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CEAS DE MÂNĂ VORBITOR 
Cod produs: 672004

MANuAl DE uTIlIzARE

Domenii de utilizare

Produsul este un ceas de mână care afişează ora şi data. Ceasul 
dispune şi de funcţia cronometru, precum şi de funcţia alarmă/
ceas deşteptător. 
Drept caracteristică specială ceasul dispune de funcţia anunţuri 
vocale (germană).
Ceasul de mână nu poate fi purtat în timp ce faceţi duş, baie, la 
înot sau scufundări. De aceea scoateţi-l de pe mână în aceste 
cazuri.
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi 
de siguranţă!
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi eu-
ropene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. 
Toate drepturile rezervate. 

Conţinut colet

•   Ceas de mână cu bateria instalată
•   Manual de utilizare 

Instrucţiuni de siguranţă

Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul. 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asu-
măm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezul-
ta în aceste situaţii!
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanţie! 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu 
sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbi-
trară a produsului. 
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta 
în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi compo-
nente, sticlă (display) şi o baterie. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu 
pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deve-
ni jucării periculoase pentru copii.
Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul. 

Instrucţiuni privind bateriile

Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor. 
Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie în-
ghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă 
acest lucru mergeţi imediat la medic.
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea 
folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi aceste baterii. 
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau arunca-

te în foc. Pericol de explozie!
Înlocuiţi cât mai repede bateria descărcată cu una nouă sau ex-
trageţi bateria descărcată din ceas. Dintr-o baterie descărcată 
se pot scurge acizi, ceea ce ar dăuna ceasului de mână!

Prima punere în funcţiune

Conform setărilor din fabricaţie ceasul este oprit şi se află în 
modul economie de energie. Pentru a ieşi din modul economie 
de energie şi a porni ceasul ţineţi apăsată tasta TALKING timp 
de cca. 3 secunde.
Dacă pe displayul ceasului se află o folie de protecţie vă rugăm 
să o îndepărtaţi.

Setarea orei şi datei 

Pentru a ieşi din modul setări şi a prelua setările realizate apă-
saţi scurt tasta MODE. Alternativ, puteţi să nu apăsaţi nicio tastă 
timp de 1 minut – după aceea setările sunt preluate şi ceasul 
iese automat din modul setări. 
•    Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE până ce apare afi-

şarea pentru oră, iar ora este „anunţată” de către ceas folosind 
difuzorul (de ex. „Bună dimineaţa. Este ora 7 şi 55 de minute”). 

•    Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta SET până ce ceasul anun-
ţă „Setarea timpului” (Zeit anstellen), iar apoi „Setarea orei” 
(Stunde einstellen”). Ora clipeşte pe display. Eliberaţi tasta.

•    Setaţi ora cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a valo-
rilor menţineţi apăsată tasta ADJ.

•    Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă mesajul „Setarea mi-
nutelor” (Minute einstellen). 

•    Setaţi minutele cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a 
valorilor menţineţi apăsată tasta ADJ. 

•    Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă mesajul „Setarea anu-
lui” (Jahr einstellen). 

•    Setaţi anul cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a va-
lorilor menţineţi apăsată tasta ADJ. 

•    Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă mesajul „Setarea lu-
nii” (Monat einstellen). 

•    Setaţi luna cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a va-
lorilor menţineţi apăsată tasta ADJ. 

•    Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă mesajul „Setarea zilei” 
(Tag einstellen). 

•    Setaţi data cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a va-
lorilor menţineţi apăsată tasta ADJ. 

•    Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă mesajul „Setarea orei” 
(Stunde einstellen). 

Acum se reia de la început succesiunea de setări.
Aşa cum a fost descris mai sus apăsaţi scurt tasta MODE pentru a 
prelua setările şi a ieşi din modul setări (alternativ nu apăsaţi ni-
cio tastă timp de 1 minut; ceasul iese automat din modul setări). 

Anunţarea orei

Dacă ceasul de mână afişează ora apăsaţi scurt tasta TALKING. 
După aceea ceasul anunţă ora. 
Dacă ceasul se află într-un alt mod de funcţionare (de ex. crono-
metru), atunci prima dacă trebuie să ieşiţi din acest mod (de ex. 
apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE). 

Anunţarea datei

Dacă ceasul de mână afişează ora apăsaţi scurt tasta SET. După 
aceea ceasul anunţă data actuală (Azi este 27). 
Dacă ceasul se află într-un alt mod de funcţionare (de ex. crono-
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metru), atunci prima dacă trebuie să ieşiţi din acest mod (de ex. 
apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE). 
După câteva secunde ceasul redă un scurt semnal bip, iar apoi 
comută din nou la afişarea orei. 

Pornirea/oprirea semnalului ora exactă

Dacă ceasul afişează ora apăsaţi scurt tasta ADJ. Dacă semna-
lul ora exactă este activat ceasul anunţă „Ora exactă on” (Stun-
denreport an), respectiv dacă semnalul ora exactă este dezacti-
vat ceasul anunţă „Ora exactă off” (Stundenreport aus). 
Dacă ceasul se află într-un alt mod de funcţionare (de ex. cro-
nometru) atunci trebuie să părăsiţi acest mod (de ex. apăsaţi de 
mai multe ori scurt tasta MODE) astfel încât ceasul să afişeze, 
respectiv să anunţe ora. 

Setarea alarmei/ceasului deşteptător

Ceasul de mână dispune de 4 timpi pentru alarmă/ceas deştep-
tător. În acest fel aveţi posibilitatea să programaţi mai multe ore 
de-a lungul unei zile în care va fi redat un semnal (de ex. reminder 
pentru a lua un medicament sau pentru un alt scop important).
•   Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE până la anunţa-

rea alarmei/ceasului deşteptător dorit, adică „Alarma unu”, 
„Alarma doi”, „Alarma trei” sau „Alarma patru”. 

•   Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta SET până la anunţarea me-
sajului „Setare alarmă xx” (xx indica una dintre cele patru alar-
me, de ex. „unu”), iar apoi a mesajului „Setare oră”. Ora alar-
mei/ceasului deşteptător clipeşte pe display. Eliberaţi tasta.

•   Setaţi ora cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a valo-
rilor menţineţi apăsată tasta ADJ. 

•   Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă „Setarea minutelor”.
•   Setaţi minutele cu tasta ADJ. Pentru schimbarea mai rapidă a 

valorilor menţineţi apăsată tasta ADJ.
•   Apăsaţi scurt tasta SET; ceasul anunţă „Setarea orei”. 
•   Aici reîncepe de la început succesiunea setărilor; puteţi rese-

ta respectiv corecta ora, respectiv minutele. 
•   Pentru a ieşi din modul setări apăsaţi scurt tasta MODE (al-

ternativ nu apăsaţi nicio tastă timp de 1 minut). 

Pornirea/oprirea alarmei/ceasului deşteptător

•   Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE până ce ceasul 
anunţă alarma/ceasul deşteptător dorit, adică „Alarma unu”, 
„Alarma doi”, „Alarma trei” sau „Alarma patru”. 

•   Apăsaţi scurt tasta ADJ. Dacă alarma este activată ceasul 
anunţă „Alarma xx on”, iar dacă alarma este dezactivată cea-
sul anunţă „Alarma xx off” (xx indică una din cele patru alar-
me, de ex. „unu”). 

•   După câteva secunde se redă un bip scurt, iar ceasul revine 
la afişarea orei. 

Oprirea semnalului alarmei/ceasului deşteptător

Semnalul alarmei/ceasului deşteptător este redat la timpul pro-
gramat, de ex. „Alarma unu, este ora 6, 32, bip, bip, bip, bip”. 
Alarma este repetată timp de un minut. 
Dacă doriţi să opriţi semnalul alarmei mai repede apăsaţi scurt 
orice tastă. 

Cronometru

•   Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta MODE până ce ceasul 
anunţă „Cronometru”.

•   Dacă cronometrul funcţionează deja ceasul anunţă timpul scurs:
 1 – 10 secunde: la fiecare secundă
 11 – 60 secunde: la fiecare 10 secunde
 1 – 10 minute: la fiecare minut
 11 minute-24 ore: la fiecare 10 minute
Dacă apăsaţi tasta TALKING ceasul anunţă oricând timpul actual 
al cronometrului (de ex. „6 minute, 34 secunde”). 
Timpul maxim pentru cronometru este 23 ore, 59 minute şi 59 secun-
de (pas de 1 secundă). După aceea cronometrul reia de la 00:00:00.
Cu tasta ADJ porniţi, respectiv opriţi cronometrul.
Dacă cronometrul este oprit îl puteţi reseta cu tasta SET la 
„0:00:00” (ceasul anunţă „Se şterge tot” – Alles löschen). 
•    Dacă atunci când cronometrul funcţionează apăsaţi scurt 

tasta SET înseamnă că se preia un timp intermediar. Astfel 
afişarea de pe display este oprită, dar cronometrul funcţio-
nează mai departe în fundal. 

Apăsaţi tasta TALKING; ceasul anunţă timpul intermediar. 
Pentru a reveni la afişarea cronometrului apăsaţi din nou tasta SET. 

Înlocuirea bateriei

Dacă rata de contrast a displayului scade, anunţurile ceasului se 
fac la un volum sonor tot mai scăzut sau dacă ecranul ceasului 
nu afişează nimic înseamnă că trebuie să înlocuiţi bateria. 
Înlocuirea bateriei trebuie să fie realizată de către un tehnician 
specializat, familiarizat cu uneltele de ceasornicărie şi cunoştin-
ţe de specialitate.
Pentru a înlocui bateria trebuie demontat capacul ceasului (fi-
xat cu şuruburi). După aceea bateria poate fi scoasă din suport 
şi înlocuită cu una nouă. 

Impermeabilitatea şi rezistenţa la şocuri

Ceasul a fost conceput pentru utilizare normală. Ceasul trebuie 
ferit de şocuri şi vibraţii extreme. În aceste cazuri se pot defecta 
componentele electronice; în plus se distruge sticla displayului. 
Ceasul este construit în aşa fel încât să reziste în urma contactu-
lui normal cu apa (de ex. stropi de ploaie etc.). 

Ceasul nu este însă adecvat pentru a fi purtat la duş, 
baie sau scufundări. Ceasul nu are voie să fie scufun-
dat sub apă; de asemenea ceasul nu poate fi curăţat 
sub jet de apă!

Eliminarea deşeurilor

a.Reguli generale
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 laolaltă cu gunoiul menajer. 

b.Baterii/baterii reîncărcabile
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 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi 
barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului 
în locurile de depozitare a gunoiului menajer este inter-
zisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase 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!
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Date tehnice

Tip baterie ............................................... 1x CR2016 
Durată de viaţă baterie ............................ cca. 1 an 
 (în funcţie de utiliza-
 rea funcţiei vocale) 
Greutate................................................... cca. 40 g 
Alarme...................................................... 4 
Cronometru.............................................. max. 23 ore, 
 59 minute, 
 59 secunde 
 (pas 1 secundă) 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRl (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea 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.

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRl (ed. lb. română)
Toate drepturile rezervate

DEClARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător:  Conrad Electronic SE
Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE
Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: CRONOMETRU CU ECRAN MARE
Cod produs:  672004

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

EN 55022: 2006;
EN 61000-3-2: 2006;
EN 61000-3-3 1995 +A1: 2001 +A2: 2005;
EN 55024: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003;

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura


