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DOMENII DE UTILIZARE 
Ceasul de mână radiocomandat recepţionează semnalele radio DCF, MSF, WWVB şi JJY (60kHz). Ora se afişează în format 
analogic. În plus, ecranul LC încorporat afişează ziua din săptămână (în germană sau engleză), data, secundele şi starea de 
încărcare a acumulatorului. Cu baterie solară invizibilă încorporată pentru încărcarea acumulatorului (tip ML 2016). În cazul în 
care nu este disponibil niciun semnal radio, ceasul poate fi setat manual. Puteţi selecta 31 de oraşe din zone cu fus orar diferit. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de companii şi produse 
sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 
CONŢINUTUL COLETULUI 

 Ceas de mână solar radiocomandat 
 Instrucţiuni de utilizare 

 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
 

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza dispozitivul, acestea conţin informaţii importante referitoare la 
utilizarea sa corectă. Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a produsului sau de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de cazuri se pierde 
dreptul la garanţie! 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. 
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu dispozitivul. Produsul conţine piese mici care pot fi înghiţite şi o baterie. 
 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 
 Nu expuneţi produsul la presiuni mecanice mari. 
 Nu expuneţi produsul la temperaturi extreme, vibraţii puternice sau suprasolicitări de ordin mecanic. 
 Manipulaţi produsul cu grijă. Loviturile, şocurile sau căderile, chiar de la înălţimi mici, îl pot deteriora. 

 
INFORMAŢII REFERITOARE LA BATERII ŞI ACUMULATORI 

 Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor. 
 Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii nesupravegheați; acestea ar putea fi înghiţite de copii sau animale de companie. În caz de 

înghiţire, consultaţi imediat medicul. 
 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot cauza arsuri acide dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, în astfel de cazuri 

purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare. 
 Nu scurtcircuitaţi bateriile/acumulatorii, nu îi demontaţi şi nu îi aruncaţi în foc. Risc de explozie! 
 Nu reîncărcaţi bateriile obişnuite, nereîncărcabile. Risc de explozie! Încărcaţi numai acumulatorii care sunt concepuți în 

acest scop; utilizaţi un încărcător adecvat pentru acumulatori. 
 Verificaţi ca polaritatea să fie corectă (plus/+ şi minus/-) atunci când instalaţi bateriile/ acumulatorii. 

 
INFORMAŢII REFERITOARE LA RECEPŢIA SEMNALELOR DCF ŞI MULTIBAND 
Încercările de recepţionare a semnalului DCF pentru sincronizarea automată zilnică se efectuează la orele 2:00 a.m. şi 3:00 a.m. 
O singură recepţie reuşită pe zi este suficientă pentru a menţine deviaţia la mai puţin de 1 secundă. 
Semnalul DCF este codificat şi transmis de un transmiţător DCF din Mainflingen (lângă Frankfurt). Raza sa de acţiune este de 
până la 1500 km, iar în condiţii ideale de recepţie ajunge chiar până la 2000 km. Semnalul DCF include, printre altele, ora exactă 
(deviaţia teoretică 1 secundă la un milion de ani!) şi data.  
Acest ceas poate recepţiona patru semnale radio diferite: DCF, MSF, WWVB şi JJY (60kHz). La recepţionarea unuia dintre aceste 
semnale, ora şi data sunt setate automat. Dacă vă aflaţi în raza de emisie a transmiţătorului, nu trebuie să setaţi manual ora. 
Desigur, nu va mai trebui să setaţi manual nici ora de vară sau ora de iarnă. 
Recepţia semnalului radio respectiv depinde de loc şi de poziţie, precum şi de semnalele parazite care pot proveni de ex. de la 
calculatoare, televizoare sau cuptoare cu microunde. De asemenea, în încăperile cu pereţi din beton armat semnalul radio este 
mai slab. 
Dacă ceasul dvs. nu afişează ora corectă la livrare, receptorul DCF trebuie activat manual. Pentru aceasta citiţi capitolul „Setarea 
manuală a orei”. 
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Semnal radio Ţară Localizarea transmiţătorului Raza de acţiune 
DCF Germania  Mainflingen până la 200 km 
MSF Anglia Anthorn Marea Britanie 
WWVB S.U.A. Fort Collins (Colorado) S.U.A. 
JJY(60 kHz) Japonia Kyushu Japonia 

 
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

 
 

Din motive de depozitare şi transport acumulatorul ar putea fi descărcat. Indicii: toate indicatoarele sunt setate la 
ora 12:00 sau secundarul avansează din două în două secunde şi sare câte o secundă. În aceste cazuri, reîncărcaţi 
acumulatorul înainte de a pune ceasul în funcţiune. Pentru aceasta citiţi capitolul „Reîncărcarea acumulatorului”. 

 
FUNCŢIILE BUTOANELOR 

Butonul 1  
- Apăsat 1 dată: indică dacă se recepţionează un semnal radio 
- Apăsat de 2 ori: indică starea de încărcare a acumulatorului 
- Apăsat şi menţinut timp de circa 3 secunde: caută semnalul radio 
 
Butonul 2 
- Apăsat 1 dată: indică ziua din săptămână 
- Apăsat de 2 ori: afişează data 
- Apăsat de 3 ori: indică secundele 
- Apăsat de 3 ori: indică starea de încărcare a acumulatorului 
- Apăsat şi menţinut timp de circa 3 secunde: meniul principal 
 
CĂUTAREA SEMNALULUI RADIO 

 Menţineţi apăsat butonul 1 timp de circa 3 secunde până ce simbolul antenă clipeşte pe 
ecran. 

 Pe cât posibil, puneţi ceasul în apropierea unei ferestre pentru a obţine o recepţie optimă. 
Orientaţi cadranul ceasului fie în sus, fie în jos. Nu îl înclinaţi pe o parte. 

 În timpul căutării se afişează puterea semnalului. Acest lucru este util atunci când căutaţi 
un loc adecvat pentru recepţia semnalului radio. 

 Ceasul caută acum semnalul radio. Acest proces poate dura câteva minute. 
 După ce căutarea semnalului radio s-a încheiat şi după avansarea rapidă a minutarului, ceasul indică din nou ora normală. 
 Pentru a verifica dacă căutarea semnalului radio s-a încheiat cu succes apăsaţi butonul 1. 

Recepţie reuşită: ecranul afişează „OK” lângă simbolul antenă. 
Recepţie eşuată: ecranul afişează „NO” lângă simbolul antenă. 
Dacă ceasul nu recepţionează niciun semnal, mutaţi-l în alt loc. Dacă este nevoie, lăsaţi ceasul în apropierea unei ferestre peste 
noapte, deoarece recepţia este mai bună noaptea decât ziua. Dacă nu reuşiţi nici aşa, ceasul nu se află în raza de acţiune a 
transmiţătorului de semnal radio. În acest caz, setaţi-l manual. Procedura este descrisă în capitolul „Setarea manuală a orei”. 
 
SETAREA LIMBII DE AFIŞARE 
Zilele din săptămână pot fi afişate în germană sau engleză. Pentru aceasta procedaţi după cum urmează: 

 În modul de afişare normală a orei, menţineţi apăsat butonul 2 timp de circa 3 secunde până ce pe ecran apare un cod de 
oraş din 3 litere. 

 Apăsaţi din nou butonul 2. Pe ecran clipeşte ziua din săptămână, de ex. TUE (=Tuesday/marţi). 
 Apăsaţi butonul 1 pentru a comuta limba. 
 Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma selecţia. Procesul de confirmare durează câteva secunde. În acest timp, pe ecran apare 

„WAIT” (= aşteptaţi). 
 
SETAREA FUSULUI ORAR 

 

Înainte de a seta fusul orar, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat cel puţin pe jumătate. În caz contrar, mai 
întâi reîncărcaţi acumulatorul. 

 În modul de afişare normală a orei, menţineţi apăsat butonul 2 timp de circa 3 secunde până ce pe ecran apare un cod de 
oraş din 3 litere. 

 Apăsaţi în mod repetat butonul 1 pentru a selecta codul de oraş sau fusul orar dorit (vedeţi tabelul). 
 Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma selecţia. În caz contrar, selecţia va fi confirmată după un minut de inactivitate.  
 Acum ora este reglată automat în funcţie de fusul orar selectat. Pe ecran apare „WAIT”. Nu efectuaţi alte setări înainte de 

reglarea orei. Acest proces poate dura până la 40 minute. 
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Fus orar Cod Oraş Fus orar Cod Oraş 
+0 (Marea Britanie) LON Londra* +9 (Japonia) TYO Tokio* 
+1(Europa) BER Berlin* +10 SYD Sydney 
+1(Europa) PAR Paris* +11 NOU Nouméa 
+1(Europa) ROM Roma* +12 AKL Auckland 
+1(Europa) AMS Amsterdam* –12 –––  
+1(Europa) BRU Bruxelles* –11 –––  
+1(Europa) STO Stockholm* –10 HNL Honolulu 
+1(Europa) WAW Varşovia* –9 ANC Anchorage 
+1(Europa) MAD Madrid* –8 LAX Los Angeles* 
+2 CAI Cairo –7 DEN Denver* 
+3 MOW Moscova –6 CHI Chicago* 
+4 DXB Dubai –5 NYC New York* 
+5 KHI Karachi –5 YUL Montreal 
+6 DAC Dakar –4 CCS Caracas 
+7 BKK Bangkok –3 RIO Rio de Janeiro 
+8 PEK Beijing –2 –––  
+8 HKG Hong Kong –1 –––  
+9 SEL Seoul*    

* Oraşul se află în raza de acoperire a semnalului radio 
 
SETAREA MANUALĂ A OREI 

 

Înainte de a seta ora, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat cel puţin pe jumătate. În caz contrar, mai întâi 
reîncărcaţi acumulatorul. 

Dacă în locul respectiv nu este disponibil niciun semnal radio, puteţi seta manual ora. Pentru aceasta procedaţi după cum 
urmează: 

 În modul de afişare normală a orei, menţineţi apăsat butonul 2 timp de circa 3 secunde până ce pe ecran apare un cod de 
oraş din 3 litere. 

 Apăsaţi de două ori butonul 2. Ora („H”) clipeşte pe ecran. 
 Apăsaţi în mod repetat butonul 1 pentru a seta ora. Confirmaţi selecţia cu ajutorul butonului 2. Minutele („M”) clipesc pe 

ecran. 
 Apăsaţi în mod repetat butonul 1 pentru a seta minutele. Confirmaţi selecţia cu ajutorul butonului 2. Pe ecran apare 

„WAIT”. Nu efectuaţi alte setări înainte de reglarea orei. Acest proces poate dura până la 40 minute. 
 
RESETAREA CEASULUI 

 

Înainte de a reseta ceasul, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat cel puţin pe jumătate. În caz contrar, mai 
întâi reîncărcaţi acumulatorul. 

 În modul de afişare normală a orei, menţineţi apăsat butonul 2 timp de circa 3 secunde până ce pe ecran apare un cod de 
oraş din 3 litere. 

 Apăsaţi de patru ori butonul 2. „RST” (resetare) clipeşte pe ecran. 
 Acum menţineţi apăsat butonul 1 până ce secundarul începe să avanseze rapid iar pe ecran apare „SET TO 12” (setare la 12). 

 Dacă este nevoie, întrerupeţi avansarea rapidă apăsând butonul 1. 
Pentru a continua avansarea rapidă menţineţi apăsat butonul 1 timp de circa 3 secunde. 

 Întrerupeţi avansarea rapidă a secundarului atunci când ora este setată la 11:59. Pentru aceasta apăsaţi butonul 1 în 
momentul respectiv. 

 Pentru a adăuga încă o secundă la secundar apăsaţi o dată butonul 1. Acum setaţi toate indicatoarele în poziţia 12:00. Dacă 
aţi setat secundarul prea departe, repetaţi tot procesul. 

 Dacă toate indicatoarele sunt setate la 12:00, apăsaţi butonul 2 pentru confirmare. 
 Pe ecran apare codul de oraş „LON” (Londra). 
 Apăsaţi în mod repetat butonul 1 pentru a selecta codul de oraş sau fusul orar dorit. 
 Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma selecţia. 
 Acum semnalul este recepţionat automat. Puneţi ceasul lângă o fereastră. 
 La recepţionarea semnalului, ceasul se setează automat. Dacă nu se recepţionează niciun semnal, ceasul rămâne setat la 

12:00. 
 Dacă nu se recepţionează niciun semnal, puneţi din nou ceasul lângă o fereastră. În următoarele 24 ore, ceasul va căuta un 

semnal radio în fiecare oră. La recepţionarea semnalului, ceasul se setează automat. 
 
REÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI 

 

Nu reîncărcaţi în niciun caz ceasul sub surse de lumină ce emană căldură puternică. Acest lucru poate deteriora 
ceasul. 

 Acumulatorul poate fi reîncărcat fie la lumina soarelui, fie la lumină artificială. 
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 Încărcarea la lumina soarelui: puneţi ceasul cu faţa în sus pe pervazul unei ferestre sau într-un loc însorit, expus direct la 
lumina soarelui. 

 Încărcarea la lumină artificială: puneţi ceasul cu faţa în sus sub o sursă de lumină fluorescentă, deoarece aceasta este mai 
apropiată de lumina soarelui. Aceste surse de lumină nu emană căldură puternică, deci ceasul nu va fi deteriorat, cu condiţia 
să menţineţi o distanţă minimă de siguranţă de aprox. 5 cm. în cazul surselor de lumină ce emană căldură mai puternică, 
distanţa trebuie să fie de minim 20 cm. 

 Este recomandat să încărcaţi acumulatorul în fiecare săptămână. Ideal, acumulatorul trebuie încărcat odată la cinci luni. 
 Dacă acumulatorul este suficient încărcat, ora este setată automat. 
 Ceasul funcţionează cu un acumulator de tip ML 2016. Durata de viaţă a acumulatorului este limitată, aşadar acesta trebuie 

înlocuit după câţiva ani. Pentru a evita deteriorările vă recomandăm ca acumulatorul să fie înlocuit de către un ceasornicar 
sau un bijutier. 

 După înlocuirea acumulatorului, durează circa 10 minute până ca ceasul să indice ora corectă. 
 
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
Acest ceas nu necesită lucrări de întreţinere. Curăţaţi-l numai cu o perie sau o cârpă moale şi uscată. 
Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare agresivi sau soluţii chimice deoarece acestea pot să afecteze suprafaţa carcasei şi a 
curelei. 
 
REZISTENŢA LA APĂ 
Acest ceas este etanş până la 5 ATM. 
Semnificaţia: 

Marcaj  Rezistenţă 
– Ceasul trebuie protejat de apă 
3 ATM Spălat pe mâini, ploaie, jeturi de apă 
5 ATM vedeţi mai sus + baie, duş 
10 ATM vedeţi mai sus + înot, scufundări la mică adâncime 
20 ATM vedeţi mai sus + scufundări fără echipament 

 
ELIMINAREA 
Produsul 

 

Dispozitivele electronice sunt deşeuri reciclabile şi nu trebuie eliminate laolaltă cu gunoiul menajer! Eliminaţi 
produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 

 
Bateriile şi acumulatorii 

 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze toate bateriile/ 
acumulatorii uzați. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă!  
Bateriile/acumulatorii care conţin substanţe periculoase sunt marcați prin simbolurile de alături. Puteţi returna 
bateriile/acumulatorii uzați, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care 
comercializează baterii/acumulatori! 
 

 
DATE TEHNICE 
Tip acumulator: ML 2016 (3 V/DC) 
Etanş: 5 ATM 
Dimensiuni carcasă: Aprox. 44 x 16,5 x 53 mm 
Greutate: Aprox. 90 g 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 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. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 

Producătorul:  Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:  Conrad Electronic SE 
Adresa:   Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  CEAS DE MÂNĂ SOLAR RADIOCOMANDAT CU CUREA DIN PIELE 

CEAS DE MÂNĂ SOLAR RADIOCOMANDAT CU BRĂŢARĂ METALICĂ 
CEAS DE MÂNĂ SOLAR RADIOCOMANDAT CU CUREA DIN PIELE 

                                                CEAS DE MÂNĂ SOLAR RADIOCOMANDAT CU BRĂŢARĂ METALICĂ 
 
 
Cod produs:   672265 
    672266 
    672267 
    672268 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive şi norme sau reglementări: 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 55022: 2006; 
EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; 
EN 60950-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs: 
 

 
 
 
 
Hirschau, 25 nov 2010 
Locul şi data emiterii  

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat 


	Bateriile şi acumulatorii

