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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS RADIOCOMANDAT 
CU PROIECŢIE EFP 3000 

Cod produs: 672218 
Versiune 01/11 

 

DESCRIERE  
Ceasul cu proiecţie afişează ora, data, ziua săptămânii şi 
temperatura camerei. Zilele săptămânii pot fi afişate în mai 
multe limbi (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). 
Ceasul are ceas cu proiecţie, care proiectează ora. 
Cu ajutorul receptorului integrat DCF, ora, ziua şi data pot fi 
setate automat (de la o distanţă de aprox. 1500 de km de 
lângă Frankfurt). De asemenea, setările se pot face şi 
manual.  
Aparatul dispune şi de funcţia de alarmă şi de snooze – 
amânarea alarmei. Iluminarea de fundal care poate fi 
activată completează seria de funcţii a produsului. 
Produsul trebuie utilizat numai în interioare uscate. 
Este alimentat cu 3 baterii de 1,5 mignon (tip AA) sau de la 
blocul de alimentare de la reţea. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este posibilă şi 
poate deteriora aparatul. Există de asemenea pericol de foc, 
scurtcircuit sau electrocutare.  
Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau 
modificat. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare şi păstraţi-l pentru referinţe ulterioare. 

 

EXPLICAREA SIMBOLURILOR 
Un fulger într-un triunghi atrage atenţia asupra 
pericolului de electrocutare. 
Semnul de exclamare într-un triunghi atrage atenţia 
asupra riscurilor particulare asociate manevrării, 
funcţionării şi operării produsului. 
Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi 
speciale şi informaţii despre operare.  

 

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 nerespec-
tării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

 Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme, 
umiditate, vibraţii puternice sau stres mecanic puternic. 

 Este alimentat cu 3 baterii mignon tip AA sau cu ajutorul 
blocului de alimentare de la reţea.  

 După o schimbare rapidă de temperatură, produsul 
necesită o perioadă de aclimatizare la temperatura 
mediului înconjurător.  

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

 Vă rugăm contactaţi un specialist dacă aveţi dubii cu 
privire la modul de utilizare a produsului. 

 Nu lăsaţi niciodată materialul de ambalaj la întâmplare. 
Foliile de plastic pot fi periculoase pentru copii, există 
risc de sufocare.  

 Dacă aveţi vreun motiv pentru care credeţi că utilizarea 
sigură a aparatului nu mai este posibilă, deconectaţi-l 
imediat şi asiguraţi-vă că nu va mai fi folosit după aceea 
accidental. 

 Funcţionarea sigură nu mai este posibilă dacă: 

 Aparatul este vizibil deteriorat 

 Aparatul nu mai funcţionează 

 Aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile pentru 
o mai lungă perioadă de timp sau 

 A fost supus la stres mecanic pe parcursul transportului.  

 În spaţii industriale, trebuie respectate toate regulile de 
protecţie a muncii în utilizarea echipamentelor electrice. 

 Produsul trebuie utilizat numai în interioare uscate. 

 Aveţi grijă să nu existe nicio sursă de magnetism sau 
electromagnetism ori surse de căldură în apropierea 
produsului. 

 Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză înainte de 
a-l curăţa.  

 Nu trageţi cablul din priză. Scoateţi-l frumos ţinând de 
ştecăr. 

 Nu atingeţi alimentatorul sau ştecărul cu mâinile ude sau 
umede. Există risc de electrocutare. 

 Nu înlocuiţi niciodată cablurile defecte singuri. În astfel 
de situaţii deconectaţi aparatul de la priză şi duceţi-l la 
un atelier de specialitate. 

 Nu expuneţi produsul la nici un stres mecanic. Căderile 
de la mică înălţime pot deteriora aparatul.  

 Nu vărsaţi lichide sau fluide în aparat. 

 Întreţinerea, reparaţiile sau ajustările pot fi realizate 
numai de către un specialist într-un atelier de 
specialitate.  

 Dacă aveţi întrebări la care acest manual nu vă oferă 
răspuns la întrebări, vă rugăm contactaţi un specialist. 

 

INFORMAŢII DESPRE SIGURANŢA BATERIILOR 
 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile 
în aparat. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 
înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-
a întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  

 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 

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

 Nu demontaţi niciodată bateriile. 

 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 
explozie! 

 Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul şi să 
ducă la pierderea garanţiei. 



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 Pentru eliminarea corectă a bateriilor, citiţi capitolul 
„Eliminare”. 

 

EXPLICAREA FUNCŢIILOR 
Semnalul radio DCF este trimis din Mainflingen, din 
apropiere de Frankfurt. Ceasul atomic are o arie de 
transmitere de aproximativ 2000 km. Ceasul este echipat cu 
un radio receptor care poate recepta şi decoda semnalul din 
această ari de transmitere. Setarea manuală a orei nu este 
necesară la acest ceas (de pildă la trecerea la ora de vară). 
Trecerea de la ora de iarnă la cea de vară sau vice-versa, se 
realizează în decurs de 24 de ore, cel mult. Totuşi, ora se 
poate seta şi manual. Printre altele, semnalul DCF oferă ora 
exactă (cu o marjă de eroare de 1 secundă la un mil. de ani) 
şi data.  

 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
 Deschideţi compartimentul bateriilor de pe spatele 

aparatului şi introduceţi 3 baterii mignon (tip AA), având 
grijă să respectaţi polaritatea corectă (polul + şi polul -). 
Toate elementele afişajului apar pe ecran, totul fiind 
confirmat de un sunet. 

 Închideţi compartimentul bateriilor la loc.  

 La nevoie, conectaţi blocul de alimentare la reţea 
(4,5V/DC). Conectaţi alimentatorul la o priză standard de 
230 V/AC 50 Hz. 

Dacă ceasul cu proiecţie este conectat la priză şi la 
baterii în acelaşi timp, alimentarea se va face în 
mod automat de la priză. Cu toate acestea, 
proiecţia rămâne permanent activată. 

 După conectarea aparatului la priză toate elementele de 
pe display vor lumina şi un scurt semnal sonor va 
confirma setările. Ceasul începe să caute semnalul DCF. 
Pe parcursul căutării barele simbolului recepţiei DCF 
încep să pâlpâie. Imediat ce semnalul este recepţionat, 
simbolul va rămâne aprins continuu (vedeţi capitolul 
„Recepţia semnalului DCF”). 

Când decideţi unde să aşezaţi ceasul, aveţi grijă să-l 
plasaţi pe cât posibil, departe de aparate electrice şi 
electronice, cabluri, prize sau componente 
metalice. Acestea pot avea o influenţă negativă 
asupra recepţiei semnalului DCF.  

Pe parcursul verii, display-ul afişează literele „DST” – 
Daylight Saving Time – Summer time – ora de vară. 
Recepţionarea şi interpretarea semnalului DCF poate dura 
până la 5 minute. Pe parcursul acestui timp, nu mişcaţi 
ceasul, nu mutaţi proiecţia lui. Nu folosiţi nici un buton. 
Recepţia proastă poate fi cauzată de izolaţia geamurilor, a 
zidurilor, a căptuşelilor tapetului, aparatelor de încălzire, 
aparatelor electrice şi electronice din apropierea produsului 
sau utilizarea în pivniţe.  
Dacă timp de 10-20 de minute nu există modificări în 
recepţia orei sau datei, schimbaţi poziţia ceasului şi începeţi 
căutarea manuală după cum este descrisă în acest manual. 
Dacă nu aveţi nici un rezultat în recepţia semnalului DCF, vă 
recomandăm să plasaţi ceasul lângă geam pentru circa 24 de 
ore şi apoi să verificaţi din nou dacă semnalul este 
recepţionat.  
 
 
 
 

BUTOANE DE FUNCŢIONARE 
 

Buton „Snooze/light” Activează proiecţia, opreşte alar-
ma, activează iluminatul de fundal 
(aplicabil doar la alimentarea cu 
baterii). 

Buton „Mode” Trecerea de la modul normal de 
afişare a orei la modul de alarmă 

Buton „Set” În modul normal: se face trecerea 
de la °C/°F; în modul alarmă acest 
buton este folosit pentru a trece la 
setarea următoare. 

Buton „Adjust” Face trecerea dintre zi/lună şi an, 
activarea/dezactivarea 
alarmei/funcţiei snooze (întârziere 
a alarmei), în modul setarea, acest 
buton este folosi pentru a seta 
valorile dorite. 

Buton „Receive” Apăsaţi pentru a testa recepţia 
semnalului. Dacă semnalul de o ca-
litate acceptabilă este recepţionat 
în primele 30 de secunde, plasaţi 
ceasul cu proiecţie în acel loc. Dacă 
nu, puneţi ceasul în alt loc şi faceţi 
un nou test de recepţie. 

Buton „Reset” Apăsaţi acest buton în caz de 
funcţionare defectuoasă, pentru a 
reporni ceasul. În acest fel toate 
setările vor fi resetate. Butonul de 
reset este localizat pe partea din 
spate a aparatului. 

Buton rotativ „Focus” Învârtiţi-l pentru a obţine o 
proiecţie clară a imaginii.  

Buton  Apăsând acest buton, proiecţia 
imaginii poate fi rotită. Înainte de 
asta, apăsaţi o dată pe butonul 
„SNOOZE/LIGHT”. 

 

RECEPŢIA SEMNALULUI DCF 
Ceasul cu proiecţie afişează tot timpul intensitatea recepţiei 
semnalului DCF . În acest scop simbolul DCF este afişat pe 
display. Simbolul prezintă intensitatea în 4 nivele: 
 

 
Fără recepţie semnal DCF         Recepţie semnal DCF proastă 
 

 
Recepţie semnal DCF bună     Recepţie semnal DCF excelentă 
 

Ţineţi cont de faptul că s-ar putea să fie nevoie să 
apăsaţi pe butonul „RECEIVE” pentru a porni 
căutarea manuală. 
 

CĂUTAREA MANUALĂ A SEMNALULUI DCF 
Puteţi începe în orice moment căutarea manuală a 
semnalului DCF. Apăsaţi pe butonul „RECEIVE”. Modul de 
recepţie este dezactivat automat după 6-12 minute. 
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SETAREA MANUALĂ: ORA, DATA, LIMBA PENTRU 
AFIŞAREA ZILEI SĂPTĂMÂNII 
Dacă ceasul nu poate recepţiona semnalul DCF, ora, data şi 
limba pentru afişarea zilei săptămânii, acestea pot fi setate 
manual. Procedaţi în felul următor pentru a seta ora, data şi 
limba pentru ziua săptămânii manual: 

 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET” pentru circa 2 
secunde, în timp ce ora este afişată pe ecran. După 
aceea, ora va începe să pâlpâie. 

 Apăsaţi butonul „ADJUST” pentru a seta valorile dorite. 

 Apăsaţi butonul „SET” pentru a salva setările şi a trece la 
următoarele. Secvenţa de setare este: ora, minutele, 
secundele, 12/24h (formatul orei), ziua, luna, anul, limba 
pentru afişarea zilei săptămânii. 

 Apăsaţi butonul „MODE” pentru a salva setările şi a ieşi 
din modul de setări.  

 

SETAREA OREI ALARMEI 
 Pentru a seta ora alarmei, apăsaţi pe butonul „MODE” 

pentru a intra în modul de setări, în timp ce oara este 
afişată pe display. 

 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET” pentru 2 secunde. 
După aceea, display-ul pentru ore începe să pâlpâie. 

 Apăsaţi butonul „ADJUST” pentru a seta valorile dorite. 

 Apăsaţi butonul „SET” pentru a salva setările şi a trece la 
următoarele. Secvenţa de setare este: ore, minute. 

 Apăsaţi butonul „MODE” pentru a salva setările şi a ieşi 
din modul de setări.  

 

ACTIVARE/DEZACTIVARE FUNCŢIE ALARMĂ 
 Pentru a activa funcţia de alarmă, apăsaţi butonul 

„MODE” o dată, în timp ce ora este afişată pe display. 

 Acum, apăsaţi pe butonul „ADJUST” o dată. Alarma este 
acum activată. Display-ul afişează simbolul clopoţelului 

.  

 Apăsaţi pe butonul „ADJUST” încă o dată pentru a activa 
funcţia „SNOOZE”. După aceea simbolul „Zz” apare pe 
display.  

 Apăsaţi pe butonul „ADJUST” a treia oară, pentru a activa 
funcţia de alarmă. 

 

DEZACTIVAREA ALARMEI/FUNCŢIA SNOOZE 
Când semnalul de alarmă este emis, acesta poate fi oprit 
pentru circa 4 minute, apăsând pe butonul „SNOOZE / 
LIGHT”. Funcţia SNOOZE poate fi folosită de cel mult patru 
ori. După ce aţi folosit această funcţie de 4 ori, alarma nu va 
fi activată din nou după patru minute, ci numai a doua zi la 
ora programată.  
Apăsând pe orice buton, puteţi anula alarma activă. 
 

ILUMINAREA DE FUNDAL ŞI PROIECTAREA 
Dacă ceasul este alimentat în acelaşi timp şi de la baterii şi 
de la priză, alimentarea se va face automat numai de la 
priză. De aceea, proiecţia rămâne permanent activată. 

 Apăsaţi pe butonul „ADJUST” o dată şi apoi pe butonul 

 Folosind butonul  faceţi posibilă rotirea 
imaginii proiectate. 

 Îndreptaţi proiectorul către suprafaţa dorită, activaţi 
proiecţia apoi învârtiţi de butonul rotativ „FOCUS” 
pentru a obţine o proiecţie clară a imaginii. 

DURATA FUNCŢIONĂRII BATERIILOR 
 Dacă apăsaţi pe butonul „SNOOZE/LIGHT”, proiecţia şi 

iluminatul de fundal sunt activate pentru aproximativ 5 
secunde.  

 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SNOOZE/LIGHT” pentru 
circa 3 secunde, acesta activează permanent proiecţia. 
Pentru a o opri, apăsaţi scurt pe butonul 
„SNOOZE/LIGHT”. 

 

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢENIE 
În afară de înlocuirea ocazională a bateriilor, aparatul nu are 
componente care necesită service. Deconectaţi întotdeauna 
aparatul de la priză înainte de a-l curăţa.  
Pentru a curăţa partea exterioară a ceasului, este suficientă 
o cârpă curată şi uscată. 
Curăţaţi ceasul cu mare grijă. Altfel îl puteţi zgâria. Nu 
folosiţi agenţi chimici agresivi. 
Nu apăsaţi tare pe display, îl puteţi crăpa.  
 

ELIMINAREA ELEMENTELOR UZATE 
a) General 

Un „x” peste un tomberon semnifică faptul că 
aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 

b) Baterii şi acumulatori 
Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică 
necesitatea dezafectării speciale a produsului, sepa-
rat de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor / 
bateriilor reîncărcabile Utilizatorul este obligat să 
predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la 
locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafec-
tarea bateriilor şi acumulatorilor împreună cu 
deşeurile menajere.  

 

DATE TEHNICE 
a) Ceasul cu proiecţie 
Sursă alimentare:  3 baterii AA sau prin intermediul 
blocului de alimentare de la reţea (4,5V, 300 mA) 
Afişarea temperaturii:  °C/°F 
Dimensiuni display:  aprox. 61 x 30 mm 
Tip de semnal ceas:  DCF 
Dimensiuni:   aprox. 130 x 94 x 30 mm 
Greutatea:   aprox. 167 g 
Temperatură de operare:  0 °C la +45 °C 
 
b) Blocul de alimentare de la reţea 
Tensiunea de intrare:  230 V/DC 50 Hz 

   4,5 V/DC, 300 mA 
Polaritatea:   interior = plus, exterior = minus 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor din 1999/5/EG. Declaraţia de conformitate pentru 
acest produs se află pe www.conrad.de 
 
 
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). 
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