați în mod repetat tasta 

 până ce pe ecran apare OFF.  
 

CONECTAREA UNEI SURSE AUXILIARE 
1. Conectați un aparat extern (de ex. player-MP3) la mufa 

LINE IN din partea dreaptă a aparatului (cablul nu este 
inclus în colet). 

2. Apăsați tasta  AUX și alegeți modul AUX. Pe display 
apare simbolul AU.  

3. Începeți redarea de pe sursa suplimentară. 
4. Setați volumul sonor la nivelul dorit. 
5. Pentru a opri redarea scoateți sursa din mufa LINE IN. 

 
DIMMER 
Cu tasta DIMMER puteți seta luminozitatea displayului: 
mare sau mică. 
 
 



 

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

PROIECȚIA OREI 
1. Porniți respectiv opriți proiectorul cu ajutorul tastei 
PROJECTION.  
2. Rotiți ora proiectată la 180° folosind tasta ROTATE. 
3. Rabatați proiectorul pentru a poziționa ora.  
 
 

DATE TEHNICE 
Alimentare:  AC 230 V 50 Hz, consum de putere 4 W, 2 

baterii AAA/RO3 1,5 V (nu sunt incluse în 
colet) pentru salvarea orei în caz de pană 
de curent 

RADIO  FM 87.5-108MHz 
MW 522-1620kHz 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
ATENȚIE: Pentru a evita pericolul electro-
cutării nu aveți voie să demontați aparatul. 
Aparatul nu include părți componente care 
pot să fie reparate de către utilizator. 

Operațiile de întreținere ale aparatului trebuie să fie realiza-
te de un specialist.  

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 

 
ATENȚIE 

 Folosiți acest aparat în zone cu climă temperată.  

 Plăcuța aparatului se află în partea de jos a carcasei. 

 Asigurați o distanță minimă de 5 cm față de aparat 
pentru a permite ventilarea optimă a acestuia. 

 Asigurați ventilația optimă a aparatului și nu acoperiți 
orificiile de ventilare cu obiecte precum ziare, fețe de 
masă, perdele etc. 

 Nu așezați surse de căldură în apropierea aparatului, 
precum de ex. lumânare. 

 Feriți aparatul de umiditate și apă stropită. 

 Nu așezați în apropierea aparatului obiecte umplute cu 
apă, ca de ex. vaze. 

 Nu aruncați bateriile în foc! Eliminați bateriile în mod 
ecologic. 

 Feriți bateriile de căldură excesivă (soare, foc sau alte 
surse de căldură). 

 Aparatul poate fi separat de la alimentare scoțând 
ștecărul din priză. De aceea priza trebuie să fie ușor 
accesibilă. Nu obstrucționați ștecărul aparatului; acesta 
trebuie să fie simplu de accesat.  

 Produsul poate suferi distorsiuni ca urmare a 
fenomenelor de încărcare electrostatică/electrică. În 
acest caz se recomandă revenirea la setările din 
fabricație.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 împreună cu gunoiul menajer.  

 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
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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. 
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