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Cod produs: 672364 
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Descrierea 
Ceasul afişează ora, ziua şi data; de asemenea funcţia alarmă 
este integrată. Aparatul are integrat şi un receptor DCF, cu 
ajutorul căruia ora, ziua şi data pot fi reglate automat. 
Setările pot fi făcute însă şi manual. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai jos poate duce la 
defectarea aparatului precum şi la pericol de incendiu sau 
electrocutare. 
Toate denumirile sunt mărci înregistrare şi aparţin 
companiei producătoare. Toate drepturile rezervate. 
 

Conţinutul pachetului 
 Ceas deşteptător cu cablu de alimentare nedetaşabil 

 Instrucţiuni de operare 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 
eventualele defecţiuni sau pagube rezultate din 
utilizarea improprie a produsului, sau fără să se 

ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia devine nulă 
în aceste situaţii!  
Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor 
informaţii importante care trebuie respectate cu stricteţe. 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabili-
tatea pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului şi 
consecinţele care decurg din aceasta.  

 Transformările sau modificările neautorizate nu sunt 
aprobate din motive de securitate (CE). 

 Produsul trebuie folosit numai în interior, în spaţii 
uscate, trebuie ferit de umezeală, în caz contrat există 
pericol de electrocutare. 

 Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. Manevraţi-l cu 
mare atenţie în prezenţa lor. Aparatul conţine sticlă 
(ecran), părţi care pot fi înghiţite accidental, cum ar 
bateriile.  

 Când produsul este supus la diferenţe de temperatură, 
este adus de la frig la cald, poate apărea fenomenul de 
condens, pericol de electrocutare. Folosiţi aparatul 
numai când acesta ajunge la temperatura camerei. 

 Nu lăsaţi ambalajele la întâmplare: pot fi periculoase 
pentru copii. 

 Manevraţi produsul cu grijă, se poate defecta prin 
cădere, sau lovituri. 

 

Manevrarea bateriilor şi acumulatorilor 
 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. 

 

Elemente de control şi componente 
1. Ecranul 
2. Buton iluminare 

nocturnă 
3. Buton MODE 
4. Buton SET 
5. Buton ADJ 
6. Buton RESET 
7. Buton °C/°F 
8. Buton 

SNOOZE/LIGHT 
9. Compartimentul 

bateriei pe led 
10. Compartimentul 

bateriei pentru 
ceas 

 
 
 

 
 
 
Introducerea/înlocuirea bateriilor/acumulatorilor 
 Deschideţi capacul compartimentului bateriilor de pe 

spatele carcasei şi introduceţi 3 baterii de tip AA, 
respectând polaritatea corectă. Aceasta este indicată în 
interiorul compartimentului bateriilor. 

Compartimentul bateriilor (9) pentru iluminare. 
Compartimentul bateriilor pentru ceas (10). 

 Închideţi capacul compartimentului bateriilor la loc. 

 Schimbarea bateriilor pentru ceas este necesară când 
contrastul ecranului scade sau când ecranul nu mai 
funcţionează (1).  

 Schimbarea bateriei pentru iluminare este necesară când 
intensitatea luminoasă scade sau nu mai există 
iluminare. 

Dacă după instalarea bateriilor nu apare nimic pe 
ecran, apăsaţi pe butonul RESET (6) cu un obiect 
ascuţit (cu o agrafă de birou de pildă etc.). Dacă nici 
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după aceea nu apare nimic pe ecran, înseamnă că bateria 
din compartimentul bateriilor pentru ceas este descărcată. 
Înlocuiţi-o conform descrierii alăturate. 
Puteţi folosi şi acumulatori, dar din cauza tensiunii de ieşire 
joase a acestora (acumulatori=1,2 V, baterii obişnuite=1,5 V) 
şi capacităţii scăzute, durata de viaţă a acestora este mai 
mică. 
 

Pornirea iniţială 
 Imediat după ce bateriile au fost introduse în aparat, 

prima căutare a semnalului DCF are deja loc. Simbolul 
recepţiei apare pe ecran după ce recepţia a avut loc cu 
succes şi ora exactă este afişată. 

 Afişare recepţie: 

 
Fără recepţie    Recepţie slabă        Suficientă      Foarte bună 
 

Detectarea semnalului DCF şi evaluarea acestuia 
poate dura câteva minute. Nu mutaţi ceasul în acest 
timp. Nu apăsaţi pe nici un buton. 

Recepţia proastă poate fi cauzată de pildă şi de izolaţia 
geamurilor, zidurile armate, tapetul de pe pereţi, apropierea 
de dispozitive electronice sau instalarea aparatului în 
subsoluri. 
Dacă ora curentă nu este afişată după 10 minute, schimbaţi 
poziţia aparatului şi porniţi căutarea manuală pentru 
detectarea semnalului (vezi cap. următor). 
Acesta va începe o nouă recepţie. Printre altele, semnalul 
DCF oferă ora exactă (cu o marjă de eroare de 1 secundă la 
un mil. de ani) şi data.  
Semnalul radio DCF este trimis din Mainflingen, din 
apropiere de Frankfurt. Ceasul atomic are o arie de 
transmitere de aproximativ 1500 km şi poate fi recepţionat 
cu succes până la 2000 km. Ceasul este echipat cu un radio 
receptor care poate recepta şi decoda semnalul din această 
arie de transmitere. 
Setarea manuală a orei 
nu este necesară la 
acest ceas (de pildă la 
trecerea la ora de va-
ră). Trecerea de la ora 
de iarnă la cea de vară 
sau vice-versa, se reali-
zează în decurs de 24 
de ore, cel mult. Totuşi, 
ora se poate seta şi 
manual.  
 

Activarea recepţiei semnalului DCF 
 Pentru realizarea unei recepţii a semnalului DCF (de pildă 

pentru a pune aparatul în diferite locuri), apăsaţi pe 
butonul °C/°F (7) pentru 3 secunde. 

 Se aşteaptă o nouă recepţie. Apoi conform descrierii, 
aşteptaţi din nou câteva secunde până când ora corectă 
este afişată. 

 

Setarea manuală a orei 
Dacă recepţia semnalului DCF nu are loc, ora poate fi setată 
şi manual. Totuşi, aparatul caută semnalul DCF de mai multe 
ori pe zi şi fixează ora automat după o recepţie realizată cu 
succes.  

 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SET (4) până când ora 
începe să clipească. 

 Folosiţi butonul ADJ (5) pentru a seta ora afişată. 

 Apăsaţi butonul SET (4) din nou pentru a seta minutele 
cu butonul ADJ (5). 

 Procedaţi conform descrierii pentru a seta secundele, 
anul, luna şi data. 

 Ziua săptămânii este setată automat. 

 După completarea setărilor apăsaţi pe butonul MODE (3) 
sau aşteptaţi 30 de secunde pentru setări. 

 

Afişarea orei în format 12/24 de ore 
 Apăsaţi pe butonul SET (4) pentru a pentru a face 

trecerea între cele două formate de afişare. 
 

Afişarea anului 
 Apăsaţi pe butonul Adjust (5) pentru a trece de la 

afişarea orei la cea a anului.  
 

Unitatea de măsură a temperaturii 
 Apăsaţi pe butonul °C/°F (7) pentru a trece de la o 

unitate de măsură la alta. 
 

Funcţia alarmă 
Setarea alarmei: 

 Apăsaţi pe butonul MODE (3) pentru a selecta afişarea 
alarmei. 

 Ţineţi apăsat butonul SET (4) pentru două secunde până 
când ora alarmei începe să clipească. 

 Setaţi ora pentru alarmă cu ajutorul butonului ADJ (5). 

 Apăsaţi butonul SET (4) din nou pentru a seta minutele 
cu butonul ADJ (5). 

 Apăsaţi pe butonul MODE (3) sau aşteptaţi 30 de 
secunde pentru a salva setările şi a vă întoarce în modul 
normal de afişare. 

Funcţia de alarmă este activată automat după ce aţi 
făcut aceste setări. 

 Apăsaţi o dată pe butonul MODE (3) în modul normal de 
operare pentru a afişa alarma. 

 

Moduri de alarmă: 

 Apăsaţi pe butonul MODE (3) pentru a selecta afişarea 
alarmei. 

 Apăsaţi pe butonul de ALARMĂ (4) până când funcţia 
dorită este afişată pe ecran (1): 
Nici un simbol = funcţia alarmă este dezactivată 
Simbolul clopoţelului – funcţia de alarmă este activată în 
modul normal 
Simbolul clopoţelului şi „Zz” – funcţia de alarmă cu 
snooze (amânarea alarmei). 

 Alarma va suna la ora stabilită, dacă funcţia este activată.  

 Dacă funcţia de alarmă este selectată, opriţi alarma 
apăsând butonul SNOOZE/LIGHT (8). Alarma va suna în 
ziua următoare la aceeaşi oră. 

 Dacă funcţia alarmă a fost selectată, apăsaţi pe butonul 
Snooze/Light (8) pentru a activa funcţia snooze. 

 

Funcţia snooze: 
Alarma se repetă de 7 ori la intervale de 5 minute. Alarma va 
suna timp de 1 minut. 
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Pentru a opri alarma, apăsaţi pe butonul MODE (3) şi 
selectaţi funcţia dorită cu butonul SET (4) (vezi de asemenea 
„ALARM” în aceste instrucţiuni).  
 

Iluminarea de fundal 
Apăsaţi pe butonul SNOOZE/LIGHT (8) pentru a porni 
iluminarea de fundal pentru câteva secunde. 
 

Iluminarea de noapte 
Cu această funcţie, iluminarea de fundal este oprită pentru 8 
ore de la o oră programabilă. 
Programaţi ora de începere astfel:  

 Mutaţi butonul de iluminare nocturnă (2) în poziţia SET. 
Afişarea orelor clipeşte pe ecran.  

 Folosiţi butonul ADJ (5) pentru a seta afişarea orei. 

 Apăsaţi pe butonul SET (4) pentru a seta minutele cu 
butonul ADJ (5). 

 Mutaţi butonul pentru iluminare nocturnă pentru 
setările dorite; 
ON = Funcţia este activată pentru 8 ore de la pornire, 
OFF = Funcţia de iluminare nocturnă este oprită. 

 

Poziţionarea 
Alegeţi un loc potrivit pe o suprafaţă stabilă. Protejaţi 
suprafeţele de mobilă; altfel pot apărea zgârieturi. 
Setaţi aparatul astfel încât să nu poată cădea. 
Pentru o recepţie corectă a semnalului DCF, ceasul controlat 
prin unde radio nu trebuie plasat lângă aparate electronice, 
cabluri, componentele metalice etc. 
 

Întreţinere şi curăţare 
În afară de înlocuirea bateriilor, produsul nu necesită 
întreţinere specială. 
Folosiţi o cârpă curată şi uscată pentru curăţare. 
Nu folosiţi agenţi chimici, aceştia pot decolora suprafaţa din 
plastic a aparatului. 
 

Eliminarea elementelor uzate 
a) 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. 
 

b) Bateriile şi acumulatorii 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjură-
tor, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a 
utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, utiliza-
torul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare special ame-
najate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică nece-
sitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deşeu-
rile menajere. 
Dezafectarea bateriilor/acumulatorilor 

Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale 
de colectare. Este interzisă dezafectarea baterii-
lor 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).  
 

Declaraţie de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor Directivei 1999/5/EG. 
 

Declaraţia de conformitate pentru acest produs se află pe 
www.conrad.de 
sau www.germanelectronics.ro 

 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare:  

1,5V/DC (ceas), 3V/DC (iluminare) 
Baterii: 1 x 1,5 V/ AA (ceas); 

2 x 1,5 V/AA (iluminare) 
Durata de viaţă baterie: 

aproximativ 1,5 ani (ceas), 
aproximativ 1 an (bec) 

Domeniu măsurare temperatură: 
-25 °C la + 65 °C 

Rezoluţie termometru: 
0,1 °C 

Dimensiuni: 
110 x 91 x 46 mm 

Masă: 
 177 g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by  Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate
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