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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS CU PROIECŢIE ŞI TERMOMETRU 
Cod produs: 671730 

Versiune 12/11 

 

1. Descrierea produsului 
Ceasul dispune de următoarele funcţii: ora exactă, setarea 
unui al doilea fus orar, două alarme, afişarea a două ore, 
repetarea alarmei (snooze), iluminare display, temperatură 
şi calendar. Aparatul este destinat doar utilizării în interior. 
Alimentarea se face cu două baterii (AA). 
Intervenţiile neautorizate sau modificările aduse aparatului 
nu sunt permise din motive de securitate (CE). Orice altă 
utilizare decât cea descrisă aici nu este permisă şi poate 
duce la defectarea aparatului şi la riscuri de scurt-circuit, 
incendiu sau şocuri electrice. Citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de utilizare şi păstraţi-le pentru referinţe ulterioare.  
 

2. Conţinutul pachetului 
Ceas cu proiecţie şi instrucţiuni de operare 
 

3. Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la 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 instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde 
dreptul la garanţie!  

Siguranţa produsului 

 Produsul nu trebuie supus la stres mecanic sau vibraţii 
intense 

 Produsul nu trebuie expus la câmpuri electromagnetice, 
temperaturi extreme, direct sub razele soarelui sau la 
umezeală. 

Siguranţa bateriilor 

 Respectaţi polaritatea bateriilor când le introduceţi. 

 Bateriile trebuie scoase din aparat când nu-l folosiţi mai 
mult timp, pentru a evita scurgerile de acizi. Acestea pot 
deteriora aparatul şi pot provoca arsuri grave în contact 
cu pielea, de aceea se recomandă folosirea mănuşilor de 
protecţie. 

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile 
la întâmplare pentru că există riscul să fie înghiţite 
accidental de către copii sau animale de casă. 

 Toate bateriile trebuie înlocuite în acelaşi timp. 
Amestecarea bateriilor noi cu cele vechi poate duce la 
scurgeri de acizi care pot deteriora aparatul.  

 Bateriile nu trebuie demontate, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

Diverse 

 Aparatul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor.  

 Operaţiunile de reparare trebuie efectuate numai de 
către personal specializat. 

 Pentru orice întrebare adresaţi-vă unui specialist. 

4. Descrierea funcţionării 

 

 
Semnalul DCF pentru ora exactă (cu o marjă de eroare de 1 
sec. la un milion de ani) este transmis prin unde radio din 
Frankfurt, Germania. Emiţătorul are o arie de transmitere de 
1.500 de km. Ceasurile care au integrate receptoare radio 
pot recepţiona şi decoda semnalul emis de ceasul atomic de 
la Frankfurt. Pentru astfel de aparate, setarea manuală a 
orei nu este necesară (de pildă la trecea de la ora de iarnă la 
ora de vară). Trecerea automată la ora de vară poate dura 
maxim 24 de ore.  

 

5. Instalarea bateriilor 
1. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor de pe 
spatele aparatului. 
2. Introduceţi cele două baterii AA de 1,5 V în compartiment, 
respectând polaritatea corectă.  
3. Puneţi capacul la loc.  

 

6. Funcţionarea 
6.1 Sincronizarea automată  
După introducerea bateriilor, ecranul LCD se va aprinde şi se 
va auzi un bip pentru circa 2 sec. Aşteptaţi puţin până când 
ceasul se setează automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă 
duceţi aparatul în apropierea unui geam, şi ţineţi-l în poziţie 
de 90 de grade faţă de acesta. Pentru a evita interferenţele, 
nu ţineţi aparatul în apropierea obiectelor metalice sau a 
altor aparate electrice. Dacă sincronizarea s-a realizat, 
semnalul radio este recepţionat, iar data şi ora vor fi setate 

automat. Va fi afişat simbolul de semnal sau . Puteţi 
determina oricând recepţionarea semnalului şi apăsând pe 
butonul Wave (semnal). 

Dacă ceasul nu recepţionează semnal, simbolurile 
de oră şi temperatură de pe display vor dispărea. 
Recepţia semnalului DCF este programată să fie 
reluată în fiecare oră.  
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6.2 Proiecţia 
1. Apăsaţi butonul SNOOZE/LIGHT (amânarea alarmei/ 
lumină) pentru a activa proiecţia în circa 3 sec. Butonul 
glisant (continuarea proiecţiei) trebuie să fie oprit.  
2. Învârtiţi de butonul de FOCUS pentru a focaliza proiecţia. 
3. Învârtiţi de butonul de FOCUS pentru a schimba poziţia 
proiecţiei. 
4. Apăsaţi pe butonul FLIP pentru a roti proiecţia cu 180 de 
grade. 
5. Apăsaţi pe butonul FLIP ţi ţineţi-l apăsat circa 3 secunde 
pentru a trece de la afişarea orei la cea a temperaturii. 

Proiecţia continuă a orei este posibilă numai dacă 
aparatul este în priză. Butonul glisant trebuie setat 
pe poziţia ON. Camera trebuie să fie întunecoasă, 
intensitatea luminoasă din jur fiind măsurată cu un 
senzor.  

 
6.3 Setarea manuală  
1. Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 30 de sec. se va 
ieşi din modul manual de setare a orei şi se va trece la 
afişarea orei/temperaturii fără update-uri.  
2. Pe parcursul oricărei tip de setare, ţineţi apăsat pentru 2 
sec. pe butonul UP şi DOWN (sus şi jos).  
1. Ţineţi apăsat tasta MODE pentru 3 secunde. Cifrele pentru 
ani vor începe să pâlpâie. Setaţi anul apăsând pe tasta UP şi 
DOWN (sus şi jos). 
2. Apăsaţi din nou pe tasta MODE. Cifrele pentru lună vor 
începe să pâlpâie. Setaţi luna apăsând pe tasta UP şi DOWN 
(sus şi jos). 
3. Apăsaţi din nou pe tasta MODE. Cifrele pentru dată vor 
începe să pâlpâie. Setaţi data apăsând pe tasta UP şi DOWN 
(sus şi jos). 
4. Apăsaţi din nou pe tasta MODE. Cifrele pentru oră vor 
începe să pâlpâie. Setaţi ora apăsând pe tasta UP şi DOWN 
(sus şi jos). 
5. Apăsaţi din nou pe tasta MODE. Cifrele pentru minute vor 
începe să pâlpâie. Setaţi minutele apăsând pe tasta UP şi 
DOWN (sus şi jos). 
6. Apăsaţi tasta MODE din nou pentru a confirma setările. 
7. Apăsaţi tasta DOWN (jos) pentru 3 sec pentru a seta 
display-ul zilei: Limba curentă este afişată. Ţineţi apăsată 
tasta pentru două secunde pentru fiecare pas pentru a seta 
limba dorită. Ordinea în care se afişează limbile este 
următoarea: engleză EN, germană GE, italiană IT, franceză 
FR, spaniolă, SP. 

 
6.3.1Setarea temperaturii /alarmei 1/alarmei 2/ ora a doua 
1. Temperatura este afişată din oficiu. Apăsaţi tasta WAVE 
pentru a alege între afişarea temperaturii în grade Celsius 
sau Fahrenheit. 
2. Apăsaţi o dată tasta MODE pentru a afişa alarma 1. 
3. Apăsaţi de două ori pe tasta MODE pentru a afişa alarma 
2. 
4. Apăsaţi de trei ori pe tasta MODE pentru a afişa ora a 
doua. 
5. Apăsaţi pe tasta UP (sus) pentru a alege între cele două 
formate de afişare a orei 24 de ore sau 12 ore. 
6. Apăsaţi tasta DOWN (jos) pentru a alege între afişarea 
zilei săptămânii sau a săptămânii întregi. 

 
6.3.2 Setarea alarmei 
1. Apăsaţi pe tasta MODE o dată pentru a afişa alarma 1. 

2. Ţineţi apăsat tasta MODE pentru 3 sec. Orele alarmei vor 
începe să pâlpâie.  
3. Setaţi alarma apăsând pe butonul UP şi DOWN până la 
valoarea dorită. 
4. Apăsaţi tasta MODE din nou. Minutele vor începe să 
pâlpâie. Setaţi minutele folosind tasta UP şi DOWN. 
5. Apăsaţi din nou pe tasta MODE pentru a activa alarma. 
6. Apăsaţi pe tasta MODE din nou pentru a introduce alarma 
2. Repetaţi aceeaşi procedură de la 6.3.2.1 pentru a seta 
alarma doi. 
 
6.3.3 Activarea alarmei  
1. Apăsaţi pe alarmă o singură dată pentru a activa alarma 1. 

Simbolul de alarmă  va fi afişat. 
2. Apăsaţi pe butonul alarmă de două ori pentru a activa 

alarma 2. Simbolul de alarmă  va fi afişat. 
3. Apăsaţi pe butonul alarmă de trei ori pentru a activa 

ambele alarme. Simbolurile de alarmă  și  vor fi afişate. 
4. Apăsaţi pe butonul alarmă de patru ori pentru a dezactiva 
ambele alarme. Simbolurile de alarmă vor dispărea. 
 
6.3.4 Dezactivarea alarmelor/lumină ON/OFF 
1. Repetaţi alarma apăsând pe butonul SNOOZE/LIGHT. 
Alarma se va opri şi lumina se va stinge pentru 5 secunde. 
Indicatorul de repetare a alarmei va fi afişat. Alarma va suna 
din nou peste patru minute. 
2. Puteţi dezactiva o alarmă apăsând pe tasta alarmă până 

când simbolurile de alarmă  și  vor dispărea.  
3. Dacă alarma nu este oprită se va dezactiva automat după 
patru minute de sunat. Va rămâne activă. 
4. Apăsaţi pe butonul SNOOZE/LIGHT şi iluminarea se va 
stinge automat după cinci secunde. 
 
6.3.5 Zona a doua 
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul UP pentru trei secunde 
pentru a porni sau opri afişarea celei de-a doua zone. 
Simbolul  va apărea sau dispărea în funcţie de activarea 
sau dezactivarea acestei opţiuni. 
2. Când simbolul  este afişat, ţineţi apăsată tasta MODE 
pentru 3 secunde, pentru a seta orele şi secundele din zona 
a doua. Orele şi secundele vor începe să pâlpâie. 
3. Setaţi orele folosind butonul UP şi DOWN. 
 
6.3.6 A doua oră afişată 
1. Apăsaţi pe tasta MODE până când apare afişat simbolul 
pentru ora a doua. 
2. Urmaţi paşii 1, 4 şi 5 de la capitolul 6.3, setarea manuală a 
orei. 
3. Apăsaţi butonul MODE pentru a confirma setările. 
 

7. Întreţinere şi curăţare 
Aparatul trebuie curăţat la nevoie cu o cârpă uscată. Dacă 
este prea murdar, puteţi folosi o cârpă umedă. Nu folosiţi 
substanţe chimice. 
 

8. Evacuarea bateriilor/acumulatorilor uzate 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 

bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 
cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/ 
bateriile reîncărcabile care conţin substanţe pericu-
loase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi 
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barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe pericu-
loase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
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! 
 

9. Date tehnice 
Alimentare   2 baterii AA de 1,5 V 
Tensiune de intrare la adaptor 6 V = 300 mA 
Dimensiuni   180 x 102,9 x 51,1 mm 
Greutate   355 g 
Domeniu măsurare temperatură    -9,9 °C … +59,9 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau, 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. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL 
(ediţia în limba română) 
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