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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE PERETE RADIOCOMANDAT 
(DCF/MSF) CU SENZOR DE LUMINĂ 

Cod produs: 672127 
 

 
 

Instrucţiuni pentru mecanismul ceasului DCF 
 

1. Punerea în funcţiune 
Introduceţi o baterie alcalină nouă „AA” LR6 de 1.5 V, arătătorul 
secundelor va porni şi se va opri la ora 12:00, apoi vor porni 
arătătoarele orelor şi minutelor, oprindu-se în poziţia zero (ora 
12:00). Setarea poziţiei iniţiale este completă. (În cazul în care 
arătătorul secundelor se opreşte între 11:55 ~ 12:00, acesta va 
mai face o rotaţie, oprindu-se apoi la 12:00). Pentru 
recepţionarea semnalului de timp automat, este nevoie de o 
perioadă de 3 ~ 10 minute. În cazul în care semnalul este 
recepţionat, arătătoarele se vor regla automat la timpul corect şi 
vor funcţiona normal. În caz contrar, ceasul va funcţiona ca şi un 
ceas normal şi va continua să indice incorect timpul. Dar la 
următoarea oră fixă, ceasul va repeta procedura de reglare 
automată. În cazul în care ceasul a repetat procedura de 
recepţionare a semnalului de 14 ori fără succes, funcţia automată 
de setare va fi dezactivată. 
 
 

2. Reglarea manuală 
Fără să resetaţi ceasul, ţineţi apăsat butonul M.SET timp de 3 secunde, pentru a accesa funcţia de setare manuală. Puteţi seta 
acum timpul dorit. De câte ori apăsaţi butonul, indicatorul minutelor va înainta un minut. În cazul în care nu mai apăsaţi nici un 
buton timp de 7 secunde, funcţia este setată. 

 
 
 

3. Recepţionarea forţată 
Atunci când ceasul funcţionează în modul normal, ţineţi apăsat butonul REC. timp de 3 secunde. Toate arătătoarele se vor roti şi 
se vor opri în poziţia originală (12:00), intrând astfel în poziţia de recepţionare forţată. Odată ce au recepţionat semnalul, 
indicatorul de semnal va ilumina intermitent de 3 ori. În caz contrar, ceasul continuă redarea timpului memorat ulterior. 
 
 

4. Resetarea 
Atunci când scurtcircuitaţi pinii din partea stângă sus de pe spatele ceasului, arătătoarele vor porni şi se vor opri în poziţia zero. 
Timpul memorat va fi şters şi ceasul va începe recepţionarea automată. 
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5. Date tehnice 
Receptorul radio integrat ce recepţionează semnalul de timp DCF 77.5 (Germania)/MSF 60 KHz (Marea Britanie): 

 Domeniu tensiune de funcționare    1,3 – 1,7 V 

 Domeniu temperatură de funcționare   0 la +55 °C 

 Consum curent      150 µA 

 Durată normală de viaţa a bateriei    ≥ 1 an 

 Tip baterie      LR 14 / LR 6 AA 

 Verificarea timpului cu transmiţătorul   12 x pe zi 

 Resetare automată la ora de vară 
Timpul necesar      aproximativ 3 minute 

 
 

6. Cauze posibile de Interferenţe 
 Aparatele de uz casnic fără sistem de blocare a interferenţelor radio. 

 Receptorii TV aflaţi la mai puţin de 2 metri. 

 Maşinării cu emitere de frecvenţe înalte. 

 În raza mare de acoperire de 1,500 km a transmiţătorului, condiţiile topografice şi meteorologice pot avea efecte 
adverse pentru recepţionare, din cauza acoperirii undelor lungi. 

 
Problema: 
Arătătoarele nu se mişcă, după introducerea bateriei. 
Ceasul nu indică automat timpul curent, deoarece nu recepţionează semnalul de setare a timpului după 10 minute de la 
introducerea bateriei. 
 
Procedura: 
Verificaţi tensiunea bateriei, contactul bateriei şi polaritatea. Repoziţionaţi ceasul, de exemplu, rotiţi-l pe acesta 45 – 90 de grade, 
sau amplasaţi-l în apropierea unei ferestre. Verificaţi existenţa surselor de interferenţe de înaltă frecvenţă şi înlăturaţi-le pe 
acestea, în cazul în care ceasul nu recepţionează semnalul de setare a timpului. 
Transmiţătorul este oprit. Aşteptaţi câteva ore, apoi repetaţi procedura de punere în funcţiune. 
             
 

Setarea şi iluminarea cadranului 
1. Ceas, compartimentul bateriei pentru 1 x baterie AA 
2. Carcasă de baterii pentru alimentarea cu putere pentru 3 x baterii AA 
3. Setarea iluminării cadranului 

 AUTO reglarea automată a iluminării cadranului, în funcţie de lumina ambientală 
 OFF iluminarea cadranului este oprită 
 ON iluminarea cadranului este permanent pornită 

4. Posibilitatea conectării adaptorului A/C (opţional) 

 
 

Conformitate: 
Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Str. Schweinfurter 24, 97337 Dettelbach, Germania, declară că aparatul este în 
conformitate cu reglementările de bază ale Directivei 1999/5/EC. 
O copie semnată şi datată a declaraţiei de conformitate poate fi obţinută de la info@eurotime.eu. 
Ţările în care sunt întrunite reglementările R&TTE: Toată UE, Elveţia şi Norvegia. 
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