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Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene. Declaraţia de conformitate şi documentaţia necesară se 
află în posesia producătorului. 
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai 
instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 

Instrucţiuni de utilizare 
Ceasul cu unde radio şi senzor de lumină decodează semnalul radio DCF al ceasului atomic cu cesiu din Braunschweig. Ceasul 
include următoarele funcţii: ora (ora de vară/iarnă), data, ora din străinătate, alarmă dublă (două funcţii alarmă separate), 
temperatură, ora dublă (alt fus orar), iluminarea de fundal şi de noapte.  
Aparatul nu poate fi folosit în aer liber, ci numai în spaţii închise.  
Evitaţi neapărat contactul aparatului cu umiditatea, de ex. în săli de baie. 
Aparatul nu funcţionează decât cu baterii. Nu poate fi folosit nici un alt tip de alimentare.  
Orice altă întrebuinţare decât cea descrisă mai sus este interzisă; în plus există şi alte pericole precum scurt-circuit, incendiu etc.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul de garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării indicaţiilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul de 
garanţie!  
Instrucţiunile importante, care trebuie respectate întocmai, sunt însoţite în acest manual de simbolul semnul 
exclamării.  
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi importante legate de operare.  
 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  

 Nu supuneţi aparatul la temperaturi prea înalte, umiditate, vibraţii puternice, sau solicitări mecanice prea puternice. 

 Adresaţi-vă personalului specializat dacă aveţi nedumeriri legate de siguranţa sau funcţionarea aparatului. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu trebuie lăsate la voia întâmplării, pot deveni periculoase pentru copii. 

 Nu folosiţi produsul niciodată în apropierea apei, resp. vaporilor de apă sau umidităţii, situaţii întâlnite în săli de baie, 
spălătorii, bazine de înot sau pivniţe.  

 Ţineţi la distanţă produsul de calorifere, sobe sau alte surse de încălzire! 

 Îndepărtaţi bateriile din aparat dacă produsul nu este folosit o perioadă mai lungă de timp 

 Aveţi grijă să nu cadă nimic pe carcasă sau să nu intre lichide în interiorul carcasei prin orificiile acesteia 
 

Elemente de operare şi descrierea simbolurilor 
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Simbol Însemnătate Simbol Însemnătate 

 

Semnal DCF 

Data  

Ora în străinătate 

PM (afişare 12 h) 

AM (afişare 12 h) 

AL 1= alarma 1 

AL 2=alarma 2 

Iluminare de noapte 

 

Semnal DCF slab 

Repetarea alarmei (snooze) 

Luna 

Afişare ora de vară 

Temperatură 

Temperatură 

2 ore (alt fus orar) 

 

Introducere DCF 
Ceasul cu unde radio şi senzor de lumină recepţionează semnalul DCF astfel încât ora şi data sunt setate în mod automat. În 
acest fel nu mai este nevoie de setarea manuală a orei şi datei. Ora este sincronizată prin semnalul DCF la ora ceasului atomic cu 
cesiu al Institutului Tehnic pentru Fizică (ITF) din Braunschweig, Germania. În acest fel se ajunge la o precizie foarte înaltă. Ceasul 
funcţionează însă chiar dacă semnalul orar nu mai este recepţionat. 

 

Ce este DCF? 
Semnalul DCF este un semnal radio codat, care include informaţiile orare ale ceasului atomic cu cesiu ale ITF, Braunschweig. 
Acest semnal este atât de precis încât deviaţia teoretică este de 1 secundă la un milion de ani! 
Este vorba despre un semnal emis de un emiţător din Mainflingen (lângă Frankfurt am Main). Raza sa de acţiune măsoară maxim 
1500 km, în condiţii ideale de recepţie chiar 2000 km. Ceasurile cu receptor DCF pot recepţiona şi evalua acest semnal. Astfel nu 
mai este nevoie de setarea manuală a ceasului, nici chiar la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă sau invers.  
Recepţia semnalului DCF este puternic dependentă, la fel ca şi cea a undelor radio, de sursele de distorsiune precum computere, 
televizoare sau cuptoare cu microunde. Un alt motiv pentru recepţie proastă ţine de pereţii din oţel armat, care slăbesc 
semnalul DCF.  

 

Introducerea/schimbarea bateriilor 
Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor. 
La instalarea bateriilor aveţi grijă la polaritatea corectă. 
Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune 
create prin curgerea bateriilor. Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi 
de protecţie atunci când manevraţi aceste baterii.  
Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de explozie! 
La schimbarea bateriilor se pierd datele stocate. De aceea trebuie reluate toate setările/programările.  

 Deschideţi capacul compartimentului bateriilor din partea posterioară a aparatului 

 Introduceţi două baterii noi tip mignon AA 1,5 V la polaritatea corectă.  

 Închideţi capacul compartimentului bateriilor. 

 Câteva secunde mai târziu ceasul începe să caute semnalul DCF. Nu apăsaţi nici o tastă în timpul acestei operaţii. 

 Atunci când contrastul displayului începe să scadă bateria este descărcată şi trebuie să fie schimbată. 

 Folosiţi numai baterii alcaline pentru a asigura o durată de viaţă cât mai mare pentru aparat.  
 

Folosirea acumulatoarelor reîncărcabile are drept urmare o durată de funcţionare mai redusă din cauza tensiunii şi 
capacităţii mai mici.  

 

Sincronizarea automată 
 După introducerea bateriilor ceasul se setează automat la ora actuală. 

 Nu apăsaţi nici o tastă în timpul acestei operaţii. 

 Se vor auzi două sunete de avertizare. Recepţia semnalului DCF se face automat. Acest proces poate 
dura între 3 şi 5 minute – simbolul DCF clipeşte. 

 De îndată ce se încheie recepţia semnalului DCF sunt setate automat atât data, cât şi ora, iar pe 
display apare simbolul DCF.  

 Dacă recepţia semnalului DCF eşuează atunci simbolul DCF dispare, iar pe display este afişată 
ora/temperatura. În acest caz setarea orei se poate realiza manual. 

 Semnalul DCF este afişat în dreapta sus pe display. 

 Cel mai bun loc pentru sincronizare este de obicei la fereastră, cât mai departe de aparatele 
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electronice. 

 Dacă semnalul DCF nu poate fi recepţionat, atunci simbolul DCF nu este afişat. 
 
În cazul în care nu se poate recepţiona semnalul DCF căutaţi un alt loc de plasare pentru aparat şi/sau lăsaţi ceasul 
peste noapte în apropierea unei ferestre.  
Pe timpul nopţii recepţia este mai bună şi de aceea de obicei a doua zi ceasul va fi sincronizat.  
 

Selecţie: temperatură/alarmă 1/alarmă 2/ oră dublă 

Apăsaţi tasta MODE. Pe display apare ALARM 1. 

Apăsaţi încă o dată tasta MODE. Pe display apare ALARM 2.  

Apăsaţi încă o dată tasta MODE. Pe display apare DUAL TIME. 

Apăsaţi încă o dată tasta MODE. Pe display apare TEMPERATURA (este afişarea de bază). 

 
Setarea manuală a orei 
Atât data, cât şi ora pot fi setate manual. Simbolul DCF nu este afişat pe display.  
 
Afişare display: 
Modul oră/temperatură (afişarea de bază) 
 
Setarea orei/anului/lunii/datei: 
Apăsaţi timp de 3 sec. tasta MODE.  
Afişarea pentru oră clipeşte şi poate fi setată cu tastele săgeţi / .  
 
Apăsaţi încă o dată tasta MODE.  
Afişarea pentru minute clipeşte şi poate fi setată cu tastele săgeţi / .  
 
Apăsaţi încă o dată tasta MODE.  
Afişarea pentru an clipeşte şi poate fi setată cu tastele săgeţi / .  
 
Apăsaţi încă o dată tasta MODE.  
Afişarea pentru lună clipeşte şi poate fi setată cu tastele săgeţi / .  
 
Apăsaţi încă o dată tasta MODE.  
Afişarea pentru dată clipeşte şi poate fi setată cu tastele săgeţi / .  
 
Apăsaţi încă o dată tasta MODE şi pe ecran sunt afişate ora/data/luna. 
 

Dacă timp de 30 sec. nu apăsaţi nici o tastă se iese din meniul pentru setarea orei – pe display apare afişarea de bază 
pentru oră/temperatură.  
Pentru modificarea mai rapidă a valorilor ţineţi apăsate tastele săgeţi / .  

 
Calendar 
Funcţia vă permite setarea limbii pentru zilele săptămânii.  
 
Pot fi setate următoarele limbi: 
EN=engleză 
GE=germană 
I=italiană 
FR=franceză 
SP=spaniolă 
DU=olandeză 
SW=suedeză 
 
Ţineţi apăsată tasta săgeată  până când este afişată limba setată, iar limbile enumerate mai sus sunt afişate una după alta. 
Odată ce este afişată limba dorită eliberaţi tasta – de acum zilele săptămânii sunt afişate în limba aleasă.  
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Setarea alarmei timp 
Setare – alarma 1 
Afişare pe display: ALARM 1 
Apăsaţi tasta MODE timp de 3 sec. Afişarea pentru oră începe să clipească şi poate fi modificată cu tastele săgeată / .  
Apăsaţi din nou tasta MODE – afişarea pentru minute începe să clipească şi poate fi modificată cu tastele săgeată / .  
Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a confirma setările.  
 
Setare – alarma 2 
Afişare pe display: ALARM 2 
Apăsaţi tasta MODE timp de 3 sec. Afişarea pentru oră începe să clipească şi poate fi modificată cu tastele săgeată / .  
Apăsaţi din nou tasta MODE – afişarea pentru minute începe să clipească şi poate fi modificată cu tastele săgeată / .  
Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a confirma setările.  
 
Activare alarma 1/alarma 2 
Tasta cu simbolul clopoţel se află în partea de sus a carcasei – dedesubtul displayului.  

Apăsaţi tasta cu simbolul clopoţel .  

Alarma 1 este activată, iar pe display apare simbolul  
 

Apăsaţi din nou tasta cu simbolul clopoţel .  
Alarma 2 este activată, iar pe display apare simbolul  
 

Apăsaţi din nou tasta cu simbolul clopoţel .  

Alarma 1 şi 2 sunt activate, iar pe display apar ambele simboluri  
 

Apăsaţi din nou tasta cu simbolul clopoţel .  
Alarma 1 şi 2 sunt dezactivate, iar de pe display dispar ambele simboluri 
 
Repetarea alarmei /Activare resp. dezactivare alarma 1/alarma 2  

Atunci când sună alarma 1/alarma 2 clipesc şi simbolurile corespunzătoare / . 

- Apăsaţi pe tasta  pentru a deconecta alarma. 
- Apăsaţi din nou tasta 1 , alarma este oprită, iluminarea de fundal se aprinde pentru 5 sec. – după 4 minute alarma se 

repetă. În acest fel alarma poate fi repetată de 7 ori.  
- Dacă alarma nu este oprită, resp. dezactivată atunci sistemul automat de deconectare se ocupă de dezactivarea alarmei 

după 4 minute. 
 
Setarea orei străinătate 
Dacă ceasul indică ora de vară atunci în alte părţi din Europa ceasul este în urmă cu o oră. Funcţia permite setarea orei iniţiale 
(de iarnă), caz în care ceasul este setat în urmă cu o oră. De asemenea în alte ţări nu există oră de vară – de ex. Anglia.  
 
Apăsaţi timp de 3 sec. tasta   - apare simbolul  
 
Apăsaţi timp de 3 sec. tasta MODE – ora clipeşte. Cu tastele săgeţi /  puteţi seta o altă oră. La fiecare apăsare pe tasta 
săgeată se setează o oră înainte sau înapoi.  
Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a confirma ora setată.  
 
Ţineţi apăsată timp de 3 sec. tasta  – aşa treceţi de la ora locală, la ora din străinătate.  
 
Setarea orei duble 
Funcţia permite setarea unui alt fus orar şi unei alte ore. 
Afişare display: DUAL TIME 
Ora dublă poate fi setată cu ajutorul tastei MODE, ţinând tasta apăsată timp de 3 sec.  
Ora clipeşte. 
Cu tastele săgeţi /  poate fi setată ora. 
Apăsaţi din nou tasta MODE, minutele clipesc. Cu tastele săgeţi /  setaţi minutele.  
Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a confirma setarea.  
 
Iluminare de fundal 
Apăsaţi din nou tasta 1 – se conectează iluminare de fundal şi dispare automat după 5 sec. 
 
Selecţie °C/°F 
Prin apăsarea tastei °C/°F puteţi alege ca afişarea temperaturii să se facă în grade Celsius sau  
Fahrenheit.  
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Iluminarea de noapte 
Dacă activaţi funcţia atunci iluminarea de noapte se activează automat în întuneric, astfel încât ecranul poate fi citit şi în timpul 
nopţii. Datorită senzorului de lumină integrat iluminarea de fundal nu se activează în timpul zilei.  
Ca să puteţi citi displayul mai bine carcasa din partea inferioară este plată, astfel încât ceasul poate fi basculat în faţă. Cu această 
opţiune puteţi citi displayul mai bine.  

Pentru a activa funcţia apăsaţi tasta 1 SNOOZE/LIGHT timp de 5 sec. Pe display apare simbolul corespunzător  
 

Dacă vreţi să dezactivaţi funcţia apăsaţi tasta SNOOZE/LIGHT timp de 5 sec. şi simbolul dispare de pe ecran.  
 

Atunci când este recepţionat semnalul DCF funcţia este temporar inactivă.  
 

Soluţionarea problemelor 
Produsul este un aparat realizat conform ultimelor descoperiri ale tehnicii. Cu toate acestea pot să apară probleme şi distorsiuni. 
Câteva informaţii despre felul în care puteţi soluţiona aceste probleme. 
 

Sincronizarea nu are loc sau recepţia este slabă 

 Distanţa până la emiţătorul DCF este prea mare sau limitată din cauza condiţiilor geografice. 

 Modificaţi poziţia aparatului, deconectaţi aparatele ce pot distorsiona recepţia, precum televizoare, computere sau 
cuptoare cu microunde. 

 Evitaţi plasarea în apropierea suprafeţelor metalice, ce pot ecrana semnalele radio, la fel ca şi ferestrele acoperite cu strat 
metalic. 

 Plasaţi aparatul lângă fereastră şi orientaţi-l spre vest. 

 Lăsaţi aparatul să sincronizeze pe timpul nopţii pentru a evita distorsiunile cauzate de vreme 
 

Întreţinere şi curăţare 
Aparatul nu are nevoie de întreţinere. Carcasa poate fi curăţată cu o cârpă sau pensulă moale şi uscată.  
Nu folosiţi mijloace agresive de curăţare sau soluţii chimice, căci acestea pot dăuna carcasei.  
 

Evacuarea 
Evacuaţi produsul conform normelor legale în vigoare. 
 

Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 
Ca şi consumator final sunteţi obligat prin lege să returnaţi toate bateriile şi acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi 
aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele ce include substanţe dăunătoare sunt însoţite de simbolurile corespunzătoare, care indică 
faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile pentru metalele grele implicate sunt: Cd=cadmiu, Hg=mercur, Pb=plumb (simbolurile apar pe 
baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiţi. 
În acest fel participaţi activ la protecţia mediului înconjurător.  

 

Date tehnice 
Tensiune de operare:  3 V (2 x 1,5V) mignon (AA) 
Durată de viaţă baterii:  cca. 1- 2 ani 
Protocol orar:   DCF 
Dimensiuni:   112 x 102 x 51 mm 
Greutate:   160 g 
 

Declaraţia de conformitate 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele relevante ale 
Directivei 1999/5/EG. 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


