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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DEŞTEPTĂTOR DIGITAL 
CU CARACTERE LUMINOASE 

Cod produs: 671680 

 

 

 
(1) Indicator PM; 
(2) Indicator alarmă; 
(3) Buton FUNCTION; 
(4) Orificiu RESET (resetare); 
(5) Buton ALARM ON/OFF (pornire/oprire alarmă); 
(6) Buton SNOOZE (amânare alarmă); 
(7) Tastă MODE; 
(8) Tastă UP (sus); 
(9) Tastă DOWN (jos); 
(10) Baterie buton CR2032 (inclusă în colet); 
(11) Compartiment baterie buton; 
(12) Mufă jack DC; 
(13) Capac compartiment baterie buton. 

 

1. FUNCŢII 
 Cifre led, color; 

 Indicarea orei, datei şi alarmei; 

 Alarmă cu funcţie de amânare; 

 Cu bloc de alimentare şi baterie buton CR2032 
 

2. SETARE 
 Conectaţi adaptorul de 6 V DC la mufa jack DC (12). Afişa-

jul iniţial va fi „12:00”. Îndepărtaţi banda de siguranţă 
pentru baterie din compartimentul bateriilor (11). 

 
A: Setarea orei 

 Mutaţi butonul FUNCTION (3) pe „T.SET” (setarea orei), 
ora va lumina intermitent; apăsaţi tasta UP (8) sau tasta 
DOWN (9) pentru a seta ora. (Atenţie: aveți grijă să setaţi 
AM sau PM corect. Când ora PM este setată în format de 
12 ore, indicatorul PM (1) este luminat). 

 Apăsaţi tasta MODE (7), minutele vor lumina intermitent, 
apăsaţi tasta UP (8) sau tasta  DOWN (9) pentru a seta 
minutele. 

 Apăsaţi tasta MODE (7), doar secundele vor lumina 
intermitent; apăsaţi tasta UP (8) sau tasta DOWN (9) 
pentru a reveni la formatul de „00” secunde. Acest pas 
ajută la setarea orei cu exactitate. 

 Apăsaţi tasta MODE (7), afişajul a 4 numere va lumina 
intermitent – acesta este pentru setarea anului (anul 
iniţial va fi 2006);  apăsaţi tasta UP (8) sau tasta DOWN 
(9) pentru a seta anul (de la 2000 la 2099). 

 Apăsaţi tasta MODE (7), luna va lumina intermitent; 
apăsaţi tasta UP (8) sau tasta DOWN (9) pentru a seta 
luna. 

 Apăsaţi tasta MODE (7), data va lumina intermitent; 
apăsaţi tasta UP (8) sau tasta DOWN (9) pentru a seta 
data. 

 Mutaţi butonul FUNCTION (3) în poziţia „NORMAL; 
setările orei şi datei sunt gata. 

 
B: Setarea amânării alarmei 

 Mutaţi butonul FUNCTION (3) pe „AL.SET” (setarea 
alarmei), ora va lumina intermitent; apăsaţi tasta UP (8) 
sau tasta DOWN (9) pentru a seta alarma.  

 Apăsaţi tasta MODE (7), minutele vor lumina intermitent, 
apăsaţi tasta UP (8) sau tasta DOWN (9) pentru a seta 
minutele alarmei. 

 Apăsaţi tasta MODE (7) din nou, intervalul de amânare în 
minute va lumina intermitent; puteţi seta intervalul de 
amânare de la 1 minut la 60 minute prin apăsarea tastei 
UP (8) sau tastei DOWN (9). Puteţi de asemenea, ignora 
acest pas, dat fiind intervalul de amânare de 5 minute 
setat din fabrică. 

 Mutaţi butonul FUNCTION (3) în poziţia „NORMAL; 
setările amânării alarmei sunt gata. 

 
C: Pornirea/Oprirea amânării alarmei 

 Mutaţi butonul FUNCTION (3) pe „AL.ON” (pornirea 
alarmei), va apărea indicatorul Alarmă (2). Acest lucru 
înseamnă că funcţia amânare alarmă este activată. Când 
ceasul va ajunge la alarma setată, acesta va începe să 
sune. 
a) Apăsaţi butonul SNOOZE (6), ceasul va opri alarma 
temporar; alarma va începe să sune din nou după 
terminarea intervalului de amânare. După patru astfel de 
cicluri, funcţia amânare alarmă se va opri. 
b) Dacă nu se efectuează nici o oprire manuală, alarma 
va suna timp de 1 minut după fiecare interval de 
amânare, în total de patru ori. După aceea, funcţia 
amânare alarmă se va opri. 
c) Apăsaţi orice tastă în afară de „SNOOZE”, iar funcţia 
amânare alarmă se va dezactiva. 
d) Mutaţi butonul ALARM ON/OFF (5) în poziţia „AL.OFF” 
(închidere alarmă), iar funcţia amânare alarmă se va 
închide de tot. 
 

3. FORMAT ORĂ 12/24 
 În modul normal de funcționare, apăsaţi tasta DOWN (9) 

pentru a selecta formatul orei 12 sau 24. 
 

4. CUM SE CITEŞTE ALARMA, LUNA ŞI DATA 
 În modul normal de funcționare, apăsaţi întâi butonul 

„SNOOZE” (6) şi veţi putea vedea alarma setată; apăsaţi 
butonul „SNOOZE” (6) a doua oară în următoarele 3 
secunde, şi veţi putea vedea luna şi data setată; apăsaţi 
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butonul „SNOOZE” (6) din nou (sau  lăsaţi-l 3 secunde) 
ceasul va reveni la starea normală de funcţionare. 
 

5. RESETAREA 
 Dacă ceasul nu funcționează (ecranul este ”înghețat”) în 

timpul setărilor sau utilizării, vă rugăm folosiţi un obiect 
subţire dar tocit (un pix, scobitoare, etc.) pentru a apăsa 
pe orificiul RESET (4); astfel ceasul se va întoarce la 
starea iniţială. 
 

6. SURSA DE REZERVĂ 
 Bateria buton CR2032 (10) este bateria de rezervă pentru 

a menţine funcţionarea ceasului în cazul înnegririi 
ecranului sau întreruperii alimentării cu energie. În 
general, aceasta poate fi folosită 5 sau 6 ani, în funcţie de 
frecvenţa sau durata întreruperii alimentării cu energie. 

 Aparatele electronice vechi şi bateriile uzate nu vor fi 
dezafectate odată cu deşeurile menajere. Pentru 
protejarea mediului înconjurător, vă rugăm să le duceţi la 
magazinele de specialitate sau la punctele de colectare 
corespunzătoare, conform reglementărilor naţionale sau 
locale în vigoare. 
 

7. ÎNTREŢINERE 
 Aparatul nu va fi expus la temperaturi extreme, vibraţii 

sau şoc mecanic.  

 Se va curăţa cu un material moale, uşor umed. Nu folosiţi 
solvenţi  sau agenţi de degresare. 

 Vă rugăm nu încercaţi să reparaţi aparatul. Contactaţi 
punctul de achiziţie. Vă rugăm schimbaţi bateriile înainte 
de a depune reclamaţie. În cazul manipulării sau 
deschiderii necorespunzătoare, garanţia devine nulă.  
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