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Elementele de control - privire de ansamblu 

 
 
 
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de acest aparat. 
 
 

Instrucţiuni generale de siguranţă  
 

Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi de 
siguranţă! Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie 
produsul. 

 Pentru a evita riscul unui incendiu sau şoc electric feriţi aparatul de umezeală şi ploaie. Nu folosiţi aparatul în apropierea apei 
(de ex. în baie, pivniţe umede, lângă chiuvete etc.).  

 Folosiţi acest aparat numai în scopuri private şi numai în scopul pentru care a fost construit. Aparatul nu este adecvat pentru 
scopuri comerciale. 

 Conectaţi aparatul numai la o priză de curent instalată în mod corespunzător. Tensiunea indicată pentru aparat trebuie să 
corespundă cu tensiunea livrată de către priză. 

 Dacă folosiţi bloc de alimentare de la reţea verificaţi tensiunea şi polaritatea corectă. Instalaţi bateriile corect. 

 Instalaţi aparatul în aşa fel încât să nu acoperiţi orificiile de ventilaţie.  

 Nu deschideţi niciodată carcasa aparatului. Reparaţiile neautorizate duc la pierderea dreptului la garanţie. Nu mai folosiţi 
aparatul dacă prezintă daune, în special daune ale cablului de alimentare. Duceţi aparatul într-un atelier de reparaţii. 
Verificaţi periodic integritatea cablului de alimentare.  

 Pentru a evita pericolele cablul de alimentare trebuie schimbat cu un altul de acelaşi tip numai de către producător sau de 
către un specialist.  

 Nu folosiţi aparatul perioade foarte lungi de timp, scoateţi ştecărul din priză, respectiv demontaţi bateriile.  
 
Aceste simboluri pot fi găsite pe aparat; ele indică următoarele: 

 
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 informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 

 

Simboluri folosite în acest manual de utilizare 
Instrucţiunile importante pentru sănătatea dvs. sunt marcate în mod special. Ţineţi cont de aceste instrucţiuni pentru a evita 
accidentele şi defectarea aparatului: 



 

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

AVERTISMENT 
Indică pericole asociate cu sănătatea dvs. şi posibile riscuri de accidente. 
ATENŢIE 
Indică daune posibile aduse aparatului sau altor obiecte. 
NOTĂ 
Scoate în evidenţă informaţii şi recomandări. 
 

Copii şi persoane cu nevoi speciale 
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru 

copii. 

AVERTISMENT 
Nu lăsaţi copiii să se joace cu foliile de plastic. Pericol de sufocare. 

 Acest aparat nu este adecvat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice 
limitate sau care nu au experienţă şi/sau suficiente cunoştinţe; de aceea aceste persoane trebuie să fie supravegheate de 
către un adult responsabil de la care să primească instrucţiuni privind utilizarea aparatului. 

 Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi împiedicaţi să se joace cu acest aparat.  
 

Instrucţiuni speciale de siguranţă 
 

 Nu folosiţi aparatul în locuri extrem de calde, reci, încărcate cu praf sau umezeală. 

 Asiguraţi-vă că aparatul este ventilat în mod corespunzător. 

 Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie cu obiecte, precum ziare, feţe de masă, perdele etc. 

 Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau ştecărul cu mâinile umede.  

 Feriţi cablul de alimentare de aparate de încălzit.  

 Nu aşezaţi niciodată un obiect greu pe cablul de alimentare.  

 Feriţi aparatul de vaze de flori, vane, chiuvete etc. Dacă pătrunde lichid în interiorul aparatului acest lucru poate cauza 
defecte grave.  

 

Privire de ansamblu asupra elementelor de control 
 

(a se vedea imaginea din pagina precedentă) 
 

1. Tasta BAND 
2. Tasta SNOOZE/SLEEP 

3. Tasta ON/OFF  
4. Comutator DIMMER LOW/HIGH/AUTO OFF 
5. Regulator volum sonor (VOLUME) 
6. Difuzor 
7. Regulator (TUNING) 
8. Tasta MODE 
9. Tasta  
10. Tasta  
11. Tasta ALSET (ora trezire) 
12. Display LCD 
13. Proiector rabatabil 
14. Obiectiv 
15. Regulator FOCUS 

Tasta 180° FLIP 
Tasta ON/OFF PROJECTION 

 

Partea posterioară (fără imagine) 
Tasta AL.1  

Tasta AL.2  
Tasta RESET 
Tasta LINE IN 
Receptor pentru emiţător semnal orar 
Antenă FM 
Cablu de alimentare  
 

Partea inferioară (fără imagine) 
Compartiment baterii (rezervă de energie) 
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Punerea în funcţiune 
 

 Alegeţi un loc potrivit pentru instalarea aparatului. Selectaţi o suprafaţă plană, uscată, antiderapantă, pe care să puteţi 
manevra aparatul în siguranţă. 

 Dacă este nevoie îndepărtaţi folia protectoare de pe display. 
 

Instalarea bateriei 
(bateriile nu sunt incluse în colet) 
Dacă apare o pană de curent sau dacă scoateţi aparatul din priză atunci setările se păstrează dacă aţi instalat bateria.  
 

1. Deschideţi compartimentul baterii din partea de jos. Desfaceţi şurubul capacului compartimentului baterii folosind o 
şurubelniţă în cruce.  

2. Instalaţi o baterie CR2032, 3 V. Respectaţi polaritatea corectă.  
3. Reînchideţi compartimentul baterii şi reinstalaţi şurubul. 
4. Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateţi bateria din aparat pentru a evita scurgerile acide.  
 

ATENŢIE 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
AVERTIZARE 
Feriţi bateriile de căldură sau razele directe ale soarelui. Nu aruncaţi bateriile în foc. Pericol de explozie!  

 

Alimentarea 
 Introduceţi ştecărul într-o priză standard cu conductor de protecţie 230 V, 50 Hz. 

 Tensiunea de reţea trebuie să corespundă cu tensiunea indicată pe plăcuţa aparatului. 

 Dacă nu aţi instalat bateria setarea pentru oră se va pierde de îndată ce se opreşte alimentarea cu energie electrică.  
 

Pornirea/oprirea aparatului 
Apăsaţi tasta  (3) pentru a porni, respectiv opri aparatul. 
 

Setarea emiţătorului 
1. Selectaţi cu tasta BAND (1) între FM şi AM în funcţie de banda de frecvenţă pe care doriţi să o ascultaţi.  
2. Rotiţi butonul de reglare pentru a seta un emiţător. Pe display apare frecvenţa setată. 
3. Dacă recepţia este prea slabă modificaţi poziţia antenei. 
4. Pentru a recepţiona canale AM aparatul are integrată o antenă. Aparatul poate fi orientat spre emiţător prin modificarea 

poziţiei sale.  
 

Volum sonor 
Volumul sonor se setează cu regulator VOLUM (5).  
 

Luminozitate display 
Luminozitatea displayului se setează cu comutatorul DIMMER (4). Puteţi selecta între LOW (mic), HIGH (mare) şi AUTO OFF 
(oprire automată). 
 

NOTĂ 

 În poziţia AUTO OFF atunci când aparatul este în standby se opreşte automat iluminarea displayului şi proiecţia orei 
(dacă funcţia este activată) după 15 sec.  

 Apăsaţi orice tastă pentru a reactiva iluminarea displayului timp de 15 sec.  
 

Revenirea la setările din fabricaţie 
Disfuncţionalităţile din timpul operării aparatului pot fi înlăturate prin apăsarea tastei RESET.  

 Apăsaţi tasta RESET cu ajutorul unui fir sau similar pentru a reseta aparatul.  
 
 

Reglarea orei 
 

Automat (numai în standby) 
 După conectarea ştecărului la priză aparatul preia automat după câteva minute semnalul orar emis de emiţătorul DCF77. 

Atâta timp cât simbolul  clipeşte aparatul caută semnalul orar. Dacă găseşte un semnal orar simbolul  rămâne aprins. Pe 
display apare ora corectă.  

 Ora este reglată automat la fiecare oră exactă.  
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NOTĂ 
Recepţia semnalului orar se poate face fără probleme într-o circumferinţă de cca. 2000 km în jurul lui Frankfurt am 
Main, dar pot apărea distorsiuni de recepţie din cauza condiţiilor locale de recepţie. Recepţia poate fi distorsionată în 
special în cazul clădirilor cu conţinut mare de metal, precum şi în apropierea unor aparate în funcţiune precum 
televizoare, computere, telefoane mobile etc. Dacă după 10 min. nu se realizează setarea automată a orei în ciuda 
orientării antenei integrate în aparat înseamnă că nu există condiţii locale bune pentru recepţie. Setaţi ora manual sau 
schimbaţi locul de instalare al aparatului.  

 

Manual  
În timp ce aparatul caută un semnal orar setarea manuală o orei este posibilă numai în timpul funcţionării.  

 Apăsaţi tasta MODE până ce pe display clipeşte anul. 

 Cu tastele (9) şi (10) puteţi seta consecutiv anul, luna, ziua, formatul de afişare al orei (12/24 h), ora şi minutele.  

 Confirmaţi datele introduse cu tasta MODE. Data care trebuie setată actual clipeşte pe display.  
 

NOTĂ 

 Dacă timp de 30 sec. nu apăsaţi nicio tastă datele sunt stocate automat.  

 Dacă selectaţi modul de afişare al orei 12 h pe ecran apare PM. 

 Setarea zilei săptămânii are loc automat.  
 

Afişarea datei şi anului 
În timp ce aparatul caută un semnal orar această funcţie este posibilă numai în timpul funcţionării.  

 Apăsaţi tasta  (10) pentru a afişa scurt data.  

 Apăsaţi tasta  (9) pentru a afişa scurt anul.  
 

Trecerea la ora de vară 
În timp ce aparatul caută un semnal orar această funcţie este posibilă numai în timpul funcţionării.  

 Menţineţi apăsată tasta  (9) pentru a comuta între ora de vară şi ora normală. Dacă aţi ales ora de vară pe display apare 
simbolul DST.  

 
 

Funcţia alarmă 
 

NOTĂ: IMPORTANT 
În timp ce aparatul caută un semnal orar setarea, respectiv activarea/dezactivarea alarmei este posibilă numai în 
timpul funcţionării.  
Dacă la mufa LINE IN este conectat un cablu nu se aude semnalul de alarmă!  

 

Setarea alarmei  
Aveţi posibilitatea de a seta două alarme. Procedaţi după cum urmează 

1. Apăsaţi tasta ALSET (11) cca. 3 sec. Pe display apare ALARM 1 , iar ora de alarmă actuală începe să clipească.  
2. Realizaţi setările cu tasta  (9) şi  (10). 
3. Apăsaţi tasta ALSET pentru confirmare. Minutele clipesc. 
4. Realizaţi setările cu tasta şi  
5. Selectaţi acum zilele în care doriţi să sune alarma. Aveţi la dispoziţie: 

 luni-vineri 

 luni-sâmbătă 

 luni-duminică 
6. Apăsaţi tasta ALSET pentru a ajunge la setările pentru a doua alarmă. Procedaţi după cum este descris mai sus pentru a seta 

a doua alarmă.  
 
NOTĂ 

 Dacă nu doriţi să setaţi decât o alarmă apăsaţi de mai multe ori tasta ALSET până ce apare din nou ora.  

 Pentru a afişa scurt alarmele setate apăsaţi tasta ALSET. 
 

Trezirea cu radio 
După setarea alarmei şi selecţia unui canal radio apăsaţi tasta AL1 , respectiv tasta AL2  (pe spatele aparatului). Apăsaţi 

tasta de mai multe ori până ce pe display apare simbolul ALARM1  respectiv ALARM2 .  
 

NOTĂ 
La ora setată porneşte radioul. Volumul sonor la care are loc pornirea radioului este cel setat anterior.  
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Trezirea cu alarmă 
Dacă nu doriţi să fiţi trezit de un canal radio apăsaţi tasta AL1 , respectiv AL2  (pe spatele aparatului) până ce pe display 

apare simbolul ALARM1 , respectiv ALARM2 .  
 

NOTĂ 

 În loc de radio trezirea va avea loc cu un semnal sonor. 

 Volumul sonor al semnalului acustic nu poate fi modificat.  
 

Oprirea alarmei 
Pentru a opri semnalul sonor apăsaţi tasta  (3). 
 

Funcţia snooze 
Funcţia alarmă poate fi oprită timp de cca. 9 minute cu tasta SNOOZE/SLEEP (2). 
 

Dezactivarea funcţiei alarmă 
Pentru a dezactiva alarma apăsaţi de mai multe ori tasta AL1 , respectiv AL2  (pe spatele aparatului) până ce pe display 
nu mai apare simbolul alarmă. 
 
 

Oprirea temporizată 
 

Această funcţie poate fi utilizată în modul radio. Aparatul se opreşte automat după scurgerea timpului setat.  

 Apăsaţi de mai multe ori tasta SNOOZE/SLEEP (2) pentru a seta timpul după scurgerea căruia aparatul se opreşte automat. 
Aveţi la dispoziţie: LEEP 90, 60, 30 şi 15 min.  

 Cu tasta  (3) puteţi dezactiva funcţia. 
 
 

Proiecţia orei 
 

NOTĂ: IMPORTANT 

 În timp ce aparatul caută un semnal orar rotirea, respectiv pornirea/oprirea proiecţiei orei sunt posibile numai în 
timpul funcţionării.  

 Afişarea orei este posibilă numai într-o încăpere întunecată.  
 
Cu acest aparat puteţi proiecta ora pe un perete sau pe tavan. 

 Cu tasta ON/OFF/PROJECTION (15) puteţi activa, respectiv dezactiva funcţia. 

 Rabataţi proiectorul în poziţia dorită. 

 Pe spatele proiectorului se află un buton de reglaj (15) ce permite reglarea clarităţii proiecţiei.  

 Cu tasta FLIP 180° (15) puteţi roti afişarea orei la 180 grade.  
 
 

Mufa LINE IN (partea posterioară) 
 

Pentru conectarea aparatelor de redare analogice. Folosind această mufă puteţi conecta playere MP3, CD-playere şi alte aparate 
ale căror conţinuturi vor fi redate prin difuzorul radioului. 
1. Conectaţi aparatul extern cu jack stereo 3,5 mm la mufa LINE IN.  
2. Aparatul comută automat în modul LINE IN. Modul radio este dezactivat. 
3. Difuzorul radioului redă conţinuturile de pe aparatul extern. Modificaţi volumul sonor cu regulatorul VOLUME (5).  
4. Pentru alte informaţii citiţi manualul de utilizare al sursei externe de sunet.  

 
NOTĂ 

 Setaţi volumul sonor al aparatului extern la un nivel confortabil. 

 Dacă la mufa LINE IN este conectat un cablu nu se va auzi semnalul alarmei! 
 
 

Curăţarea 
 

ATENŢIE 
Nu scufundaţi aparatul în apă. 
 

 Scoateţi ştecărul din priză înainte de curăţare. 

 Curăţaţi aparatul cu o cârpă uşor umezită fără a folosi alte substanţe de curăţare.  
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Rezolvarea problemelor 
 

 

Problemă Cauză Soluţie 
Aparatul nu poate fi manevrat Aparatul este blocat Scoateţi ştecărul din priză timp de cca. 

5 sec. Reporniţi aparatul. 
Nu se aude semnalul alarmei La mufa LINE IN este conectat un cablu Scoateţi cablul din mufa LINE IN. 
Nu se poate seta ora/ora alarmei Aparatul caută un semnal orar 

(simbolul  clipeşte). 
Setaţi ora/alarma cu aparatul pornit. 

Nu se poate porni/opri alarma/proiecţia 
orei. 

Aparatul caută un semnal orar 

(simbolul  clipeşte). 
Porniţi/opriţi alarma, respectiv 
proiecţia orei cu aparatul pornit. 

Nu se pot afişa data şi anul şi nu se 
poate comuta între ora de vară şi ora 
normală. 

Aparatul caută un semnal orar 

(simbolul  clipeşte). 
În acest caz funcţiile sunt active numai 
în timpul funcţionării. 

 

 
Date tehnice 
 

Model   MRC 4122 F 
Alimentare  230 V~ 50 Hz 
Consum max. de putere 5 W 
Baterie   3 V, CR2032 
Clasa de protecţie II 
Greutate netă  0,59 kg 
Radio   UKW/FM 87,5 ~ 108,0 MHz 
Banda de frecvenţă  MW/AM 531 ~ 1620 kHz 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice!  
 
 

Declaraţia de conformitate 
 

Prin prezenta ETV–Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH, declară că acest produs este realizat în conformitate cu 
cerinţele şi directivele relevante ale legii pentru compatibilitatea electromagnetică (2004/108/EC) şi a normei pentru joasă 
tensiune (2006/95/EC). 
 
 

Eliminarea deşeurilor 
 

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 împreună cu gunoiul menajer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi ETV–Elektro-technische 
Vertriebsgesellschaft mbH (Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 ETV–Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română)  

Toate drepturile rezervate 


