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UNITATEA DE PROIECȚIE 
AFIȘAJ 
SETAREA MAI MARE A INTENSITĂȚII LUMINII 
SETAREA MAI MICĂ A INTENSITĂȚII LUMINII 
LUMINA ON/OFF (PORNITĂ/OPRITĂ) 
ALARMĂ 1 ON/SET (PORNITĂ/SETATĂ) 
ALARMĂ 2 ON/SET (PORNITĂ/SETATĂ) 
SETAREA CEASULUI/MEMORIE/SETAREA TRANSMIȚĂTORULUI WIRELESS DE CANALE 
/CANAL – 
/CANAL + 
VOLUME MAI ÎNCET 
VOLUME MAI TARE 
RADIO ON/OFF (PORNIT/OPRIT) 
FUNCȚIE 
SNOOZE/SLEEP/DIMINUAREA AFIȘAJULUI 
SELECTOR AL SUNETULUI 
MEMORIE UP 
AJUSTAREA FOCUSULUI PENTRU UNITATEA DE PROIECȚIE 
BUTONUL DE RĂSUCIRE LA180° A PROIECȚIEI OREI 
BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT) AL PROIECȚIEI 
BUTONUL DE RESETARE 
DC JACK IN  
AUX JACK IN  
ANTENA FM  
TRANSMIȚĂTORUL WIRELESS AL ANTENEI 
COMPARTIMENTUL BATERIEI (ÎN SPATELE UNITĂȚII) 
ETICHETA DE CLASIFICARE (ÎN SPATELE UNITĂȚII) 	  	  	  	  	  	  
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Conectarea adaptorului AC/DC 
Unitatea radio a ceasului poate fi operată de un adaptor AC-DC, care necesită o ieșire tip DC 5V 500mA 
 (TL01-050050E) (inclusă) 	  
CONECTAREA LA ALIMENTARE 
Introduceți adaptorul AC/DC într-o priză AC, conectați ieșirea adaptorului DC la DC jack in al unității ceasului. 
Această unitate este echipată cu un sistem de rezervă pe baterii și necesită o baterie cu litiu 3V CR2032  
(nu este inclusă). Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că terminalele pozitive și  
negative ale bateriei (+ și -) sunt atașate corespunzător cu cele din interiorul compartimentului pentru baterii. 
În cazul în care pică curentul, ceasul se comută automat pe alimentarea de la baterie, iar ceasul si temporizatorul 
Memoriei continuă să funcționeze. Atunci când se reia alimentarea cu curent, ceasul se comută înapoi pe AC. 	  
 
PORNIREA   
Apăsați butonul de resetare localizat pe spatele unității după ce conectați la priză. 
-       Unitatea va arăta segment plin timp de 2 secunde, apoi va intra în modul normal. 	  
Setarea ceasului/Transmițătorului Wireless de canal 
1)  În modul OFF (OPRIT) (modul de afișaj al orei, radioul sau melodia de relaxare nu funcționează) apăsați și  
țineți apăsat butonul TIME/MEM; “24 Hr” va lumina intermitent. 
2)    Apăsați butonul  sau  (Canal – sau Canal +) pentru a seta unitatea în modul de “12 Hr” sau modul de “24 
Hr”. 
3)    Apăsați butonul TIME/MEM și orele vor începe să lumineze intermitent. 
4)    Apăsați butonul  sau  (Canal – sau Canal +) pentru a seta ora curentă, apoi apăsți butonul TIME/MEM 	  din nou și minutele vor începe să lumineze intermitent. 
5)    Apăsați butonul TIME/MEM și channel 1 (canal 1) va lumina intermitent. 
6)    Apăsați butonul Canal + sau Canal – pentru a seta canal 1/canal 2/canal 3. 
7)    Atunci când ați terminat, apăsați din nou butonul TIME/MEM iar ora afișată va lumina intermitent pentru a 
indica faptul că este setat timpul curent. 	  	  
Setarea orei alarmei 
Atunci când setați alarma, alegeți nivelul de intensitate al luminii, tipul de sunet și nivelul sunetului. 
Alarma este setată atunci când cercul luminos din jurul simbolului ALARMĂ de pe afișaj este pornit.  
Intensitatea luminii crește încet până la nivelul ales în ultimele 20 de minute de dinaintea orei la care este setată  
alarma să sune. 	  
*** De exemplu, dacă setați alarma să sune la 8:30 am, intensitatea luminii va crește încet până la nivelul maxim 
20 începând cu ora 8:10 am. *** 
1)  Pentru a previzualiza ora alarmei, apăsați butonul ALARMĂ1 sau ALARMĂ2 o singură dată 
2)    În timp ce afișajul arată ora alarmei, apăsați și țineți apăsat butonul ALARMĂ1 sau butonul ALARMĂ2 pentru 	  3 secunde apoi orele vor lumina intermitent. 
3)    Apăsați butonul sau  (Canal - sau Canal +) pentru a seta ora alarmei. 
4)    Apăsați butonul ALARMĂ din nou; minutele vor începe să lumineze intermitent. Apăsați butonul  sau  
(Canal - sau Canal +) pentru a seta minutele alarmei. 
5)  Apăsați butonul ALARMĂ și puteți schimba modul de sunet (Buzzer, Radio și Natură) al alarmei. 
6)     Apăsați butonul  sau  (Canal - sau Canal +) pentru a alege diferite moduri de sunet. 
7)     Apăsați butonul ALARMĂ din nou; volumul va începe să lumineze intermitent. Apăsați butonul  sau  
(Canal - sau Canal +) pentru a seta volumul alarmei. 
8)    Apăsați butonul ALARMĂ din nou; nivelul de intensitate al luminii va începe să lumineze intermitent. Apăsați 
butonul  sau  (Canal - sau Canal +) pentru a seta nivelul de luminozitate al alarmei. 
9)    Apăsați butonul ALARMĂ când ați terminat. 	  	  	  	  	  	   	   	  RO - 2 



Snooze și dezactivarea alarmei 
Pentru a întârzia alarma, apăsați SNOOZE, va suna iarăși în aproximativ 9 minute. Puteți repeta această acțiune de  
mai multe ori în timpul ciclului alarmei. 	  
Notă: 
Alarma include trei melodii de relaxare, care se pot seta ca și alarmă 
Brook 
Bubble 
Forest 	  
Pentru a opri alarma, apăsați butonul ALARMĂ sau butonul ON/OFF localizate pe panoul frontal. 
Pentru a opri alarma din a suna în ziua următoare, țineți butonul ALARMĂ apăsat pentru a-l opri. Iconița alarmei 

sau va dispărea pentru a indica faptul că alarma este dezactivată. 

Setarea nivelului de intensitate al luminii 
1.    Utilizați butoanele de ajustare a luminii 3 & 4 pentru a seta nivelul de intensitate a luminii. 
2.    Nivelul de intensitate al alarmei între 1 și 20 pentru funcția alarmei. 	  
Ascultarea radioului 
1)    Apăsați butonulON/OFF localizat în partea superioară a alarmei pentru a porni unitatea. 
2)    Apăsați butonul FUNCTION (FUNCȚIE) pentru a selecta modul radio. 
3)  Utilizați butoanele sau  (Canal - sau Canal +) pentru a selecta stația FM dorită. Dacă apăsați și țineți 

apăsat  
butonul  sau  (Canal - sau Canal +) pentru o secundă, apoi dați drumul, unitatea va scana automat până la  
următoarea stație care emite. 
4)    Apăsați butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) localizat în partea superioară a alarmei pentru a opri radioul. 	  
Setarea/Rememorarea presetărilor radio 
Unitatea poate fi presetată pentru 10 stații FM. 
1)    Apăsați butonul ON/OFF localizat în partea superioară a alarmei pentru a porni unitatea. 
2)    Apăsați butonul FUNCTION (FUNCȚIE) pentru a selecta modul radio. 
3)    Folosiți butonul  sau butonul  (Canal- sau Canal +) pentru a selecta stația FM dorită. 
4)    Apăsați butonul de Setare a ceasului/memoriei; ‘M01’ va lumina intermitent pe afișaj. 
5)    Apăsați butonul TIME/MEM din nou pentru a seta presetarea. 
6)    Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a seta mai multe presetări. 
Atunci când  ‘M01- M10’ luminează intermitent, apăsați butonul  sau butonul  (Canal – sau Canal+)  
pentru a selecta numărul presetat. 	  
Atunci când rememorați stațiile presetate, apăsați butonul MEM+ din partea de sus a alarmei pentru a selecta  
numărul presetat. 	  
Operarea în modul Sleep 
Atunci când ascultați radioul, apăsați butonul  SNOOZE/SLEEP pentru a intra în modul sleep. Puteți ajusta  
temporizatorul modului sleep de la 90 de minute la 10 minute apăsând butonul SNOOZE/SLEEP. Unitatea se va opri  
Automat după timpul setat. 	  
INPUT EXTERN (AUX IN) 
Jack-ul AUX IN se poate folosi pentru a reda semnale sonore de la surse audio alternative prin intermediul boxelor 
unității.  
Acest jack AUX IN necesită un cablu audio 3.5 mm pentru intrarea semnalului. 	  
Notă: 
Cablul audio de 3.5 mm nu este inclus. Sursa externă nu poate fi folosită ca semnal pentru alarmă.  	  
RESETAREA 
Butonul de resetare este localizat în spatele unității. Folosiți vârful unui pix pentru a-l apăsa fie atunci când doriți să 
schimbați bateriile, fie atunci când unitatea nu funcționează corespunzător. Aceasta operațiune va reseta toate 
valorile la cele presetate din fabrică și veți pierde toate datele stocate (alarma și setările ceasului).	  	   	  	  
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UNITATEA DE PROIECȚIE 
Setările focusului: Ajustați luminozitatea/focusul proiecției ceasului rotind rotița de ajustare a luminozității/
focusului până când ora proiectată se vede clar pe perete sau pe tavan. 
Pentru a roti imagine proiectată apăsați butonul de rotire la180°. 
Pentru a dezactiva proiecția, apăsați butonul PROJECTION ON/OFF (PROIECȚIE PORNITĂ/OPRITĂ) 	  
Notă: 
Proiectați imaginea orei pe un perete sau tavan într-o cameră întunecoasă. Distanța maximă de proiecție este de 
3-9 ft. 	  
Notă: 
Asigurați-vă că antena FM este complet extinsă pentru cea mai bună receptare FM.  
Asigurați-vă că Transmițătorul  de antenă wireless este complet extins pentru cea mai bună receptare a prizei AC. 
(Rotiți Transmițătorul  de antenă wireless pentru cea mai bună receptare a prizei AC) 
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PRIZĂ AC CU TELECOMANDĂWIRELESS 

LED PUTERE 

BUTON RESETARE 

La o sursă de curent AC 
Comutatorul canalelor 1-2-3 

LUMINA DE CONTROL A IEȘIRII ALIMENTĂRII:    AC 230VI MAX. 150W (LAMPĂ INCANDESCENTĂ)	  	  	  	  	  	  	  AC 230V/MAX. 60W (LAMPĂ CU HALOGEN) 

Descriere: 
Frecvența de operare: 
Distanța efectivă: 
Ieșirea alimentării: 
Sursa alimentării: 

Numai lumina de control 
433MHz 
10,5 m în spațiu deschis 
AC 230V Max. 150W numai cu lumină incandescentă sau lampă cu halogen 
AC 230V~50Hz 

Remarcă: 
Dacă utilizați becuri care salvează energia, folosiți numai tip HALOGEN 	  
Remarcă: 
Apăsați butonul de resetare localizat pe spatele unității după ce o băgați în priză.  	  	  	  	  	  	  	   	  Apăsați butonul ALARMĂ o dată. 	  În timp ce afișajul arată ora alarmei 

 și țineți apăsat butonul ALARMĂ 
 3 secunde și ora va lumina I 
 ntermitent. 

Apăsați butonul  sau butonul  
(Canal – sau Canal+) pentru a seta  
ora ALARMEI. 

Apăsați butonul ALARMĂ din 

nou; minutele vor începe să 

lumineze intermitent.  

Apăsați butonul  sau  

(Canal - sau Canal +) pentru a 

seta minutele alarmei. 
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Apăsați butonul ALARMĂ și 
puteți schimba modul de sunet 
(Buzzer, radio, 
natură) pentru soneria alarmei. 

„radio“ trezire cu ajutorul 
radioului 
„nature“ trezire cu sunet de natură 
„buzzer“ trezire cu sunet buzzer 

Apăsați butonul  sau 
butonul 
(Canal- sau Canal+) pentru a 
seta un mod de sunet 

Apăsați butonulALARMĂ din 
nou; volumul va lumina 
intermitent. 

Apăsați butonul  sau 
butonul 
(Canal- sau Canal+) pentru a seta 
nivelul de sunet al ALARMEI. 

Apăsați butonulALARMĂ din 
nou; indicatoarele de luminozitate 
vor lumina intermitent. 

Apăsați butonul  sau 
butonul (Canal- sau Canal+) 
pentru a seta intensitatea luminii 
alarmei.Apăsați buotnul 
ALARMĂ când ați terminat. 

PRIZĂ AC PRIZĂ AC PRIZĂ AC 

LAMPĂ LAMPĂ LAMPĂ 

„20 min“ Creșterea graduală a luminozității Sunetul de trezire al alarmei 
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Setați selectorul de canal comutând pe canal-1 

Setați selectorul de canal comutând pe canal-2 

Setați selectorul de canal comutând pe canal-3 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Segmentul de frecvență:                           87.5 – 108 MHz 
Bateria de rezervă:                                    3 V (baterie cu litiu CR2032 × 1, nu este inclusă) 
Alimentarea 
Adaptorul de alimentare:                          Intrare AC (curent alternativ) 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 0.32 A 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ieșire DC (curent direct) 5 V; 500 mA (TL01-050050E) 
Dimensiunile alarmei:                               85 x 178 x 65 mm 
Greutate:                                                   300 g 
Dimensiunile prizei:                                 119 x 60 x 80 mm 
Greutate:                                                   220 g 	  
Pachetul include un ceas radio cu alarmă, priză comutatoare și alimentare cu curent.  
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AVERTIZARE 
1.     Numai pentru uzul de interior. 
2.  Unitatea comutatorului telecomenzii nu trebuie conectat unul după altul.  
3.     Tipul deconectării comutatorului de telecomandă: deconectare electronică. 
4.     Folosiți adaptorul furnizat numai cu radioul.  
3.     Folosiți numai accesoriile și piesele furnizate de producător sau de către agentul autorizat. 
5.  Priza AC a comutatorului telecomenzii (SW-2) este numai pentru conectarea la lampa lampei 

incandescente (230VAC max 150W) sau la lampa cu halogen (230VAC max 60W). 	  	  Conectarea la alt tip de sarcină poate provoca accidente. 
7.     Nu puneți pe aparat surse de flacără directă, precum lumânări aprinse.  
8.  Nu puneți aparatul în biblioteci închise sau pe rafturi care nu sunt ventilate corespunzător. 
9.  Priza principala este folosita ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să 

rămână ușor operabil. 
10.  Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea fantelor de ventilație cu obiecte precum ziare, 

fețe de masă, draperii.  
11.     Nu expuneți unitatea la scurgeri sau picături și nu puneți pe aparat obiecte care conțin lichide, de 
exemplu vaze.  
12.    Nu conectați antena FM la antena exterioară. Unitatea nu trebuie expusă razelor directe ale soarelui, 
la temperaturi prea mari sau prea scăzute, umiditate, vibrații sau mediu cu praf.  
13.  Nu folosiți substanțe abrazive, benzină, dizolvanți sau alți solvenți pentru a curăța suprafața unității. 

Pentru a curăța, ștergeți cu o soluție non-abrazivă și cu o cârpă moale și curată. 
15.  Nu introduceți niciodată fire, piuneze sau alte obiecte similare prin fantele de ventilație ale unității.  
16.  Bateriile nu trebuie expuse la caăldură excesivă precum razele directe ale soarelui, foc sau alte surse 

similare.  
17.  Acordați atenție aspectelor mediului înconjurător privind reciclarea și aruncarea bateriilor.  
18.    Nu aruncați acest produs împreună cu resturile menajere la finalul ciclului său de viață. Duceți-l la 
un centru de colectare și reciclare a aparatelor electrice și electrocasnice. Prin reciclare, unele tipuri de 
materiale se pot reutiliza. În felul acesta contribuiți la protejarea mediului înconjurător. Vă rugăm să vă 
adresați administrației locale pentru un astfel de centru de reciclare autorizat.  	  
ATENȚIE 
Pericol de explozie dacă bateria nu este înlocuită în mod corespunzător. 
Înlocuiți numai cu același tip de baterie sau cu un tip echivalent. 
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RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR 
Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 
  
RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 
Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că 
acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de 
colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. Alternativ, în unele 
state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna produsele la distribuitorul 
local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va 
contribui la economisirea de resurse naturale valoroase şi la prevenirea impactului potenţial 
negativ asupra mediului şi al sănătăţii umane care poate apărea ca rezultat al tratării 
necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru 
de colectare a deşeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri 
poate fi sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale 
  
Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de la 
distribuitorul sau furnizorul dvs. 
  
Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă de casare 
de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 
  
Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 
Fast ČR, a.s. declară că SRC 350 +  SRC-WS este conform cu cerințele de bază și alte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5 / ES. Dispozitivul poate fi operat în UE fără restricții. Declarația 
de conformitate poate fi găsită pe site-ul www.sencor.eu  
Modificări aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă 
și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări. 
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