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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE MÂNĂ RADIOCOMANDAT, 
CU BATERIE SOLARĂ, MULTIBAND 

Versiune 06/11 
 

Cod produs: 672094  BRĂŢARĂ METALICĂ, NEGRU 
Cod produs: 672265     BRĂŢARĂ DIN PIELE 
Cod produs: 672266                     BRĂŢARĂ METALICĂ 

 

1. Descrierea produsului 
 

Ceasul recepţionează şi decodează semnal radio DCF, MSF; 
WWVB, JJY (60 kHz). Ora este afişată în sistem analogic. Este 
afişată şi ziua săptămânii (engleză şi germană), data, 
secundele şi stadiul de încărcare a bateriei. Celula solară 
integrată ajută la încărcarea bateriei (tip ML2016). În cazul în 
care nu există semnal radio disponibil, ceasul poate fi fixat 
manual. Există 31 de oraşe disponibile în diverse zone. 
 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru 
referinţe ulterioare. Fiţi atenţi la toate sfaturile de 
securitate. 
Produsul este conform normelor europene aplicabile în 
domeniu. Toate denumirile companiei şi produselor aparţin 
producătorului: toate drepturile rezervate.  
 

2. Conţinutul pachetului 
 

 Ceas 

 Manual de utilizare 
  

3. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării 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 mate-
riale 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!  

 

Persoană/Produs 

 Produsul este rezistent la apă până la 5 ATM, deci poate 
fi purtat când spălaţi, când vă spălaţi pe mâini, faceţi duş 
sau baie. Totuşi nu purtaţi ceasul când înotaţi sau faceţi 
scufundări. 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Conţine părţi din sticlă care pot fi periculoase. 

 Produsul trebuie manevrat cu grijă. Nu-l scăpaţi pe jos, 
poate fi distrus la impact.  

 Nu trebuie supus la stres mecanic puternic. 

 Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme sau 
vibraţii extreme.  

 

Bateriile reîncărcabile 

 Nu lăsaţi bateriile reîncărcabile la întâmplare; există 
riscul de a fi înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă 
acest lucru s-a întâmplat totuşi, adresaţi-vă medicului. 
Pericol de moarte! 

 Bateriile defecte sau care prezintă scurgeri, pot provoca 
arsuri grave în contact cu pielea. De aceea, folosiţi 
mănuşi de protecţie. 

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Risc de explozie! 

 

Diverse 

 Service-ul, ajustările sau reparaţiile trebuie realizate 
numai de către un specialist într-un atelier de 
specialitate.  

 Pentru orice fel de întrebare la care aceste instrucţiuni 
nu oferă răspuns, adresaţi-vă unui specialist. 

 

4. Informaţii despre semnalul radio 
 

 Ceasul poate recepţiona patru tipuri de semnal radio 
diferite: DCF, MSF; WWVB, JJY (60 kHz).  

 După recepţia unuia dintre aceste tipuri de semnal, ora si 
data sunt fixate automat. În aria respectivă de 
transmitere, ora şi data nu trebuie setate manual, de 
pildă la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă. 

 Recepţia semnalului respectiv depinde de locaţia şi pozi-
ţia la fel şi de interferenţele cu computere, televizoare 
sau cuptoare cu microunde. Semnalul radio este slab de 
asemenea în încăperi cu ziduri de beton armat. 

 Aria de transmitere a semnalului radio depinde de ora 
zilei, anotimp şi poate varia. 

 

Semnal 
radio 

Ţară Locaţia 
emițătorului 

Raza de 
acoperire 

DCF Germania Mainflingen până la 
2000 km 

MSF Anglia Anthorn Marea 
Britanie 

WWVB SUA Fort Collins 
(Colorado) 

SUA 

JJY (50 kHz) Japonia Kyushu Japonia 

 

5. Funcţionarea 
 

Din cauza transportului, bateria se poate descărca 
în anumite circumstanţe.  
În cazul în care indicatoarele sunt fixate la ora 12 
sau secundarul se mişcă doar la câte 2 secunde 
odată, trecând de fiecare dată peste o secundă, 
trebuie să schimbaţi bateria înainte de a pune 
ceasul în funcţiune. Vezi capitolul: „Încărcarea 
bateriei”.  

 

Funcţionarea butoanelor 
Butonul 1 

 Apăsaţi o dată: este afişat semnalul 
care este receptat 

 Apăsaţi de două ori: afişarea stadiul 
de încărcare a bateriei 

 Ţineţi apăsat circa 3 secunde: 
căutarea semnalului radio 

 
Butonul 2 

 Apăsaţi o dată: afişează ziua săptămânii 

 Apăsaţi de două ori: afişează data 

 Apăsaţi de trei ori: afişează secundele 

 Apăsaţi de patru ori: afişarea stadiul de încărcare a 
bateriei 

 Ţineţi apăsat circa 3 secunde: meniul principal 
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Căutarea semnalului radio 
1. Apăsaţi butonul 1 pentru circa 3 secunde până când 

simbolul antenei este afişat pe ecran. 
2. Dacă este posibil, ţineţi ceasul în apropierea unui geam 

pentru o recepţie mai bună.  
3. Puterea semnalului este afişată pe display în timpul 

căutării. Aceasta ajută la căutarea unui loc cât mai bun 
pentru recepţia semnalului.  

4. Ceasul caută acum semnalul. Procesul poate dura câteva 
minute. 

5. După ce căutarea s-a încheiat şi minutarul s-a mişcat 
rapid pentru a ajunge la ora actuală, ceasul va funcţiona 
normal. 

6. Pentru a afla care tip de semnal a fost recepţionat, 
apăsaţi pe butonul 1 din nou. 
Recepţie cu succes:  „OK” apare pe display chiar lângă 

simbolul antenei. 
Recepţia nu a avut loc: „NO” apare pe display chiar lângă 

simbolul antenei. 

 Dacă ceasul nu recepţionează semnalul, puneţi-l 
într-un alt loc. În anumite circumstanţe lăsaţi 
ceasul peste noapte lângă geam, pentru că 
recepţia semnalului este mai bună pe timpul 
nopţii decât ziua. 

 Dacă ceasul nu funcţionează, înseamnă că nu se 
află în aria de transmitere a semnalului. Setaţi 
ceasul manual în acest caz. Acest procedeu este 
descris în secţiunea „Setarea manuală a orei”. 

 

Setarea fusului orar 
Asiguraţi-vă că bateria este măcar pe jumătate 
încărcată înainte de a seta fusul orar. Dacă nu, mai 
întâi încărcaţi bateria. 

1. Ţineţi butonul 2 apăsat pentru circa 3 secunde în modul 
normal până când numele oraşului este afişat pe ecran 
printr-un cod de 3 digiţi. 

2. Apăsaţi butonul 1 pentru a selecta codul oraşului dorit 
(vezi tabelul).  

3. Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma selecţia. De altfel, 
dacă nu apăsaţi pe nici un buton, setările vor fi 
confirmate automat după un minut de inactivitate. 

4. Ora este acum setată automat pentru zona aleasă. 
„Wait” (aşteaptă) apare pe display. Nu faceţi nicio setare 
până când fixaţi mai întâi ora. Acest proces poate dura 
40 de minute.  

 

Fusul orar Cod Oraş Fusul orar Cod Oraş 

0 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+1 Europa 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
+8 
+9 

LON 
BER 
PAR 
ROM 
AMS 
BRU 
STO 
WAW 
MAD 
CAI 
MOW 
DXB 
KHI 
DAC 
BKK 
PEK 
HKG 
SEL 

Londra* 
Berlin* 
Paris* 
Roma* 
Amsterdam* 
Bruxelles* 
Stockholm* 
Varşovia* 
Madrid* 
Cairo 
Moscova 
Dubai 
Karachi 
Dakar 
Bangkok 
Beijing 
Hong Kong 
Seul* 

+9 (Japonia) 
+10 
+11 
+12 
-12 
-11 
-10 
-9 
-8 (Pacific) 
-7 (Mountain) 
-6 (Central) 
-5 (Est) 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 

TYO 
SYD 
NOU 
AKL 
----- 
----- 
HNL 
ANC 
LAX 
DEN 
CHI 
NYC 
YUL 
CCS 
RIO 
----- 
----- 

Tokyo* 
Sydney 
Noumea 
Auckland 
 
 
Honolulu 
Anchorage 
Los Angeles 
Denver* 
Chicago* 
New York 
Montreal 
Caracas 
Rio de 
Janeiro 

* Oraş aflat în raza semnalului radio. 

Setarea limbii 
Zilele săptămânii pot fi afişate în engleză sau în germană. 
Procedaţi astfel: 
1. Ţineţi apăsat butonul 2 pentru circa 3 secunde în modul 

normal până când apar 3 digiţi display. 
2. Apăsaţi butonul 2. Ziua săptămânii va pâlpâi pe ecran, de 

pildă TUE (Tuesday). 
3. Apăsaţi butonul 1 pentru a alege limba. 
4. Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma selecţia. Procesul de 

confirmare poate dura câteva secunde. „Wait” apare 
afişat pe display pe durata procesului. 

 

Setarea manuală a orei 
Asiguraţi-vă că bateria este pe jumătate încărcată 
înainte de setarea manuală a orei. 
 

Dacă nu recepţionaţi semnal în locul în care vă aflaţi, puteţi 
seta ora manual. Pentru aceasta procedaţi astfel: 
1. Ţineţi butonul 2 apăsat pentru circa 3 secunde în modul 

normal de setare până când 3 digiţi apar afişaţi pe ecran. 
2. Apăsaţi butonul 2 de două ori. Orele (H) vor pâlpâi pe 

ecran. 
3. Apăsaţi din nou butonul 1 pentru a seta orele. Confirmaţi 

selecţia cu butonul 2. Minutele („M”) vor pâlpâi pe 
ecran. 

4. Apăsaţi butonul 1 pentru a seta minutele. Confirmaţi 
setările cu butonul 2. „Wait” apare pe ecran. Nu mai 
faceţi nicio setare în timp ce fixaţi ora. Acest proces 
poate dura circa 40 de minute.  

 

6.   Încărcarea bateriei 
 

Nu încercaţi să încărcaţi bateria folosind surse de 
iluminat cu emisii puternice de căldură. Acestea 
pot deteriora ceasul. 

 

 Bateria poate fi încărcată şi de la soare şi de la lumină 
artificială. 
- La soare: Puneţi ceasul cu faţa spre o fereastră 

unde bate soarele sau o altă locaţie cu soare. 
- Lumină artificială: Puneţi ceasul cu faţa spre un bec 

sau lampă fluorescentă. Datorită emisiilor de 
căldură slabe ale lămpii fluorescente, ceasul nu va fi 
afectat atâta timp cât menţineţi distanţa de circa 5 
cm între ele. În cazul în care lampa emite căldură, 
creşteţi distanţa la 20 de cm. 

 Vă recomandăm să încărcaţi bateria o dată pe 
săptămână. Ideal este ca bateria să fie încărcată la 
fiecare cinci luni.  

 Imediat după ce bateria este suficient încărcată, ora este 
setată automat. 

 

7.  Resetarea ceasului 
 

Aveţi grijă ca bateria să fie încărcată pe jumătate 
înainte de resetarea ceasului. Dacă nu, mai întâi 
încărcaţi bateria. 

1. Ţineţi apăsat butonul 2 pentru circa 3 secunde în modul 
normal până când un cod format din 3 cifre apare pe 
display.  

2. Apăsaţi pe butonul 2 de patru ori. „RST” (Reset) pâlpâie 
pe display. 

3. Ţineţi apăsat butonul 1 până când secundarul se mişcă 
rapid şi „SET TO 12” apare pe display. 
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Dacă este necesar, întrerupeţi modul de setare 
rapid apăsând pe butonul 1. Pentru a continua 
modul de setare rapid, ţineţi apăsat butonul 1 
pentru circa 3 secunde. 

4. Întrerupeţi modul de setare rapid al secundarului când 
ceasul ajunge la ora 11:59. Pentru aceasta apăsaţi pe 
butonul 1 în acel moment. 

5. Apăsaţi butonul 1 de fiecare dată când vreţi să mutaţi 
secundarul cu o secundă mai înainte. Apoi puneţi toate 
indicatoarele în poziţia orei 12:00. În cazul în care din 
greşeală aţi mutat secundarul mai înainte, repetaţi tot 
procesul de la început. 

6. Când toate indicatoarele ceasului sunt în poziţia orei 
12:00, apăsaţi butonul 2 pentru confirmare. 

7. Codul pentru Londra „LON” apare pe display. 
8. Apăsaţi pe butonul 1 din nou pentru a selecta codul 

oraşului dorit pentru ora zonală. 
9. Apăsaţi pe butonul 2 pentru a confirma selecţia. 
10. Recepţia semnalului se face automat. Puneţi ceasul în 

apropierea ferestrei. 
11. Imediat ce semnalul este recepţionat ceasul este setat 

automat. Dacă nu se recepţionează semnalul, ceasul 
rămâne la ora 12. 

12. Dacă recepţia nu are loc, ceasul rămâne la ora 12. Pentru 
următoarele 24 de ore, ceasul caută semnalul radio de la 
început la fiecare oră. Imediat ce semnalul este 
recepţionat ceasul este setat automat. 

 

8. Scurtarea curelei metalice 
 

Cureaua metalică poate fi ajustată după mărimea 
încheieturii dvs. Este necesar însă un instrument special. Vă 
recomandăm ca această operaţie să fie realizată de un 
ceasornicar sau un bijutier. 

 

9. Înlocuirea bateriei încărcabile 
 

Ceasul este alimentat cu o baterie reîncărcabilă de timp 
ML2016. Durata de viaţă a bateriei este limitată, aşa că 
bateria trebuie înlocuită după câţiva ani. Pentru a evita 
defecţiunile, vă recomandăm ca bateria să fie înlocuită de 
către un ceasornicar sau un bijutier.  

După înlocuirea bateriei, durează circa 10 minute 
până când ceasul afişează din nou ora exactă. 

 

10. Întreţinere şi curăţare 
 

Aparatul nu necesită întreţinere. Aparatul trebuie curăţat la 
nevoie cu o cârpă uscată. Nu folosiţi substanţe chimice, 
acestea pot ataca atât cureaua ceasului cât şi carcasa lui. 
 

11. Remediere defecţiuni 
 

Problemă:  Ora analogică sau digitală nu sunt 
sincronizate. 

Cauză:  Influenţele externe ca şi impactul sau 
loviturile pot afecta funcţionarea corectă a 
arătătoarelor. În consecinţă, acestea vor 
arăta o oră greşită, în timp ce ceasul digital 
va inica în continuare ora corectă. 

Soluţie: Resetaţi ceasul (Vezi secţiunea „resetarea 
ceasului”) 

 

Problemă:  Ceasul nu primeşte semnal radio.  
Cauză:  Ceasul este în afara ariei de recepţionare a 

semnalului. 

Sunteţi în garaj, de exemplu. 
Obiectele metalice, televizoarele şi 
computerele pot interfera şi pot afecta 
recepţia semnalului.  

Soluţie:  Recepţia optimă este lângă fereastră. Dacă 
recepţia depinde de direcţie, şi nu 
reuşeşte, căutaţi o altă fereastră.  
Dacă este posibil, căutaţi semnalul pe 
timpul nopţii când procesul are şanse mai 
mari decât pe timpul zilei. 

 

Problemă:  Ceasul se opreşte sau doar secundarul 
funcţionează dar în gol.  

Cauză:  Bateria este (aproape) descărcată. 
Soluţie:  Încărcaţi bateria (vezi secţiunea 

„Încărcarea bateriei”). 
 

Problemă:  Afişare incorectă a orei deşi minutele sunt 
afişate corect. 

Cauză:   Ora zonală este afişată incorect. 
Soluţie:  Setaţi ora zonală corect (vezi secţiunea 

„Setarea orei zonale). 
 

Problemă:  Secundarul, minutarul şi orarul se mişcă 
incorect. 

Soluţie:  Resetarea ceasului (Vezi secţiunea 
„Resetarea ceasului”) 

 

12. Eliminarea elementelor uzate 
 

General  
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate 
cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi sănătatea umană şi utilizarea 
resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un 
„x” peste un tomberon semnifică faptul că aparatul 
nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate 
şi nu la gunoiul menajer. 

 
Bateriile şi acumulatorii 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului 
înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea 
oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 
mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să 
predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare 
special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu 
două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 
produsului, separat de deşeurile menajere. 
Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 
Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale 
de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor 
şi acumulatorilor împreună cu deşeurile 
menajere. Bateriile şi acumulatorii conţin 
elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea 
oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – 
Mercur, Pb – Plumb).  

 

13. Informaţii referitoare la etanșeitate 
 

Ceasul este etanș până la 5 ATM. 
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Declaraţie despre rezistenţa la apă conform DIN 
8310 
Ţineţi cont de indicaţiile referitoare la adâncimea apei. 
Etanşarea componentelor s-ar putea să nu fie la fel de 
perfectă la adâncime ca în funcţionarea obişnuită. 
Ţineţi cont de presiunea creată în timpul mişcărilor intense 
de înot sau când săriţi în apă. 
 
Inscripţie Indicaţie de 

utilizare 
Stro-
pire 
cu 

apă, 
ploaie 
udare 

Baie, 
spăla-

re, 
duş 

Înot, 
snor-

kelling 

Înot 
liber 
fără 
echi-
pa-

ment 

Fără 
indicaţie 

Ceasul nu este 
rezistent la 

apă şi trebuie 
protejat de 

apă 

nu nu nu nu 

3 ATM Ceasul este 
protejat 

împotriva 
stropirii cu 

apă 

da nu nu nu 

5 ATM Ceasul este 
rezistent la 
apă dar nu 

este adecvat 
pentru înot 

da da nu nu 

10 ATM Ceasul poate 
fi purtat şi la 

înot 

da da da nu 

20 ATM Ceasul poate 
fi folosit la 
scufundări 

da da da da 

 
 

14. Date tehnice 
 

Tip baterie reîncărcabilă:   ML2016 (3 V/DC) 
Etanșeitate apă:    până la 5 ATM 
Dimensiune carcasă (L x l x Î):  40 x 14 x 48 mm 
Greutate:   60 g 

(cod produs 672265) 

    115 g 
(cod produs 672094 + 672266) 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
(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. 

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

 

 
 
 
 

Declaraţie de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Ceas de mână solar, brățară de piele 
  Ceas de mână solar, brățară metalică 

Ceas de mână solar, brățară metalică 
Ceas de mână solar, brățară de piele 

 
Cod produs: 672265 
  672266 
  672267 
  672268 
  
  

respectă următoarele directive, standarde și regulamente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 

EN 55022: 2006; 
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + 2:2003; 

EN 60950-1: 2006. 
 

Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 

Marcaj CE pe produs 

 
 
 
 
 
Hirschau, 25 nov. 2010 
Loc şi dată 
 
 

 
 
    
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 


