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DISPOZITIV DE TRAS CEASURI 
AUTOMATICE

Cod produs:  
Versiunea 05/11

MAnUAl DE UTIlIZARE

Folosiţi conform instrucţiunilor producătorului

Dispozitivul este realizat pentru a mişca şi trage astfel ceasurile automatice,
Aparatul trebuie folosit numai cu transformatorul inclus în livrare.
Transformatorul poate fi alimentat de la priză de 230V, 50Hz, curent alternativ.
Dispozitivul şi transformatorul pot fi folosite numai în interioare uscate. Nu le folosiţi în exteri-
or. Contactul cu umezeala, de pildă în băi sau alte astfel de locuri trebuie evitat.
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate duce la deteriorarea aparatului şi la riscuri 
asociate ca şi şocuri electrice, scurtcircuite, incendii, etc.
Nicio parte a acestui produs nu poate fi modificată sau reasamblată.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare.

Produsul corespunde integral normelor naţionale şi europene în domeniu.

Instrucţiuni de siguranţă

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezen-
tate 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 nerespectării instrucţiunilor 
de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie! 

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. 

•   Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este inadmisibilă din motive de secu-
ritate CE.
•   Aparatul corespunde clasei de protecţie 2. 
•   Pentru a deconecta complet aparatul de la curent, scoateţi-l din priză.

•   Nu încercaţi să înlocuiţi cablul care a fost avariat. De obicei, dacă cablul a fost deteriorat, 
blocul de alimentare la priză trebuie eliminat o dată cu acesta. Nu încercaţi să-l reparaţi. 
•   Aparatele care sunt alimentate la curent nu sunt jucării, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor. 
Aparatele electrice nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Aveţi grijă când aveţi copii prin 
preajmă. Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat. Pericol de electrocutare!
•   Verificaţi din când în când aparatul să nu prezinte defecţiuni. Nu atingeţi blocul de alimen-
tare la priză sau cablul de conectare dacă sunt vizibil deteriorate. Mai întâi, deconectaţi priza 
la care este conectat aparatul (de pildă de la tabloul electric), şi apoi scoateţi cu grijă blocul de 
alimentare din priză. Nu mai folosiţi produsul după aceea, duceţi-l la reparat.
•   Nu puneţi niciodată în apropierea aparatului recipiente care conţin lichide, ca şi vase, ghive-
ce cu flori. Lichidele pot intra accidental în aparat şi îl pot deteriora. De asemenea, pot apărea 
riscuri adiacente de incendii sau electrocutare. În astfel de cazuri, izolaţi priza la care este co-
nectat aparatul (de pildă scoateţi siguranţa) şi deconectaţi blocul de alimentare la priză. După 
aceea, produsul nu mai poate fi folosit, duceţi-l la un service. 
•   Nu supuneţi aparatul la temperaturi extreme, vibraţii puternice sau stres mecanic puternic. 
•   Nu plasaţi flăcări deschise ca şi candele arzând lângă aparat.
•   Dacă aveţi orice întrebare la care nu găsiţi răspuns în acest manual, adresaţi-vă unui speci-
alist.
•   Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi periculos pentru copii. 
•   Nu folosiţi aparatul decât în climat temperat.
•   Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare.
•   Dacă aveţi vreun dubiu referitor la funcţionarea corectă a aparatului sau alte întrebări la 
care nu găsiţi răspuns în acest manual, vă rugăm adresaţi-vă unui specialist. 

Componente

1. Buton de funcţionare
2. Mufă de alimentare
3. Buton pentru intervale
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Setarea

Când alegeţi locul de setare, ţineţi cont de încăpere (de ex. locul faţă de cea mai apropiată 
priză etc.)
Ţineţi cont de asemenea când alegeţi locaţia de faptul că trebuie să evitaţi razele soarelui, 
vibraţiile, praful, căldura şi frigul şi umezeală. Ţineţi produsul la distanţă de transformatoare 
puternice şi motoare.

Aparatul poate fi utilizat numai pe suprafeţe stabile.
Aveţi grijă să aşezaţi aparatul într-un loc stabil, la distanţă de obiecte care pot că-
dea pe el pentru a evita accidentele nedorite.
Evitaţi impactul puternic, mutarea aparatului, mai ales când se află în uz.

În cazul în care puneţi aparatul direct pe obiecte de mobilier, e posibil ca baza 
acestuia să lase urme vizibile, din cauza substanţelor chimice. De aceea, nu puneţi 
aparatul pe mobilier care fără protecţie.

Conectarea blocului de alimentare la priză

Poate fi utilizat pentru alimentare doar blocul de alimentare livrat. Conectaţi blo-
cul de alimentare la priză la o priză obişnuită.
Aveţi grijă ca tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea specificată în datele 
tehnice. Nu încercaţi să folosiţi aparatul cu altă tensiune. 
Aveţi grijă să nu fie deteriorat cablul de alimentare de suprafeţe ascuţite.
Priza la care conectaţi aparatul trebuie să fie accesibilă astfel încât aparatul să fie 
uşor de deconectat în caz de urgenţă.

•   Conectaţi cablul de joasă tensiune al blocului de alimentare la priză la mufa de pe spatele 
aparatului (2).
•   Conectaţi blocul de alimentare în priză.

Funcţionarea

Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce sau scoate un ceas.
Capacitatea maximă a aparatului este de 270g per ceas. Nu introduceţi niciodată 
ceasuri mai grele. Acestea pot deteriora mecanismul aparatului.

Aparatul are un timer integrat. În funcţie de intervalul setat (3), acesta se învârtite 
de anumite ori şi apoi se opreşte pentru o anumită perioadă de timp. Apoi ciclul 
se repetă.
Această funcţie asigură ca ceasul dvs. să fie permanent mişcat dar nu în mod exagerat.

•   Deschideţi capacul şi scoateţi afară suportul de prindere.
•   Apăsaţi pe suport şi fixaţi ceasul cu banda de fixare.

•   Puneţi la loc suportul cu ceas.
•   Pot fi depozitate mai multe ceasuri sub carcasă.

A 33 secunde de rotaţii/12 minute de pauză 
B 10 minute de rotaţii/90 de minute de pauză
C 30 de minute de rotaţii/3 ore de pauză
D 1 oră de rotaţii/3 ore de pauză

•   Porniţi aparatul de la butonul (1) de pe spatele aparatului. Făcând aceasta, setaţi şi direcţia rotaţiei:
O – aparatul est oprit
I – rotaţie în sensul acelor de ceasornic
II – rotaţie în sens contrar acelor de ceasornic

Anumite ceasuri pot fi trase doar într-o direcţie. Aflaţi informaţii utile din manualul 
de utilizare al ceasului. 
Pentru ceasurile cu carcasă de sticlă şi rotor vizibil, rotaţia poate fi determinată în-
vârtind de rotor pentru a trage ceasul. Direcţia în care e mai greu să mutaţi rotorul 
este singura care trebuie folosită pentru a trage ceasul. 

Manevrarea

•   Nu conectaţi niciodată un aparat la priză imediat după ce l-aţi adus de la frig într-o încăpere 
caldă. Condensul care se poate forma poate deteriora aparatul. 
•   Lăsaţi aparatul deconectat şi aşteptaţi să se aclimatizeze. Aşteptaţi până când se evaporă 
condensul.
•   Nu conectaţi niciodată blocul de alimentare la priză cu mâinile ude sau umede.
•   Deconectaţi aparatul de la curent dacă nu-l folosiţi timp mai îndelungat.
•   Pentru a asigura ventilaţia adecvată aparatul şi blocul de alimentare la priză nu trebuie ni-
ciodată acoperite. De asemenea, circulaţia aerului nu trebuie obstrucţionată de obiecte ca şi 
reviste sau perdele.

Întreţinere şi curăţare

Aparatul nu necesită întreţinere, cu excepţia unei curăţări ocazionale cu o cârpă curată şi uscată.
Nu folosiţi niciodată agenţi chimici sau soluţii care pot deteriora aparatul.

Eliminarea elementelor uzate

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a 
proteja mediul înconjurător şi săntatea 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.
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Date tehnice

Tensiunea de funcţionare: 100 – 240V/50-60Hz (blocul de alimentare la priză)
 4V/DC (dispozitivul)
Consum:  1,5W/0,1W (funcţionare/standby)
Intervale de funcţionare:  A 33 secunde de rotaţii/12 minute de pauză 
 B 10 minute de rotaţii/90 de minute de pauză
 C 30 de minute de rotaţii/3 ore de pauză
 D 1 oră de rotaţii/3 ore de pauză
Masa unui ceas:  270g
Masa aparatului:  2,4 kg

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător:  Conrad Electronic SE
Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE
Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: DISPOZITIV DE TRAS CEASURI AUTOMATICE
Cod produs:  672598

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

1. Directiva EMC 2004/108/EC
EN 55014-1: 2006 +A1: 2009;
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2:2009;
EN 61000-3-3: 2008;
EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008;

2. Directiva LVD 2006/95/EC
EN 60335-1: 2002 +A1: 2004 +A11: 2004 +A12: 2006 +A13: 2008;
EN 62233: 2008;

3. Directiva ErP 2009/125/EC
Reglementarea (EC) Nr. 278/2009

4. Directiva RoHS 2002/95/EC 

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRl (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, 
România) şi 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 şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi 
rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă.
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