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19. CABLU ANTENĂ FM  

20. CABLU ALIMENTARE AC  

 

 



CONECTAREA LA PRIZĂ 

Conectați cablul de alimentare AC la o priză din locuința dvs. Acest aparat 

dispune de un sistem auxiliar de funcționare cu baterii. Este necesară 1 

baterie plată pe litiu de 3V de tip CR2032 (nu face parte din conținutul 

pachetului de livrare). Introduceți bateria în compartimentul dedicat respectând 

polaritatea (+ și -)  indicată pe capacul compartimentului baterii. În 

eventualitatea unei pene de curent, memoria aparatului folosește automat 

energia bateriei pentru a nu pierde datele introduse de dvs. în memorie 

(ceasul, alarma). La reluarea alimentării cu electricitate, aparatul se comută 

automat pe AC. 

 

REGLAREA CEASULUI 

1. Apăsați și țineți apăsat butonul 2 Reglare ceas. 

2. Apăsați butonul 6 de câte ori este necesar pentru a ajunge la ora dorită.  

3. Continuați să țineți apăsat butonul 2 Reglare ceas și apăsați butonul 4 

Reglare minute de câte ori este necesar pentru a ajunge la minutul dorit.   

 

PROGRAMAREA  ALARMEI - ACTIVARE RADIO 

- Comutați selectorul sunet alarmă 3 pe poziția radio 

- Apăsați și țineți apăsat butonul 8. Reglați ora alarmei de la butonul 6. 

- Apăsați și țineți apăsat butonul 8. Reglați minutul alarmei de la butonul 

4.  

- Radioul va porni automat la ora prestabilită.  

 

DURATA ALARMEI ȘI FUNCȚIA REPETARE ALARMĂ (SNOOZE) 

Durată alarmă – Indiferent de sunetul ales (buzz sau radio) alarma va suna 

continuu pentru 60 de minute dacă nu se apasă niciun buton și apoi se va opri. 

Alarma se va activa din nou în ziua următoare.  

 

Funcția Snooze : 

- Apăsați butonul 11 în timpul alarmei pentru a activa funcția Snooze. 

Alarma se va opri temporar.  

- După 5 minute alarma va suna din nou 

- Funcția Snooze se va dezactiva automat după 60 de minute dacă nu o 

opriți dvs. manual de la butonul12 sau 5.  

 

FUNCȚIA OPRIRE AUTOMATĂ (SLEEP) 

Pentru a activa această funcție apăsați butonul 10. Apăsați din nou butonul 10 



într-un interval de trei secunde pentru a selecta intervalul de timp după care 

doriți ca radioul să se oprească. Puteți alege un interval între 90 și 10 minute.  

Pentru a anula această funcție apăsați butonul 12 On/Off.  

 

UTILIZAREA RADIOULUI 

- Apăsați butonul 12 ON/OFF pentru a porni radioul.  

- Selectați postul dorit de la butonul 9. 

- Reglați volumul de la butonul 1 după preferință.  

- Apăsați din nou butonul 12 ON/OFF pentru a opri radioul.  

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: 

Bandă frecvențe  :  FM 87.5 – 108 MHz 

     AM 525 – 1615 KHz 

Alimentare : AC 230V ~ 50 Hz, 5W  

Baterie compatibilă: 1 litiu x 3V tip CR2032 (neinclusă) 

 

MĂSURI PREVENTIVE DE SIGURANȚĂ 

 

1. Nu puneți pe aparat lumânări aprinse sau orice aparate sau dispozitive cu 

flacără deschisă. 

2. Nu așezați aparatul în biblioteci sau rafturi. Aparatul are nevoie de o 

ventilare corespunzătoare. 

3. Conectați aparatul la o priză la care aveți acces ușor. În caz de urgență 

deconectați aparatul rapid de la priză. 

4. Nu blocați gurile de aer ale aparatului. Nu îl acoperiți cu ziare, fețe de masă, 

perdele etc.  

5. Nu aduceți aparatul în contact cu lichide și nu puneți pe el sau în imediata 

lui apropiere recipiente care conțin lichid (ex. vaze). 

6. Nu conectați antena FM a aparatului la o antenă radio exterioară. 

7. Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme (foarte mici sau foarte mari), 

umiditate, vibrații sau direct în razele solare. Nu lăsați aparatul în medii cu 

praf excesiv.  

8. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, pe bază de benzen, diluanți sau alți 

solvenți pentru a șterge suprafața aparatului. Utilizați un detergent 

neabraziv și o lavetă moale. 

9. Nu introduceți fire, ace sau orice alte obiecte în gurile de aerisire sau orice 

deschideri ale aparatului. 



10. Nu expuneți bateria la temperaturi extreme (raze solare, foc, etc. ). 

11. Produs LED clasa 1. 

 

ATENȚIE 

 

 Respectați polaritatea atunci când introduceți bateria în aparat. 

Montarea incorectă poate provoca explozie. 

       Utilizați numai modelul de baterie compatibil cu aparatul dvs.  

 

 
 

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

 

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică 

faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă 

rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice 

sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state 

ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați 

produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau 

electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea 

corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse 

naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a 

sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și 

electrocasnice.  Vă rugăm apelați la autoritățile locale pentru a a fla 

locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii.  

 


