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1. SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE 
2. SETARE ALARMĂ 1 PORNIT/OPRIT 
3. SETARE ALARMĂ 2 PORNIT/OPRIT 
4. AMÂNARE/ SLEEP/ DIMINUARE 
5. BUTON DE AJUSTARE (SETAREA OREI) / TEMPERATURII 
6. << /REGLAJ CANAL RADIO - /AN/LUNĂ/ZI 
7. >>/REGLAJ CANAL RADIO +/DST/C-F 
8. AJUSTAREA FOCUSULUI PENTRU UNITATEA DE PROIECTŢIE 
9. BUTONUL DE ROTIRE 180° A PROIECŢIEI OREI 
10. BUTON AL PROIECŢIEI PORNIT/OPRIT 
11. VOLUM MAI TARE/SCHIMBAREA AUTO A AFIŞAJULUI PORNIT/OPRIT 
12. PORNIT/OPRIT 
13. VOLUM MAI ÎNCET 
14. AFIŞAJ 
15. COMPARTIMENTUL BATERIEI (ÎN SPATELE UNITĂŢII) 
16. RESET 
17. ETICHETA DE CLASARE (ÎN SPATELE UNITĂŢII) 
18. UNITATEA DE PROIECŢIE 
19. DIFUZOR 
20. SENZOR DE TEMPERATURĂ (TEMPERATURA INTERIOARĂ) 
21. ANTENA FM 
22. CABLUL DE ALIMENTARE AC 

FUNCŢII ŞI COMENZI 



 

 
Băgaţi cablul de alimentare AC într-o priză AC. Această unitate este prevăzută cu un sistem de rezervă pe  
baterii şi necesită o baterie 3V CR2032 plată cu litiu (nu este inclusă). Introduceţi bateria în 
compartimentul pentru baterie, asigurându-vă că atât capătul pozitiv (+), cât şi cel negativ (-) sunt 
poziţionate corespunzător capetelor inscripţionate din compartimentul pentru baterie. Dacă survine o 
pană de curent, ceasul se comută automat pe puterea conferită de baterii, iar ceasul şi memoria 
temporizatorului continuă să funcţioneze. Când alimentarea cu curent îşi revine, ceasul se comută din 
nou pe AC. 
 

 

Apăsaţi butonul RESET (16) localizat pe spatele unităţii după conectarea la priză. 
- Unitatea va afişa segment complet pentru 2 secunde, apoi va intra în modul normal. 

 

1. SETAREA MANUALĂ A OREI ŞI CALENDARULUI 
A. Setarea Orei şi a Calendarului – Apăsaţi butonul pentru setarea Ceasului (5) în modul normal şi 

ţineţi apăsat peste 2 secunde pentru a intra în modul de setare a orei, după ce aţi intrat în 
modul de setare, apăsaţi butonul de setare a Orei (5) pentru a modifica modul ciclic după cum 
urmează: 

 
Normal   An   Lună   Zi  12/24 H   Ora în timp real   Minutele în timp real   Normal 
 
Acţiuni (în timpul ajustării datelor): 
- Apăsaţi butonul << /Reglaj canal radio – (6) pentru a ajusta datele în sens descrescător. 
- Apăsaţi butonul >>/Reglaj canal radio  + (7) pentru a ajusta datele în sens crescător. 
- Ţineţi apăsat butonul <<  sau butonul >> pentru a activa derularea automată. 

 
Normal  AL 1 oră  AL 1 Minut  AL 1 zi a săptămânii alarmă  AL 1 bip de trezire  AL 1 
trezire radio AL 1 volum trezire radio  Normal 
 
Normal  AL 2 oră  AL 2 Minut  AL 2 zi a săptămânii alarmă  AL 2 bip de trezire  AL 2 
trezire radio AL 2 volum trezire radio  Normal 
 

       AFIŞAJ LED 

                                                              CONECTAREA LA CURENT 

                                                                           PORNIREA 



Selectaţi alarma pentru zilele săptămânii după cum urmează: 
1-5:  de Luni până Vineri 
1-7: Întreaga săptămână 
6-7: Sâmbătă şi Duminică 
1-1: O zi a săptămânii 
 

Acţiuni (în timpul ajustării datelor): 
- Apăsaţi butonul << /Reglaj canal radio – (6) pentru a ajusta datele în sens descrescător. 
- Apăsaţi butonul >>/Reglaj canal radio  + (7) pentru a ajusta datele în sens crescător. 
- Ţineţi apăsat butonul <<  sau butonul >> pentru a activa derularea automată. 

 

2. SETAREA ALARMEI PORNIT/OPRIT 

Apăsaţi butonul de SETARE A MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO AL LUMINII 
PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) pe modul Auto oprire, afişajul alarmei de trezire este auto pornit. 
Apăsaţi butonul SETARE ALARMĂ 1 PORNIT/OPRIT (2) pentru a comuta pornit/oprit funcţia alarmei. 
Apăsaţi butonul SETARE ALARMĂ 2 PORNIT/OPRIT (3) pentru a comuta pornit/oprit funcţia alarmei. 
 

3. DURATA ALARMEI ŞI FUNCŢIA DE AMÂNARE 

Durata alarmei – Soneria alarmei sau alarma radio vor continua timp de 30 de minute dacă nu se 
apasă niciun buton, apoi se vor opri automat şi vor aştepta aceeaşi oră de alarmă în ziua următoare. 

Acţiuni pentru Amânare: 
- În timp ce alarma sună, apăsaţi butonul de Amânare (4) care va porni funcţia de amânare, Bip-ul 

alarmei sau alarma Radio se vor opri. 
- Intervalul de Amânare este de 9 minute (nu include alt interval de timp) 
- Amânarea va continua dacă nu se apasă butonul PORNIT/OPRIT (2) pentru a opri alarma sau 

alarma radio şi se va opri automat după 30 de minute.  Apăsaţi butonul SETARE A MEMORIEI/ 
MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) PE MODUL Auto oprit, în timp 
ce afişajul de alarmă se porneşte, apăsaţi butonul AMÂNARE/ SLEEP (4) şi se va activa funcţia de 
amânare, alarma sau alarma radio/ afişajul se vor opri. 
 

4. SCHIMBAREA CONŢINUTULUI AFIŞAJULUI 
Apăsaţi butonul << /REGLAJ CANAL RADIO - /AN/LUNĂ/ZI în modul normal şi afişajul se poate 
comuta să arate An /Lună /Zi, după 5 secunde revine la afişarea orei. 

 
 

 

 

 



 

Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (12) pentru a porni unitatea. 
Folosiţi butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta 
postul FM dorit. Dacă ţineţi apăsat butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL 
RADIO + preţ de o secundă, apoi îi daţi drumul, unitatea va scana automat până la următorul post de 
radio care transmite. Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (12) pentru a opri unitatea. 
 
Pentru a seta/ rememorarea presetărilor radioului 
Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (12) pentru a porni unitatea. 
Folosiţi butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta 
postul FM dorit. 
Apăsaţi butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +; va apărea intermitent ”P01” pe afişaj. 
Apăsaţi din nou butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE + pentru a seta presetarea. 
Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru a seta mai multe presetări. 
Unitatea poate preseta în total 10 posturi pentru FM. 
Atunci când ”P01-P10” apare intermitent, apăsaţi butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul 
>>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta numărul presetat. 
Atunci când doriţi să rememoraţi posturile presetate, apăsaţi butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE + 
pentru selectarea numărului presetat. 
 

Operarea modului SLEEP 
Atunci când ascultaţi radioul, apăsaţi butonul AMÂNARE/ SLEEP (4) pentru a intra în modul SLEEP. Puteţi 
ajusta temporizatorul modului SLEEP de la 90 de minute la 15 minute apăsând butonul AMÂNARE/ 
SLEEP (4). Unitatea se va opri automat după perioada de timp selectată. 
 
Funcţia de veghe (cronometru descrescător) 
Atunci când radioul este oprit, apăsaţi butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO AL 
LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1)  pentru a porni modul de VEGHE, timpul de VEGHE va apărea 5 
secunde, în acest răstimp de 5 secunde apăsaţi butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO 
AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1)  pentru a schimba durata de la 90 de minute la 10 minute. 
Soneria alarmei va suna pentru 30 de minute, apoi se va opri automat. Pentru a opri soneria alarmei, 
apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (12). 

Apăsarea butonului butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIŞAJ  AUTO AL LUMINII 
PORNIT/OPRIT/VEGHE (1)  în timp ce alarma sună nu va avea niciun efect. Apăsaţi butonul 
PORNIT/OPRIT (12) pentru a anula funcţia de VEGHE. 

 
 

Segmentul frecvenţei FM: 87.5 – 108 MHHz 
Baterie de rezervă:  3V (1x CR2032 baterie plată cu litiu) nu este inclusă 
Furnizarea de curent:  AC230V 50Hz 
Dimensiuni:   188 x 82 x 72 mm 
Greutate:   420g 
 

                                                            ASCULTAREA RADIOULUI 

       SPECIFICAŢII 



Opţiuni de culoare: 
SRC 330 GN – afişaj şi margini verzi 
SRC 330 OR – afişaj şi margini portocalii  
  

RESETARE 
Butonul de resetare este situat pe spatele unităţii. Folosiţi un pix pentru a-l apăsa atunci când doriţi să 
schimbaţi bateria sau unitatea nu funcţionează corespunzător. Această acţiune va aduce toate setările la 
valorile iniţiale şi veţi pierde orice dată memorată (setările ceasului şi ale alarmei). 

 
UNITATEA DE PROIECŢIE 
Setările focusului: Ajustaţi focusul/luminozitatea proiecţiei ceasului sucind rotiţa de ajustare a 
focusului/luminozităţii până când proiectarea orei pe perete sau pe tavan este afişată clar. 
Pentru a roti imaginea cu 180°, apăsaţi butonul de rotire la 180°. 
 

NOTĂ: PROIECTAŢI IMAGINEA OREI PE TAVANUL SAU PE PERETELE UNEI CAMERE 
ÎNTUNECOASE. 
 
Notă: 

- Asiguraţi-vă că antena FM este complet întinsă pentru cea mai bună captare FM. 

 

AVERTIZARE 

 

1. Nu puneţi pe aparat surse de foc precum lumânări aprinse. 
2. Nu puneţi produsul în cutii sau rasteluri închise fără o ventilaţie coresunzătoare. 
3. Unde butonul circuitelor principale este folosit să deconecteze dispozitivul, dispozitivul 

deconectat va rămâne setat pe modul gata de operare. 
4. Ventilaţia nu trebuie să fie obstrucţionată prin plasarea în fantele de ventilaţie a unor obiecte 

precum ziare, feţe de masă, perdele, etc. 
5. Aparatul nu trebuie expus picăturile sau scurgerilor de lichide şi niciun obiect umplut cu apă 

precum vazele cu flori, nu trebuie aşezat pe aparat. 
6. Nu conectaţi antena FM  la o antenă exterioară. 
7. Unitatea nu trebuie să fie expusă razelor directe ale soarelui şi nici puă într-un mediu cu 

temperaturi foarte joase sau foarte înalte, mediu cu umiditate, vibraţii sau praf. 
8. Nu folosiţi substanţe abrazive, benzină, dizolvanţi sau alţi solvenţi pentru a curăţa suprafaţa 

unităţii. Pentru a curăţa unitatea, o ştergeţi cu o soluţie cu detergent moale, non-abraziv, apoi 
cu o cârpă curată şi moale. 

9. Nu încercaţi să introduceţi fire, piuneze sau alte astfel de obiecte în fantele sau crăpăturile 
unităţii. 

10. Atenţionare de deconectare a aparatului: Unde butonul circuitelor principale este folosit să 
deconecteze dispozitivul, dispozitivul deconectat va rămâne setat pe modul gata de operare. 

11. Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă precum razele soarelui sau foc. 
12. Produs clasa 1 LED.  



 

ATENŢIE 

Pericol de explozie dacă bateria nu este înlocuită în mod corespunzător. 
Înlocuiţi bateria numai cu acelaşi tip de baterie sau un tip echivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

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. 

 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 

 


