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MANUAL DE UTILIZARE 

CEAS DE MÂNĂ EFAU 1501 
Cod produs: 672476 

Versiune 02/11 

 

Domenii de utilizare 
Ceasul servește pentru afișarea orei și datei. 
Ora este setată automat datorită receptorului DCF integrat.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și de utilizare 
incluse în acest manual.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest 
manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate 
drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Ceas de mână cu recepție DCF 
 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-

pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utili-
zare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsa-
bilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale ce 
pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate 
în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați niciodată ceasul.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente 
și o baterie.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Instrucțiuni privind bateriile și acumulatorii  
 Țineți bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor. 
 Nu lăsați bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci există 

pericolul să fie înghițiți de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat 
la medic. 

 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii/acumulatori.  

 Bateriile/acumulatori nu au voie să fie desfăcute, 
scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

 Atunci când instalați bateriile/acumulatorii în aparat 
aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

Părțile componente și elementele de control 

 
 

Recepția DCF 
Încercările de recepție pentru 
sincronizarea automată zilnică cu 
semnalul DCF au loc în timpul 
nopții la ora 2:00 și 3:00. O 
singură recepție pe zi este 
suficientă pentru a menține 
deviația ceasului la mai puțin de 
o secundă. 
Semnalul DCF este emis de un 
transmițător din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am 
Main). Raza sa de acțiune este de maxim 1500 km, iar dacă 
condițiile de recepție sunt ideale valoarea poate ajunge la 
2000 km. 
Semnalul DCF include printre altele ora exactă (deviație 
teoretică de 1 secundă la un milion de ani!) și data.  
Totodată nu mai este nevoie de setarea manuală a orei de 
vară și de iarnă. 
 

Dacă ceasul nu afișează ora corectă trebuie să încercați 
recepția manuală a semnalului DCF.  
 
Recepția manuală  
 Apăsați butonul (B) cu un obiect ascuțit timp de mai mult 

de 3 sec. 
 Acele indicatoare pentru oră și minute se mișcă în 

direcția 12:00. 
 Dacă nu se întâmplă așa procedați așa după cum este 

descris la cap. „Poziționarea acelor indicatoare”. 
 Dacă recepția DCF este posibilă pe display clipește 

afișarea pentru recepție, iar imediat după aceea începe 
să funcționeze afișarea secundelor.  

 După recepția semnalului DCF indicatoarele se setează 
automat la ora exactă.  

Identificarea și evaluarea semnalului DCF poate 
dura 2 - 5 minute. Nu mișcați ceasul în această 
perioadă de timp. Nu apăsați nicio tastă! Recepția 
nu va fi bună dacă de ex. există ferestre termopan, 
pereți din beton armat, tapet cu strat special de 
acoperire sau în apropierea aparatelor electronice 
sau în subsoluri. 
Dacă ceasul nu arată ora precisă nici după 10 
minute duceți ceasul într-un alt loc și reporniți 
recepția așa după cum este descris mai sus.  

 
Poziționarea acelor indicatoare  
Dacă acele indicatoare pentru oră și minute nu se 
poziționează fix la ora 12:00 trebuie să le poziționați manual. 
 Apăsați scurt butonul (A) folosind un obiect ascuțit. 
 Pe display apare „H”. 
 Apăsați din nou butonul (A); acum puteți mișca manual 

acele indicatoare. Dacă apăsați scurt indicatoarele se vor 
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mișca pas cu pas. Dacă apăsați lung acele se mișcă 
automat; mișcarea lor se oprește prin reapăsarea 
butonului (A).  

 După ce acele indicatoare au ajuns la poziția 12:00 
apăsați butonul (B) după maxim 9 secunde. Pe display 
apare „S”.  

 Cu butonul (A) puteți orienta secundarul spre poziția 
12:00.  

 Apăsați butonul (B) mai mult de 3 sec. 
 Ceasul pornește recepția DCF. 
 După recepția semnalului orar ceasul preia ora exactă.  
 

Setarea manuală a orei 
Dacă recepția DCF nu este posibilă puteți seta ceasul 
manual. 
În acest sens este nevoie să poziționați corect acul indicator 
la ora 12:00 (vezi „Poziționarea acului indicator”) și să nu 
existe recepția semnalului DCF. 
 Apăsați scurt butonul (A). 
 Pe display apar în stânga minutele, iar în dreapta „1” 

drept simbol al faptului că nu se poate realiza recepția 
DCF.  

 Cu butonul (A) setați acum ora corectă așa cum este 
descris la „Poziționarea acelor indicatoare”. 

Nu este posibilă afișarea datei după setarea manua-
lă a orei. 
Ceasul încearcă în continuare să recepționeze 
semnalul DCF și va trece automat la ora DCF când 
va realiza acest lucru. În acest caz în dreapta lângă 
afișarea pentru secunde apare simbolul „0” (vezi 
„Afișare pe display”).  

 

Afișarea pe display 
În mod normal pe display (C) se afișează data. 
 Apăsați butonul (B) pentru a afișa secundele și starea 

recepției. În stânga se afișează secundele, iar în dreapta 
zilele de când nu a mai fost posibilă recepția DCF. 

 Apăsați din nou (B) sau așteptați câteva secunde pentru 
a reveni la afișarea datei. 
 

Setarea fusului orar 
Dacă vă aflați în afara fusului orar DCF puteți seta manual 
fusul orar. 
 Apăsați scurt butonul (A). 
 Pe display apare ora setată momentan. 
 Apăsați (A) de mai multe ori până ce setați ora corectă. 

Indicatoarele se mișcă în direcția corespunzătoare. La 
nevoie data va fi resetată automat. 

 Pentru a reveni la ora DCF apăsați (A) timp de mai mult 
de 3 secunde.  

Dacă ora a fost setată la un fus orar aflat în afara 
fusului orar DCF (+/- 1 oră) nu se mai face automat 
sincronizarea DCF și totodată nu mai este posibilă 
recepția DCF manuală.  

 

Înlocuirea bateriei 
 Dacă pe display se afișează alternativ „Lo” și data, iar 

secundarul rămâne la ora 12:00 trebuie să înlocuiți 
bateria. 

 Înlocuirea bateriei trebuie realizată de către un specialist, 
care dispune de scule speciale de ceasornicărie și 
cunoștințe de specialitate.  

 Pentru a înlocui bateria trebuie să demontați capacul 
ceasului. 

 După aceea puteți scoate bateria din suport pentru a o 
înlocui.  

 

Repornirea după înlocuirea bateriei 
 După înlocuirea bateriei pe display apare simbolul „H”. 
 Poziționați acul indicator pe 12:00 așa după cum este 

descris la cap. „Poziționarea acului indicator”. 
 Ceasul caută acum semnalul DCF, iar după recepția 

corectă setează ora exactă. 
 

Resetarea  
 Dacă ceasul nu mai funcționează corect sau nu mai poate 

fi manevrat apăsați simultan butonul (A) și (B) timp de 
mai mult de 3 sec. 

 După eliberarea tastelor microprocesorul integrat 
realizează operația de reset. Toate setările sunt șterse, 
iar displayul afișează „H”. 

 Procedați în continuare după cum este descris la punctul 
„Repornirea după înlocuirea bateriei”.  

 

Întreținerea și curățarea 
Pentru a curăța ceasul folosiți o cârpă curată, uscată și 
moale. Dacă murdăria persistă umeziți ușor cârpa în apă 
călduță. 
Curățați ceasul cu foarte multă atenție, căci în caz contrar se 
pot produce zgârieturi. Nu apăsați prea tare pe partea 
frontală din sticlă, căci se poate sparge.  
 

Rezistența la șocuri 
Ceasul de mână dispune de protecție anti-șoc. Însă ceasul nu 
trebuie să fie supus la șocuri extreme, de ex. căderea pe 
podele dure. În aceste condiții mecanismul ceasului se poate 
defecta sau se poate modifica poziția acelor indicatoare 
(pentru poziționarea acelor indicatoare vezi cap. respectiv 
din manual). 
 

Impermeabilitatea 
Vă rugăm să respectați marcajul de pe ceas și semnificația 
acestuia. 
 

Marcaj  Semnificație 
Fără  Ceasul trebuie protejat de contactul cu apa 
3 ATM  Spălare mâini, ploaie, stropire cu apă 
5 ATM  vezi sus + baie, duș 
10 ATM  vezi sus + înot, snorkelling 
20 ATM  vezi sus + scufundare fără echipament  
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjură-
tor, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  
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Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile 
și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare:  3 V/DC (baterie buton CR1620) 
Durată de viață baterie:  cca. 2 ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

 

Declarație de conformitate (DOC) 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:  str. Klaus Conrad, D-92240 

Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament: Ceas de mână EFAU 1501 
  Ceas de mână EFAU 1500  
  Ceas de mână EFAU 2400 
  Ceas de mână EFAU 1502 
  Ceas de mână EFAU 1503 
  Ceas de mână EFAU 6501 
  Ceas de mână EFAU 6500 
  Ceas de mână EFAU 5003 
  Ceas de mână EFAU 2403 
  Ceas de mână EFAU 2402 
 
Cod produs: 672476 
  672489 
  672502 
  672515 
  672529 
  672542 
  672557 
  672570 
  672584 
  672596 
 

este în conformitate cu următoarele directive, standarde 
sau regulamente: 

 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003; 
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; 
EN 60950-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 11 februarie 2011 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură 
reprezentant autorizat  

 
 
 


