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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS RADIOCOMANDAT 
CU PROIECŢIE EFP 3900 

Cod produs: 672865 
Versiune 08/12 

 

Domenii de utilizare 
Aparatul este echipat cu un display LC standard și un 
proiector, ce permite de ex. proiectarea orei și a 
temperaturii pe tavanul camerei.  
Ora și data se setează automat prin semnalul orar DCF. 
Există însă și posibilitatea de setare manuală (de ex. în caz 
de probleme de recepție). 
Senzorul extern inclus în colet servește pentru transferul 
wireless al temperaturii măsurate spre ceasul cu proiecție.  
Alimentarea ceasului cu proiecție se face fie de la un bloc de 
alimentare de la rețea, fie de la baterii. Dacă lumina 
ambientală este suficientă alimentarea cade în sarcina 
celulei solare integrate.  
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe 
să folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de 
utilizare şi de siguranţă! 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest 
manual reprezintă bunuri ale producătorului.  
 

Conținut colet 
- Ceas radiocomandat cu proiecție  
- Senzor extern 
- Bloc de alimentare de la rețea pentru ceas 
- Manual de utilizare  

 

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 pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale 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!  

- Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a pro-
dusului. Nu deschideţi/dezmembraţi niciodată aparatul.  

- Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 
copiilor. 

- Nu priviți niciodată direct sau cu instrumente optice spre 
proiector căci există pericolul de daune oculare! 

- Structura de construcție a blocului de alimentare cores-
punde clasei de protecție II. Drept sursă de tensiune 
pentru blocul de alimentare se poate folosi numai o priză 
standard ce face parte din rețeaua publică de alimentare. 

- Ceasul cu proiecție și blocul de alimentare pot fi utilizate 
numai în spații interioare uscate și închise. 

- Senzorul extern poate fi instalat în spații exterioare 
protejate (de ex. sub o streașină). Nu folosiți niciodată 
acest senzor pe sau sub apă căci se va distruge.  

- Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

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

- Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Instrucțiuni privind bateriile/acumulatoarele 
- Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  
- Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 

fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

- Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii.  

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

- Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcaţi decât bateriile reîncărcabile; 
folosiţi încărcătoare potrivite. 

- Nu amestecaţi bateriile cu acumulatoarele. Folosiţi fie 
baterii, fie acumulatoare. 

- Nu amestecați baterii, respectiv acumulatoare care au 
nivele diferite de încărcare (de ex. baterii sau 
acumulatoare complet încărcate cu cele încărcate pe 
jumătate). 

- Schimbați întotdeauna întreg setul de 
baterii/acumulatoare. 

- Atunci când instalaţi bateriile în aparat aveţi grijă ca 
polaritatea să fie corectă.  

- Dacă doriți să folosiți acumulatoare atunci datorită 
tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 
V) durata de funcţionare a aparatului este mai mică; 
totodată acumulatoarele sunt mai sensibile la frig decât 
bateriile.  

De aceea recomandăm utilizarea de baterii alcaline 
de calitate pentru a obține o funcționare prelungită 
și fără distorsiuni a ceasului cu proiecție.  

- Atunci când bateriile din senzorul extern sunt descărcate 
pe display, în zona pentru temperatura exterioară, apare 

simbolul baterie . Înlocuiți bateriile senzorului extern. 
Dacă ceasul cu proiecție nu mai poate comunica cu 
senzorul extern realizați operația de căutare a senzorului 
(v. cap. ”Căutarea manuală a senzorului extern).  

 

Elemente de comandă 
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1 Tasta SNOOZE/LIGHT cu celulă solară integrată 
2 Domeniu de afișare oră, ziua săptămânii 
3 Domeniu de afișare dată, ora alarmei, temperatură 

interioară/exterioară 
4 Tasta TIME 
5 Tasta ALARM 
6 Tasta UP 
7 Tasta DOWN 
8 Tasta MAX/MIN 
9 Proiector (rotativ) 
10 Tasta pentru rotirea proiecției (180°) 
11 Buton reglare focalizare proiecție 
12 Mufă pentru conectarea blocului de alimentare din 

colet 
13 Tasta RECEIVE pentru recepția DCF 
14 Tasta °C/°F 
15 Comutator pentru funcția lumină de veghe on/off 
16 Celulă solară 
17 Tasta RESET  
18 Compartiment pentru 3 baterii tip AA 

 

 
A Led (clipește la transferul de date) 
B Comutator pentru selecția canalului (1,2 sau 3) 
C Tasta RESET pentru resetarea 
D Compartiment pentru 2 baterii AA 
E Capac compartiment baterii 
F Orificiu pentru montarea pe perete  
 

Punerea în funcțiune 
a. Senzor extern 

- Deschideți compartimentul baterii (D) al senzorului 
extern prin împingerea în jos a capacului 
compartimentului (E). 

- Înainte de a instala bateriile selectați un canal de emisie 
folosind comutatorul (B). 

Ceasul cu proiecție poate afișa datele de la maxim 3 
senzori externi; coletul include un senzor extern, 
dar puteți achiziționa încă doi senzori suplimentari. 
Fiecare senzor extern trebuie setat pe un canal 
propriu.  

- Instalați două baterii AA la polaritatea corectă în 
compartimentul baterii. Respectați marcajele din 
compartiment.  

Pentru a reseta senzorul extern apăsați tasta RESET 
(C) din comp. baterii; alternativ puteți extrage 
bateriile din compartiment timp de câteva secunde.  

- Reînchideți compartimentul baterii.  
- Ledul roșu (A) din partea frontală a senzorului extern 

clipește atunci când sunt transferate datele măsurate.  
 

b. Ceas cu proiecție 
La funcționarea cu baterii proiectorul integrat este 
activat (cca. 5 secunde) numai dacă apăsați tasta 
SNOOZE/LIGHT (1) din partea superioară a ceasului 

cu proiecție.  
La funcționarea cu blocul de alimentare proiectorul 
este permanent activat. În acest caz bateriile ser-
vesc ca backup, de ex. în cazul unei pene de curent.  

- Conectați blocul de alimentare la mufa corespunzătoare 
(12) a ceasului cu proiecție, iar apoi introduceți ștecărul 
în priză.  

- Deschideți compartimentul baterii (18) din partea 
posterioară a ceasului cu proiecție prin împingerea în jos 
a capacului compartimentului. Instalați trei baterii AA la 
polaritatea corectă. Respectați marcajele din comparti-
ment. După instalarea bateriilor ceasul cu proiecție redă 
un scurt semnal acustic, iar displayul afișează toate 
segmentele sale.  

- Dacă pe display apare numai semne fără sens apăsați 
scurt tasta RESET (17) din compartimentul baterii (de ex. 
cu o scobitoare) sau extrageți bateriile timp de câteva 
secunde, respectiv decuplați blocul de alimentare de la 
ceasul cu proiecție.  

- Reînchideți compartimentul baterii. 
- Ceasul cu proiecție activează operație de recepție pentru 

identificarea senzorilor externi disponibili; jos pe display 
clipește numărul senzorului. Această încercare de 
recepție durează câteva minute.  

Nu instalați ceasul cu proiecție lângă aparate 
electronice, componente metalice, cabluri etc. căci 
acestea distorsionează recepția. Observația este 
valabilă și pentru recepția semnalului orar DCF. 
Recepția va fi influențată negativ și de ferestrele cu 
strat de izolare metalic, pereții din beton armat, 
tapetele cu strat special sau în pivnițe.  

- Apoi ceasul cu proiecție activează recepția semnalului 
orar DCF; acest lucru este indicat prin simbolul turn care 
clipește, afișat în dreapta lângă secunde.  

- Identificarea semnalului DCF și evaluarea acestuia 
durează cca. 5 minute. Nu mișcați ceasul cu proiecție în 
această perioadă. Nu apăsați nicio tastă.  

- Dacă ceasul cu proiecție a identificat corect semnalul 
DCF pe display apar ora actuală și data, iar simbolul turn 
nu mai clipește. În timpul orei de vară deasupra 
simbolului turn apare DST (Daylight Saving Time).  

- Semnalul DCF este emis de un 
transmițător din Mainflingen 
(în apropiere de Frankfurt am 
Main). Raza de acțiune este de 
maxim 1500 km, iar în condiții 
ideale de recepție de chiar 
2000 km. Semnalul DCF include 
printre altele ora exactă 
(deviația teoretică 1 secundă la un milion de ani!) și data. 
Cu acest semnal orar nu mai este nevoie de setarea 
manuală a orei de vară și de iarnă.  

- Sincronizarea ceasului cu proiecție cu semnalul DCF se 
realizează zilnic la ora 02:00, 08:00, 14:00 și 20:00. 
Pentru a menține deviația orei la mai puțin de o secundă 
este suficientă o singură recepție pe zi.  

Simbolul turn de recepție indică puterea semnalului 
DCF recepționat. Cu cât sunt afișate mai multe liniu-
țe, cu atât este semnalul mai puternic. Dacă după 
cca. 10 minute pe displayul ceasului cu proiecție nu 
este afișată ora actuală atunci modificați poziția 
ceasului cu proiecție. Apăsați scurt tasta RECEIVE 
din compartimentul baterii al ceasului cu proiecție 
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pentru a reporni recepția DCF. Alternativ puteți seta 
manual ora și data pe ceasul cu proiecție.  
 

Instalarea/montarea 
- Ceasul cu proiecție și blocul de alimentare pot fi folosite 

numai în spații interioare uscate și închise. Plasați ceasul 
cu proiecție pe o suprafață orizontală, stabilă și suficient 
de mare. Protejați suprafața sensibilă a mobilei cu un 
material adecvat, căci altfel pot apărea zgârieturi.  

- Senzorul extern poate fi instalat în spații exterioare 
protejate; atârnați-l pe un șurub sau cui folosind orificiul 
(F). Protejați senzorul extern de precipitații directe sau 
razele soarelui, căci în caz contrar acesta nu va putea 
măsura temperatura aerului. Nu folosiți niciodată 
senzorul extern pe sau sub apă, căci se va distruge.  

 

Setarea manuală a orei/datei 
Dacă reglați ora sau data recepția DCF se 
dezactivează automat.  

- Apăsați tasta TIME timp de 2 secunde până ce clipește 
afișarea pentru an.  

- Setați anul cu tasta UP, respectiv DOWN.  
Dacă apăsați prelungit tasta respectivă modificarea 
datelor se face mai rapid. Observația este valabilă și 
pentru setarea lunii, datei, orei și minutelor. Dacă 
timp de 30 secunde nu apăsați nicio tastă atunci 
ceasul cu proiecție stochează toate datele și se iese 
automat din modul setare. Dacă doriți să ieșiți mai 
repede din modul setare apăsați tasta TIME (4) timp 
de cca. 2 secunde.  

- Apăsați scurt tasta TIME (4), clipește luna. Setați luna cu 
tasta UP (6), respectiv DOWN (7).  

- Apăsați scurt tasta TIME (4), clipește data. Setați data cu 
tasta UP (6), respectiv DOWN (7).  

- Apăsați scurt tasta TIME (4), clipește ora. Setați ora cu 
tasta UP (6), respectiv DOWN (7).  

- Apăsați scurt tasta TIME (4), clipesc minutele. Setați 
minutele cu tasta UP (6), respectiv DOWN (7).  

- Apăsați scurt tasta TIME (4), clipesc secundele. Dacă 
apăsați scurt tasta UP (6), respectiv DOWN (7) secundele 
vor fi setate la 00.  

- Apăsați scurt tasta TIME (4); în dreapta sus pe display 
clipește limba pentru afișarea zilelor săptămânii. Setați 
limba cu tasta UP (6), respectiv DOWN (7) (”DE” = 
germană, „GB“ = engleză, „FR“ = franceză, „ES“ = 
spaniolă, „IT“ = italiană). 

- Apăsați scurt tasta TIME (4); setările sunt salvate și se 
iese din modul setări.  
Alternativ puteți aștepta timp de 30 secunde fără a apăsa 
nicio tastă; ceasul cu proiecție stochează toate datele și 
iese automat din modul setări.  

 

Start manual căutare semnal DCF 
Apăsați scurt tasta RECEIVE (3) din compartimentul baterii al 
ceasului cu proiecție. Clipește simbolul turn de recepție în 
dreapta, lângă secunde.  
Încercarea de recepție durează cca. 5 minute; în această 
perioadă de timp nu schimbați poziția ceasului cu proiecție 
și nu apăsați nicio tastă.  
Dacă după cca. 5 minute pe ecranul ceasului nu sunt afișate 
ora și data actuală modificați poziția ceasului și reîncercați să 
recepționați semnalul orar.  

Nu plasați ceasul cu proiecție lângă aparate 
electronice, componente metalice, cabluri etc. 
Recepția va fi distorsionată în prezența ferestrelor 
cu straturi metalice de acoperire, a pereților din 
beton armat, a tapetelor speciale sau în pivnițe.  

 

Căutarea manuală a senzorilor externi 
Apăsați tasta DOWN (7) timp de cca. 3 secunde până ce 
clipește numărul de canal al senzorului extern. Căutarea 
senzorului durează câteva minute. În această perioadă de 
timp nu mișcați senzorul extern sau ceasul cu proiecție, nu 
apăsați nicio tastă.  
 

Comutarea unității de temperatură °C/°F  
Apăsați scurt tasta °C/°F (14) din compartimentul baterii al 
ceasului cu proiecție pentru a comuta între grade Celsius și 
grade Fahrenheit.  
 

Comutare mod 12/24 h 
- Apăsați scurt tasta DOWN (7) pentru a comuta între 

modul 12 h și 24 h.  
- În modul 12 h în stânga lângă oră apare simbolul AM în 

prima jumătate a zilei și simbolul PM în a doua jumătate.  
 

Funcția proiecție 
- La funcționarea cu baterii proiectorul este activat pentru 

câteva secunde numai dacă apăsați scurt tasta 
SNOOZE/LIGHT (1). 

- La funcționarea cu bloc de alimentare funcția proiecție 
este permanent activă.  

- Pentru a roti proiecția cu 180° apăsați tasta (10) din 
partea superioară a ceasului cu proiecție.  

- Pentru focalizarea proiecției folosiți butonul de reglare 
(1) din partea posterioară. 

- Rabatați proiectorul (9) în sus sau în jos pentru a orienta 
proiecția în poziția dorită.  

- Proiecția afișează ora și temperatura (alternativ 
temperatura interioară și exterioară; la afișarea 
temperaturii exterioare apare OUT).  

 

Funcția lumină de veghe 
Funcția lumină de veghe poate fi activată, respectiv 
dezactivată folosind comutatorul culisant (15) din comparti-
mentul baterii.  
Totodată iluminarea de fundal a displayului este activată 
automat (la luminozitate diminuată) dacă prin intermediul 
celulei solare (16) se stabilește o luminozitate ambientală 
prea redusă.  
Poziția comutatorului ON: funcția lumină de veghe este 
activată 
Poziția comutatorului OFF: funcția lumină de veghe este 
dezactivată  
 

Funcția ceas deșteptător 
a. Selecția și reglarea orei de trezire 1, respectiv 2  

- Apăsați scurt de mai multe ori tasta TIME (4) pentru a 
comuta între afișarea datei, timpului de trezire 1 (afișare 
ALM1) și timpului de trezire 2 (afișare ALM2).  

- După afișarea timpului de trezire 1 (ALM1) sau timpului 
de trezire 2 (ALM2) apăsați tasta ALARM (5) timp de 2 
secunde până ce clipește ora timpului de trezire.  
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- Setați ora cu tasta UP (6), respectiv DOWN (7) (pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor mențineți tasta 
respectivă apăsată).  

- Apăsați scurt tasta ALARM (5); clipesc minutele orei de 
trezire.  

- Setați minutele cu tasta UP (6), respectiv DOWN (7) 
(pentru modificarea mai rapidă a valorilor mențineți 
tasta respectivă apăsată).  

- Apăsați scurt tasta ALARM (5); astfel ieșiți din modul 
setări (alternativ nu apăsați nicio tastă timp de 30 de 
secunde).  
 

b. Activarea/dezactivarea funcției ceas deșteptător 
- Data este afișată în stânga jos pe display (afișare 

normală). Dacă este nevoie apăsați de mai multe ori 
tasta TIME (4) până ce apare data. 

- Apăsați scurt de mai multe ori tasta ALARM (5) pentru a 
activa, respectiv dezactiva funcția ceas deșteptător. 
Puteți activa simultan ambii timpi de trezire dacă aveți 
nevoie de acest lucru.  
Deasupra secundelor apare simbolul clopoțel pentru a 
semnaliza timpul de trezire activat.  

  Timpul de trezire 1 este activat 
  Timpul de trezire 2 este activat 

 și  Timpii de trezire 1 și 2 sunt activați 
Fără simbol Funcția ceas deșteptător este dezactivată  

 
c. Activarea/dezactivarea pre-alarmei temperatură  

Pre-alarma temperatură se declanșează cu 30 de 
minute înainte de ora de trezire dacă temperatura 
exterioară este mai mică de -3°C (26 °F). Pre-alarma 
temperatură poate fi folosită numai dacă ați activa 
funcția ceas deșteptător (timpul de trezire 1 sau 2). 

Pre-alarma temperatură poate fi activată sau dezactivată 
separat pentru fiecare timp de trezire 1 sau 2.  

 

- Apăsați scurt tasta TIME (4) de mai multe ori pentru a 
selecta timpul de trezire 1 (ALM1), respectiv timpul de 
trezire 2 (ALM2).  

- Apăsați scurt de mai multe ori tasta ALARM (5) pentru a 
comuta între următoarele funcții:  

  Funcția ceas deșteptător este activată 

 și  Funcția ceas deșteptător este activată, 
pre-alarma temperatură activată 

Fără simbol  Funcția ceas deșteptător este dezactivată  
Dacă pre-alarma temperatură este activată apare 

simbolul  la afișarea datei.  
 

d. Funcția snooze 
La declanșarea semnalului de alarmă apăsați scurt tasta 
SNOOZE/LIGHT (1) din partea superioară a ceasului cu 
proiecție. Simbolul corespunzător  sau  clipește.  
Semnalul de alarmă este întrerupt timp de cca. 5 minute, iar 
apoi este repornit.  
Opriți funcția snooze dacă apăsați scurt tasta ALARM (5). 
Simbolul corespunzător  sau  nu mai clipește.  

 
e. Oprirea semnalului de trezire  

După declanșarea alarmei la ora setată apăsați scurt tasta 
ALARM (5) pentru a opri semnalul de alarmă.  
Dacă nu apăsați nicio tastă semnalul de alarmă este oprit 
automat după 2 minute.  

 

Afișarea/ștergerea valorilor min/max 
- Apăsați scurt tasta MAX/MIN (8) pentru a comuta între 

valorile maxime (pe display este afișat MAX), valorile 
minime (MIN) și valorile măsurate actuale.  

- Pentru a șterge memoria pentru valorile minime și 
maxime țineți apăsată tasta MAX/MIN (8) pentru minim 
3 secunde.  

 

Selecția canalului senzorului 
- Apăsați scurt tasta UP (6) pentru a comuta între cele trei 

canale pentru senzorii externi.  
În stânga lângă afișarea pentru valorile măsurate de 
senzorul extern apare numărul de canal activat 
momentan.  

- Pentru a afișa automat toate cele trei canale (pentru cca. 
3 secunde) apăsați tasta UP (6) timp de 3 secunde până 
ce se aude un semnal acustic. Apoi eliberați tasta.  
Pentru a ieși din modul automat apăsați scurt tasta UP 
(6).  
 

Activarea iluminării displayului/proiecției 
Apăsați scurt tasta SNOOZE/LIGHT (1); iluminarea displayului 
este activată timp de câteva secunde; apoi se dezactivează 
automat (la funcționarea ceasului cu baterii se activează 
scurt și proiectorul).  

 

Afișarea tendinței temperaturii 
În dreapta lângă temperatura interioară și exterioară ceasul 
afișează printr-un simbol grafic tendința temperaturii.  

 

Temperatură în creștere 

Temperatură constantă 

Temperatură în scădere  

 

Întreținere și curățare 
Produsul nu are nevoie de operaţii de întreţinere; nu-l 
deschideţi/dezmembraţi niciodată (cu excepția procedurilor 
necesare pentru instalarea/înlocuirea bateriilor).  
Pentru a curăța carcasa exterioară a ceasului cu proiecție și a 
senzorului extern folosiți o cârpă uscată, moale și curată.  
Nu apăsați prea tare pe displayul ceasului cu proiecție, căci îl 
puteți zgâria, sparge sau produce distorsiuni în funcționare.  
Praful de pe ceasul cu proiecție, respectiv obiectivul 
proiectorului poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii moi, 
curate, cu fire lungi.  
Pentru a îndepărta mizeria persistentă de pe senzorul extern 
folosiți o cârpă ușor umezită în apă cu săpun.  
Nu folosiţi în nici un caz soluţii agresive de curăţare, soluţii 
pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei sau chiar funcţionalităţii produsului. 
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al 
utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod 
raţional, consumatorul este solicitat să predea 

produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
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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 periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile 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! 

 

Raza de acțiune 
Raza de acțiune pentru transferul semnalului wireless între 
senzorul extern și ceasul cu proiecție este de cca. 30 m în 
condiții optime.  

Această valoare pentru raza de acţiune reprezintă 
aşa-numita „rază de acţiune în câmp deschis” (raza de 
acţiune la contact vizual direct între emiţător şi 
receptor, fără factori distorsionanţi). 
În practică însă această situație nu este întâlnită aproape 
niciodată (de ex. ceasul cu proiecție și senzorul extern 
instalați pe o suprafață plană, uniformă, fără copaci, case 
etc.). În mod normal ceasul cu proiecție este instalat în casă, 
iar senzorul extern de ex. sub un garaj sau lateral pe 
fereastră. De aceea raza de acţiune dintre emiţător şi 
receptor este diminuată corespunzător. 

Din cauza influenţei diferiţilor factori asupra 
transferului wireless nu se poate garanta o anumită 
rază de acţiune.  
În mod normal funcţionarea se face fără probleme într-o 
casă de tip familial. Dacă ceasul cu proiecție nu 
recepționează date de la senzorul extern (chiar dacă 
bateriile sunt noi) diminuați distanța dintre senzorul extern 
și ceasul cu proiecție sau modificați locul de instalare al 
ceasului cu proiecție.  

Raza de acţiune poate fi considerabil diminuată de: 
- pereţi, tavane din oţel armat 
- ferestre izolate/acoperite  
- maşini 
- copaci, tufe, pământ, stânci 
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. 

radiatoare) 
- apropierea de corpul uman 
- distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite 

(telefoane DECT, telefoane mobile, căşti radio, boxe 
radio, alte staţii meteo radio, sisteme babyphone etc.) 

- apropierea de motoare electrice, transformatoare, 
surse de alimentare de la reţea, computere 

- apropierea de computere prost ecranate sau alte 
aparate electrice 

Date tehnice 
a. Ceasul cu proiecție 

Alimentare: ................... 3 baterii AA sau bloc de alimentare 
Domeniu temperatură: . 0 °C la +50 °C 
Rezoluție: ....................... 0,1 °C 
Toleranță: ....................... +/-1,5 °C 
Senzori externi: .............. max. 3 
Dimensiuni: .................... 136 x 91 x 40 mm (l x Î x A) 
Greutate: ........................ 197 g (fără baterii) 
 

b. Senzorul extern 
Alimentare: .................... 2 baterii AA  
Domeniu temperatură: .. -20 °C până la +50 °C 
Rezoluție: ........................ 0,1 °C (respectiv 1 °C sub -10 °C) 
Toleranță: ....................... +/-1 °C  
Frecvență de emisie: ...... 433 MHz 
Raza de acțiune: .............. max. 30 m (vezi „Raza de acțiune“) 
Dimensiuni: ..................... 65 x 100 x 35 mm (l x Î x A) 
Greutate: ......................... 74 g (fără baterii) 
 

c. Blocul de alimentare al ceasului cu proiecție 
Tensiune de funcționare:.. 230 V/AC, 50 Hz 
Ieșire: ................................ 4,5 V/DC, 300 mA 
 

Declaraţia de conformitate 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Ceas radiocomandat cu proiecție 

Eurochron ETP 3900  
Cod produs:   672865 

 

respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.1.2; 
EN 300 330-2: V1.5.1; 
EN 301 489-1: V1.8.1; 
EN 301 489-3: V1.4.1; 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009; 
EN 50371: 2002 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulamentul (EC) No 278/2009 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 

Simbol CE pe produs 

 
 
 
Hirschau, 16 oct. 2012 
Loc şi dată      Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat  
 
 
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 


