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CEAS DE PERETE RADIOCOMANDAT 
CU DISPLAY LCD, Ø 35 CM

Cod produs: 672225

Manual de utilizare

1. Punerea în funcțiune

Instalați bateria (1 x LR6, 1,5 V tip AA) în compartimentul baterii 
conform schemei din partea posterioară a aparatului. 
Acele indicatoare (secunde, minute, ora) se orientează spre 
ora 12:00, iar ceasul de perete radiocomandat trece în modul 
recepție wireless. 
2. Modul recepție wireless

a. Startul automat are loc odată cu instalarea bateriei.
b. Activarea manuală a recepției 
Apăsați butonul WAVE timp de mai mult de 3 secunde pen-
tru a activa recepția manuală. Acele indicatoare (secunde, 
minute, oră) se orientează spre ora 12:00, iar ceasul wireless 
trece în modul recepție. După recepționarea corectă a sem-
nalului orar acele indicatoare se mută în funcție de ora actuală. 
Recepționarea semnalului orar poate dura între 3 și 10 minute. 
Dacă semnalul orar nu este recepționat corect, atunci ceasul 
începe să funcționeze pornind de la ora 12:00. 
Ora va fi setată automat la următoarea recepție reușită a sem-
nalului orar. 
3. Setarea manuală a orei (dacă ceasul nu 
recepționează semnalul orar)

Pentru a activa setarea manuală a orei apăsați butonul SET și 
mențineți apăsat acest buton timp de mai mult de 3 secunde. 
Atâta vreme cât mențineți apăsat butonul SET minutarul se va 
mișca înainte. Dacă apăsați scurt butonul SET, atunci la fiecare 
apăsare a butonului minutarul se deplasează câte un minut. 
Dacă butonul nu este apăsat mai mult de 6 secunde, ceasul va 
prelua automat setarea realizată. 
Ora va fi setată automat la următoarea recepție reușită a sem-
nalului orar. 
4. Resetarea

După schimbarea bateriilor apăsați scurt butonul RESET din 
partea posterioară a carcasei. 

Punerea în funcțiune a displayului LCD
Instalați în compartimentul baterii din partea inferioară o ba-
terie tip AA, LR6, 1,5 V (respectați marcajele de polaritate din 
compartimentul baterii).
Toate segmentele LCD ale ecranului luminează scurt, iar după 
câteva secunde se afișează temperatura măsurată.
Apăsați ”SET” pentru a seta ora și data.
Clipesc cifrele anului; acestea pot fi setate cu tasta UP sau 
DOWN. Setarea este preluată cu tasta ”SET”. Acum clipesc ci-
frele lunii. Setați una după alta luna, ziua, ora și minutele, așa 
după cum este descris mai sus. Ziua săptămânii este afișată au-
tomat după introducerea datei. 
Afișarea temperaturii:
Apăsați ”UP” pentru a comuta afișarea temperaturii între °C și °F.
Domeniul de măsurare al temperaturii: -20°C până la +50°C 
(precizie +/- 2°C).  
Observații:
1. Pentru a se putea garanta funcționarea corectă a ceasului de 
perete radiocomandat recomandăm să înlocuiți bateria o dată 

pe an. După instalarea unei baterii noi și apăsarea butonului 
RESET ceasul radiocomandat se setează la ora 12:00 și activează 
automat recepționarea semnalului orar. 
2. Dacă ceasul de perete nu este folosit o perioadă mai lungă de 
timp vă rugăm să scoateți bateria din compartiment. 
Bateriile nu sunt incluse în colet. 
Baterii necesare:
Ceas: 1 x LR6, AA 1,5 Volți  Display: 1x LR6, AA 1,5 Volți 

Instrucțiuni de siguranță

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pen-
tru 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 nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
•   Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt per-
mise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. 
•   Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate 
la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii.
•   Ţineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile 
la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii 
sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți 
imediat la medic.
•   Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de ex-
plozie! 
•   Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau arun-
cate în foc.
•   Întreținerea și operațiile de reparații nu pot fi realizate decât 
de către personal specializat.

Eliminarea deșeurilor 

Reguli generale
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediu-
lui înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al 
utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod 
raţional, consumatorul este solicitat să predea pro-
dusul devenit inutilizabil la orice punct de colectare 
şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

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. 

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 periculoa-
se sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. 
Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în lo-
curile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
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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