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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DIGITAL DE BIROU CU ALARMĂ 
ȘI AFIȘARE TEMPERATURĂ 

Cod produs: 671628 
Versiune 12/07 

 

1. Descriere 
Acest aparat are următoarele funcții: ceas, setarea orei în alt 
loc, ora de vară/iarnă, două alarme, dual time, amânarea 
alarmei, lumină, temperatură și calendar. Alimentarea se 
face cu două baterii AA. 
Conversia sau modificarea neautorizată a aparatul nu este 
permisă din motive de securitate. Orice altă utilizare decât 
cea descrisă în aceste instrucțiuni nu este permisă și poate 
defecta produsul și poate duce la riscuri de scurtcircuit, 
incendiu, șocuri electrice. Vă rugăm citiți instrucțiunile în 
întregime și păstrați-le pentru viitoare referințe. 
 

2. Conținut pachet 
 Ceas cu alarmă 

 Instrucțiuni de operare 
 

3.Instrucțiuni de siguranță 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele 
defecțiuni sau pagube rezultate din utilizarea impro-
prie a produsului dacă produsul a fost utilizat impro-
priu sau fără să se țină cont de instrucțiunile de ope-
rare. În aceste situații se pierde dreptul la garanție!  
Un semn de exclamare atrage atenția asupra unor 
informații importante care trebuie respectate cu 
strictețe. Transformările sau modificările neautori-
zate nu sunt aprobate din motive de securitate. 

 

Siguranța produsului  
 Aparatul nu este o jucărie, deci nu-l lăsați la îndemâna 

copiilor. 

 Nu expuneți produsul la câmpuri magnetice, temperaturi 
extreme, direct sub razele soarelui. 

 

Siguranța bateriilor 
 Aveți grijă să  respectați polaritatea corectă când inserați 

bateriile. Scoateți bateriile când aparatul nu este folosit o 
perioadă mai îndelungată, pentru a evita scurgerile de 
substanțe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul 
intră în contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor 
mănuși de protecție la înlocuirea bateriilor.  

 Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsați bateriile 
la întâmplare, e posibil să fie înghițite accidental de copii 
sau animale domestice.  

 Toate bateriile trebuie înlocuite deodată . Nu amestecați 
bateriile vechi cu cele noi. 

 Bateriile scurt-circuitate sau defecte nu trebuie aruncate 
în foc. Risc de explozie! 

 

Diverse 
 Produsul nu este o jucărie și nu trebuie ținut la îndemâna 

copiilor sau animalelor. 

 Service-ul, ajustarea sau repararea trebuie realizate de 
un specialist într-un atelier de specialitate.  

 Dacă aveți nelămuriri referitoare la instrucțiunile de 
utilizare, contactați un specialist. 

4. Descrierea funcționării 

 
Semnalul radio DCF pentru ora exactă (cu marjă de eroare 
de 1 secundă la un milion de ani) este codificat și transmis 
de la Frankfurt, Germania. Emițătorul are o arie de 
transmitere de circa 1.500 de km. Ceasurile cu radio receiver 
integrat pot recepționa și decoda semnalul radio. Pentru 
aceste ceasuri, setarea manuală a orei nu este necesară ( de 
pildă, trecerea la ora de vară). Trecerea automată de la ora 
de iarnă la cea de vară poate dura 24 de ore.  
 

5. Instalarea bateriilor/înlocuirea lor 
1. Deschiderea capacului compartimentului bateriei de pe 

spatele aparatului.  
2. Introduceți bateriile în compartimentul lor fiind atenți la 

polaritatea corectă, polii pozitivi și negativi (două baterii 
de 1, 5V, tip AAA) 

3. Puneți capacul la loc. 
 

6. Funcționarea  
6.1 Sincronizarea automată  
După instalarea bateriilor, LCD-ul se va aprinde și va face bip 
timp de 2 secunde. Ceasul va căuta automat semnalul DCF. 
Procesul va dura circa 3 – 5 minute. Așteptați ca ceasul să se 
regleze automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, puneți 
aparatul la geam și întoarceți-l cu 90 de grade. Pentru a 
reduce interferențele la recepție, nu trebuie să fie în 
apropiere obiecte metalice sau aparate electrice. Dacă 
sincronizarea se va face cu succes, semnalul radio se 
recepționează, iar ora și data sunt recepționate automat. 

Iconița de semnal ( ) sau de lipsa a acestuia ( ) va apărea. 
Alternativ, puteți face ca aparatul să recepționeze semnalul 
apăsând pe tasta wave. 

În cazul în care recepția semnalului nu se realizează, 
pe display nu vor fi afișate iconițele. În acest caz, se 
pot face setările manual. Semnalul DCF este 
programat să fie recepționat la fiecare oră. 

 

6.2 Indicatorii de pe display 
Indicator Semnificație Indicator Semnificație 

 Semnal recepționat  Recepție slabă 

D Data Zz Repetarea 
alarmei 

 Ora în străinătate M Luna 

PM PM (afișarea în 
format 12 ore) 

 Ora de vară 

AM AM (afișarea în 
format 12 ore) 

°C Afișarea în 
Celsius 

 
Alarma 1 °F Afișarea în 

Fahreinheit 

 
Alarma 2 Dual 

time 
Afișarea a 
două ore 
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6.3 Setări manuale 
1. Dacă nicio tastă nu este apăsată timp de 30 de secunde, 

va ieși din setările manuale și va trece înapoi în afișajul 
orei și temperaturii, fără actualizarea informațiilor. 

2. Pe parcursul oricăror setări, apăsați UP (sus) și DOWN 
(jos) 2 secunde pentru setare rapidă.  

3. Apăsați tasta MODE pentru 3 sec. Digiții pentru ore vor 
pâlpâi. Setați ora apăsând tasta UP (sus) și DOWN (jos). 

4. Apăsați tasta MODE de 2 ori. Digiții pentru minute vor 
pâlpâi. Setați minutele apăsând tasta UP (sus) și DOWN 
(jos). 

5. Apăsați tasta MODE de 3 ori. Digiții pentru an vor pâlpâi. 
Setați anul apăsând tasta UP (sus) și DOWN (jos). 

6. Apăsați tasta MODE de 4 ori. Digiții pentru lună vor 
pâlpâi. Setați luna apăsând tasta UP (sus) și DOWN (jos). 

7. Apăsați tasta MODE de cinci ori. Digiții pentru data vor 
pâlpâi. Setați data apăsând tasta UP (sus) și DOWN (jos). 

8. Apăsați tasta MODE de 6 ori pentru a confirma setările.  
9. Apăsați tasta MODE pentru 3 sec pentru a seta ziua 

săptămânii. Limba curentă este setată.  
10. Țineți apăsat tasta pentru 2 secunde la fiecare pas 

pentru a seta limba dorită în ordinea următoare (EN – 
engleză, GE – germană, IT – italiană, FR – franceză, SP – 
spaniolă). 

 

6.3.1 Selectare temperatură/Alarmă 1/Alarmă 2/Dual time 
1. Temperatura este afișată automat. Apăsați pe tasta °C/°F 

pentru a selecta formatul de afișare dorit.  
2. Apăsați tasta MODE o dată pentru a afișa Alarma 1. 
3. Apăsați tasta MODE de două ori pentru a afișa Alarma 2. 
4. Apăsați tasta MODE de trei ori pentru Dual time. 
5. Apăsați pe tasta UP (sus) pentru a alege între afișarea 

orei în format 12 sau 24 ore. 
 

6.3.2 Setarea alarmei 
1. Apăsați tasta MODE o dată pentru a afișa Alarma 1. 
2. Apăsați și țineți apăsat tasta MODE pentru 3 sec. Orele 

vor începe să pâlpâie.  
3. Setați alarma apăsând pe butonul UP (sus) și DOWN (jos) 

până ajungeți al ora dorită. 
4. Apăsați din nou tasta MODE. Minutele vor începe să 

pâlpâie. Setați minutele cu tastele UP și DOWN.  
5. Apăsați tasta MODE pentru a arma alarma. 
6. Apăsați tasta MODE o dată pentru a afișa Alarma 2. 

Repetați aceeași procedură pentru a seta Alarma 2. 
 

6.3.3 Armarea alarmei 
1. Apăsați o dată tasta alarmă pentru a activa alarma 1. 

Apare simbolul . 
2. Apăsați de două ori tasta alarmă pentru a activa alarma 

2. Apare simbolul . 
3. Apăsați de trei ori tasta alarmă pentru a activa alarmele 

1 și 2. Apar simbolurile  & . 
4. Apăsați tasta alarmă de 4 ori  pentru a dezactiva toate 

alarmele. Dispar ambele simboluri. 
 

6.3.4 Dezactivare alarmă/Pornire lumină/ Oprire lumină 
1. Înghețați alarma apăsând pe butonul LIGHT/SNOOZE. 

Alarma se va opri și lumina de fundal se va aprinde 
pentru 5 sec. Indicatorul de repetarea a alarmei (Z) 
pâlpâie. Alarma va suna din nou peste 4 minute. 

2. Dezactivați alarma apăsând pe tasta alarmă până când 

simbolurile  &  dispar.  

3. Dacă o alarmă nu este dezactivată, va fi dezactivată 
automat după 4 minute de sunat. Apoi rămâne 
dezactivată. 

4. Apăsați butonul (SNOOZE/LIGT) – lumina se va aprinde și 
se va stinge automat după 5 secunde.  

 

6.3.5 Al doilea fus orar 
1. Apăsați și țineți apăsat tasta UP pentru 3 secunde pentru 

a trece la al doilea fus orar. Simbolul  va fi afișat.  

2. Când simbolul  este afișat, apăsați și țineți apăsată 
tasta MODE pentru 3 secunde pentru a seta ora pentru al 
doilea fus orar. Ora pentru al doilea fus orar va începe să 
pâlpâie. 

3. Setați ora apăsând tastele UP și DOWN.  
 

6.3.6 Dual time 
1. Apăsați pe tasta MODE până când simbolul pentru dual 

time este afișat. 
2. Urmăriți pașii 1 și 2 de la capitolul 6.3 – setarea manuală 

a dual time. 
3. Apăsați tasta MODE pentru a confirma setările. 
 

7. Întreținere și curățare 
Carcasa poate fi curățată dacă este necesar cu o cârpă 
curată și uscată. Dacă este murdară, folosiți o cârpă umedă. 
Nu folosiți solvenți sau substanțe chimice de curățat. 
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, 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.  

 

9. Date tehnice 
Ceas semnal DCF 

Tensiune de funcționare 2 baterii AAA de 1, 5V 

Dimensiuni 81 x 42 x 80 mm 

Greutate 94 g 

Domeniu măsurare temperatură - 9,9 la 49, 9 °C 

 
 
 
 
 
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. 
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