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Manual de utilizare 
 

1. Funcţii 
 ceas de mare precizie 
 temperatura interioară 
 indică ora pe zone şi poate fi setat manual 
 calendar (data, luna, ziua săptămânii) 
 alarmă şi repetarea alarmei 
 iluminare de fundal automată 

 

2. Elemente 
Faţa (fig. 1) 

 
A: Afişarea temperaturii 
B: Ceas 
C: Data şi ziua săptămânii 
D: Simbol pentru semnalul DCF 
E: Simbol pentru alarmă 
F: Senzor de lumină 
G: Buton de amânare a alarmei/iluminare SNOOZE/LIGHT 
 
Spatele 

 

H: Buton de alarmă ALARM 
I: Buton de setare MODE/SET 
J: Buton pentru formatul afişării orei 12/24/ 
K: Buton pentru afişarea temperaturii în grade Celsius / 
Fahrenheit/ 
L: Buton pentru semnal WAVE 
M: Buton de revenire la setările din fabrică RESET 
N: Buton de auto-iluminare AUTO-LIGHT 
O: Compartimentul bateriei 
 

3. Pornirea  
 Scoateţi folia de protecţie de pe ecran. 
 Scoateţi izolaţia de pe baterii.  
 Ceasul va începe să scaneze semnalul DCF şi simbolul 

pentru acesta va începe să pâlpâie. Când semnalul este 
recepţionat cu succes după 3-10 minute, simbolul va fi 
afişat permanent.  

 Dacă nu se recepţionează semnalul, scanarea se opreşte 
şi va fi repetată apoi la fiecare oră. 

 Ceasul poate căuta semnalul şi manual, dacă ţineţi 
apăsat butonul WAVE (semnal) pentru 3 secunde. 

 Dacă aparatul nu găseşte semnalul DCF (de pildă din 
cauza unor perturbări, distanţa de transmisie prea mare 
etc.), ora poate fi setată manual. Ceasul va funcţiona ca 
unul obişnuit cu cuarţ. (vezi 4.1 Setarea ceasului, ora 
zonală şi calendarul). 

 

4. Funcţionarea 
 4.1 Setare manuală ceas, oră zonală şi calendar 
 Ţineţi apăsat butonul MODE/SET. Cifrele pentru ore vor 

începe să pâlpâie. Apăsaţi pe butoanele  „sus” şi  
„jos” pentru a fixa ora. 

 Apăsaţi pe butonul MODE/SET pentru celelalte setări şi 
vă apărea următoarea ordine: minutele, secundele, 
anul, luna/ziua sau în ordinea ziua/luna – luna, data, ora 
zonală şi limba pentru ziua săptămânii. Apăsaţi pe 
butoanele  „sus” şi  „jos” pentru a face setările 
dorite.  

 Confirmaţi setările cu butonul MODE/SET. 
 Afişarea datei, zilei/lunii sau lunii/zilei: în ordinea 

„luna/ziua” afişajul este de două tipuri – versiunea ame-
ricană – luna/data şi versiunea europeană – data/luna. 

 Ora zonală poate fi folosită în alte ţări unde se 
recepţionează semnalul DCF, dar ora zonală este diferită 
de ora DCF (de pildă cu o oră în plus). 

 Ziua săptămânii este afişată în limbile: germană, 
olandeză, poloneză, cehă şi engleză. 

 Apăsaţi pe butoanele  „sus” şi  „jos” pentru a intra 
în modul rapid de setare. 

 Dacă nici un buton nu este apăsat pentru 30 de 
secunde, aparatul va părăsi automat modul de setare. 

 Setarea manuală a orei va fi dezactivată când semnalul 
DCF este recepţionat cu succes. 

 
4.2 Afişarea orei în format 12/24 de ore 
 Apăsaţi pe butonul /12/24 ore în modul normal 

pentru a alege între afişarea orei în format 12 sau 24 de 
ore.  

 În formatul 12 ore, va fi afişat AM (antemeridian) sau 
PM (postmeridian). 
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4.3 Afişarea temperaturii în °C sau °F 
 Apăsaţi butoanele /°C/°F pentru a alege între afişarea 

temperaturii în grade Celsius sau grade Fahrenheit.  
 
4.4 Setarea alarmei 
 Apăsaţi pe butonul MODE/SET. 
 „AL” apare afişat. 
 Apăsaţi pe butonul MODE/SET. 
 Cifrele pentru ore încep să pâlpâie. Apăsaţi pe 

butoanele  „sus” şi  „jos” pentru a fixa orele.  
 Apăsaţi pe butonul MODE/SET pentru a seta minutele în 

acelaşi mod.  
 Ţinând apăsat pe butoanele  „sus” şi  „jos” puteţi 

face setările mai rapid.  
 Apăsaţi pe butonul MODE/SET pentru a confirma 

setările.  
 Pentru a activa funcţia de alarmă, apăsaţi pe ON (pornit) 

la butonul de alarmă ALARM.  

 Simbolul de alarmă va fi afişat pe display .  
 Odată ce alarma începe să sune (3 sunete diferite), 

puteţi opri alarma cu ajutorul butonului ALARM. 
 Puteţi activa funcţia de amânare a alarmei apăsând pe 

butonul SNOOZE/LIGHT (amânare/iluminare) din partea 
de sus a aparatului.  

 Zz pâlpâie şi alarma va fi întreruptă pentru 4 minute.  
 

5. Iluminarea de fundal 
 Apăsaţi pe butonul SNOOZE/LIGHT (amânare / ilumina-

re). Fundalul va fi iluminat pentru circa 5 secunde.  
 Aparatul este dotat cu un senzor de lumină care se 

stinge automat. Folosiţi butonul AUTO-LIGHT de pe 
spatele aparatului pentru a activa/dezactiva iluminarea 
fundalului.  

 

6. Înlocuirea bateriilor 
 Înlocuirea bateriilor se va face când afişajul de pe ecran 

se vede mai slab. 
 Deschideţi compartimentul bateriilor şi introduceţi două 

baterii AA de 1,5 V, respectând polaritatea. 
Atenţie: Nu aruncaţi bateriile în gunoiul menajer. Pentru a 
proteja mediul înconjurător, aruncaţi bateriile numai în 
locuri special amenajate. 
 

7. Întreţinerea  
 Ţineţi aparatul în locuri uscate. 
 Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme, vibraţii 

sau şocuri.  
 Curăţaţi-l cu o cârpă curată şi uscată. Nu folosiţi agenţi 

chimici sau solvenţi.  
 Evitaţi plasarea aparatului în apropierea unor cadre 

metalice sau aparate electronice care emit unde (ca şi 
televizoare sau computere).  

 Folosiţi un ac pentru a acţiona butonul de RESET dacă 
aparatul nu mai funcţionează corespunzător. Schimbaţi 
bateriile. 

 

8. Informaţii de siguranţă  
 Aparatul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna 

copiilor.  
 Aparatul nu este destinat să fie folosit în scopuri 

medicale sau pentru informarea publică. Este doar 
pentru uz casnic. 

 Nicio parte a acestui aparat nu poate fi reprodusă fără 
acordul German Electronics. 

 Folosirea improprie sau desfacerea neautorizată a 
aparatului duc la pierderea garanţiei. 

 

9. Specificaţii 
Ceas cu unde radio:  DCF 77 (77,5 kHz) 
Domeniu măsurare temperatură interioară: 

de la -5°C la +50°C 
Baterii:    2 baterii AA de 1,5 V (incluse).  
 
 
 
 

Declaraţie de conformitate UE 
Prin prezenta declarăm că acest ceas radiocomandat 
îndeplineşte cerinţele Directivei R&TTE 1999/5/EC. 
O copie a declaraţiei de conformitate, semnată şi datată, 
este disponibilă, la cerere, prin adresa de email info@tfa-
dostmann.de 
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