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Vă	  mulțumim	  că	  ați	  cumpărat	  produsul	  Ceas	  Radio	  SRC	  140.	  Citiți	  cu	  atenție	  
acest	  manual	  pentru	  a	  obține	  cea	  mai	  bună	  performanță	  a	  acestui	  dispozitiv.	  
	  
LOCALIZAREA	  BUTOANELOR	  

	  
	  
1.	  Buton	  On/Off/Auton	  (Pornit/Oprit/Auto)	  
2.	  Buton	  Alarm	  Set/Off	  (Setarea	  alarmei/Oprit)	  
3.	  Buton	  funcție	  Sleep	  
4.	  Buton	  funcție	  Snooze	  
5.	  Buton	  pentru	  setarea	  timpului	  
6.	  Buton	  pentru	  setarea	  orei	  
7.	  Buton	  pentru	  setarea	  minutelor	  
8.	  Buton	  de	  control	  al	  volumului/	  Buzzer	  (Sonerie)	  
9.	  Comutator	  de	  bandă	  
10.	  Buton	  de	  reglaj	  
11.	  Indicator	  numeric	  
12.	  Afișaj	  LED	  
13.	  Indicator	  de	  alarmă	  
14.	  Antena	  FM	  
15.	  Alimentare	  AC	  
16.	  Bateria	  de	  rezervă	  9V	  
17.	  Selectorul	  de	  luminozitate	  HI-‐LO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
*	  Semnul	  de	  fulger	  și	  săgeată	  încadrat	  într-‐un	  triunghi	  este	  un	  semn	  de	  
avertizare	  care	  vă	  alertează	  asupra	  voltajului	  periculos	  din	  interiorul	  
aparatului!	  
*	  ATENȚIE	  !	  RISC	  DE	  ELECTROCUTARE	  -‐	  NU	  DESCHIDEȚI	  !	  	  ATENȚIE:	  
PENTRU	  A	  REDUCE	  RISCUL	  DE	  ELECTROCUTARE	  NU	  ÎNDEPĂRTAȚI	  
CAPACUL	  (DE	  PE	  SPATE).	  NU	  EXISTĂ	  PIESE	  ÎN	  INTERIOR	  CARE	  SĂ	  POATĂ	  FI	  
REPARATE	  DE	  CĂTRE	  UTILIZATOR.	  ADRESAȚI-‐VĂ	  PERSONALULUI	  
CALIFICAT	  AL	  UNUI	  CENTRU	  DE	  SERVICE.	  
*Semnul	  exclamării	  încadrat	  într-‐un	  triunghi	  este	  un	  semn	  de	  avertizare	  
care	  vă	  alertează	  de	  faptul	  că	  produsul	  este	  însoțit	  de	  instrucțiuni	  
importante.	  
	  
AVERTISMENT:	  PENTRU	  A	  REDUCE	  RISCUL	  DE	  INCENDIU	  SAU	  
ELECTROCUTARE,	  NU	  EXPUNEȚI	  APARATUL	  LA	  PLOAIE	  SAU	  UMIDITATE.	  
ATENȚIE:	  CEASUL	  RADIO	  NU	  TREBUIE	  UTILIZAT	  ÎN	  NICIUN	  MEDIU	  CARE	  L-‐AR	  
PUTEA	  FACE	  SUBIECTUL	  UNOR	  SCURGERI	  DE	  APĂ,	  APĂ	  PULVERIZATĂ	  SAU	  
ALTE	  LICHIDE.	  
NU	  CONECTAȚI	  FIRUL	  ANTENEI	  DIN	  PARTEA	  DE	  JOS	  A	  ACESTUI	  DISPOZITIV	  LA	  
NICIO	  ANTENNĂ	  EXTERIOARĂ.	  
Conectarea	  la	  rețea	  este	  utilizată	  ca	  dispozitiv	  de	  deconectare.	  Acesta	  trebuie	  să	  
rămână	  ușor	  operabil	  și	  să	  nu	  fie	  obstrucționat	  în	  timpul	  utilizării	  pentru	  scopul	  
intenționat.	  Pentru	  a	  fi	  complet	  deconectat	  de	  la	  rețeaua	  de	  alimentare,	  ștecherul	  
de	  alimentare	  a	  aparatului	  trebuie	  să	  fie	  complet	  deconectat	  de	  la	  priza	  electrică.	  
	  
PARTEA	  DE	  JOS	  A	  DISPOZITIVULUI:	  Compartimentul	  bateriei	  pentru	  
acumulatorul	  de	  9	  volți	  (6F22	  sau	  6LR61)	  (nu	  este	  inclus)	  pentru	  stocarea	  
temporară	  a	  timpului	  setat.	  
	  
	  
OPERAREA	  ELECTRONICĂ	  A	  CEASULUI	  
1.	  Conectați	  cablul	  de	  alimentare	  la	  o	  priză	  de	  230V	  AC	  
2.	  Setul	  funcționează	  acum	  ca	  un	  ceas	  electronic	  și	  va	  cifrele	  ceasului	  vor	  lumina	  
intermitent	  pentru	  a	  vă	  arăta	  că	  ceasul	  nu	  este	  este	  setat	  corect.	  
3.	  Pentru	  a	  seta	  ora	  corectă,	  apăsați	  simultan	  Butonul	  de	  setare	  a	  timpului	  (5)	  și	  
Butonul	  de	  oră	  (6);	  eliberați	  butoanele	  aproximativ	  chiar	  	  înainte	  de	  atingerea	  
timpului	  corect.	  Acum,	  apăsați	  butonul	  Minute	  (7)	  și	  Butonul	  pentru	  setarea	  orei	  
(5)	  simultan,	  pentru	  a	  seta	  corect	  citirea	  la	  momentul	  exact.	  
	  



OPERAREA	  RADIO	  
	  
1.	  Glisați	  comutatorul	  ON	  /	  OFF	  /	  AUTO	  (1)	  în	  poziția	  "ON"(Pornit).	  
2.	  Glisați	  comutatorul	  de	  bandă	  (9)	  în	  poziția	  FM	  sau	  AM.	  
3.	  Rotiți	  butonul	  de	  control	  al	  volumului	  (8)	  la	  volumul	  de	  sunet	  dorit.	  
4.	  Rotiți	  butonul	  	  de	  reglaj	  (10)	  pentru	  a	  selecta	  postul	  preferat.	  
5.	  Antena	  
Pentru	  recepția	  AM,	  acest	  aparat	  de	  radio	  încorporează	  o	  antena	  ferită	  foarte	  
sensibilă.	  
Pentru	  recepția	  FM,	  acest	  aparat	  de	  radio	  este	  echipat	  special	  cu	  un	  fir	  extern	  ca	  
și	  antena	  FM.	  Asigurați-‐vă	  că	  l-‐ați	  desfășurat	  la	  o	  lungime	  maximă	  pentru	  cea	  mai	  
bună	  performanța.	  
	  
Trezirea	  pe	  sunet	  radio	  
După	  ce	  ați	  selectat	  postul	  și	  ați	  setat	  volumul	  la	  nivelul	  dorit,	  procedați	  după	  
cum	  urmează:	  
Glisați	  comutatorul	  ON	  /	  OFF	  /	  AUTO	  (1)	  în	  poziția	  "AUTO".	  
Apăsați	  butonul	  Setare	  alarmă	  (2)	  și	  în	  timp	  ce	  acest	  buton	  este	  apăsat,	  apăsați	  
Butonul	  oră	  (6)	  și	  apoi	  butonul	  Minute	  (7)	  până	  când	  ajungeți	  la	  ora	  la	  care	  doriți	  
să	  vă	  treziți.	  Timpul	  de	  trezire	  este	  acum	  introdus	  în	  memoria	  cronometrului.	  
Pentru	  a	  verifica	  timpul	  de	  trezire,	  apăsați	  butonul	  Setare	  alarmă	  (2)	  și	  ceasul	  va	  
afișa	  ora	  curentă.	  Timpul	  de	  trezire	  prestabilit	  va	  continua	  să	  fie	  înregistrat	  în	  
memoria	  temporală,	  iar	  radioul	  va	  porni	  singur,	  la	  aceeași	  oră,	  a	  doua	  zi.	  Pentru	  a	  
dezactiva	  radioul,	  apăsați	  butonul	  Alarm	  Off	  (2)	  (Alarmă	  oprită).	  
	  
	  
Trezirea	  pe	  sonerie	  
Setați	  comenzile	  ca	  pentru	  	  "Trezirea	  pe	  sunet	  radio",	  dar	  cu	  butonul	  de	  control	  
al	  volumului	  (8)	  în	  poziția	  BUZZER	  (sonerie).	  Soneriapoate	  fi	  apoi	  oprită	  prin	  
apăsarea	  butonului	  Alarm	  Off	  (Alarmă	  oprită	  )(2)	  sau	  poate	  fi	  convertit	  la	  radio	  
prin	  selectarea	  comutatorului	  (1)	  în	  poziția	  "ON"(pornit).	  
	  
De	  la	  modul	  SLEEP	  la	  modul	  RADIO	  
Radioul	  poate	  fi	  setat	  să	  se	  redea	  muzică	  și	  să	  se	  oprească	  în	  mod	  automat	  
pentru	  o	  perioadă	  de	  timp	  de	  la	  1	  minut	  la	  1	  oră	  59	  de	  minute,	  urmând	  această	  
procedură.	  -‐	  Cu	  toate	  comenzile	  presetate	  în	  pozițiile	  "Trezire	  la	  radio",	  apăsați	  
butonul	  Sleep	  (3)	  și	  apăsați	  butonul	  Minute	  (7)	  pentru	  a	  reduce	  la	  intervalul	  de	  
timp	  dorit.	  Pentru	  a	  opri	  radioul	  înainte	  de	  sfârșitul	  perioadei	  de	  sleep	  	  
înregistrate,	  apăsați	  butonul	  Amânare	  (4).	  
	  
Controlul	  funcției	  Snooze	  
Butonul	  de	  amânare	  (4)	  permite	  utilizatorului	  să	  aibă	  un	  timp	  de	  oprire	  
suplimentar	  de	  aproximativ	  9	  minute	  după	  ce	  alarma	  radio	  este	  activată	  la	  ora	  
prestabilită	  de	  trezire.	  
	  
Diminuarea	  luminozității	  
Deplasați	  butonul	  HI-‐LO	  Dimmer	  (17)	  în	  poziția	  HI	  pentru	  a	  obține	  afișarea	  
ceasului	  mai	  luminoasă	  și	  aliniați-‐l	  în	  poziția	  LO	  pentru	  a	  obține	  afișarea	  ceasului	  
cu	  o	  luminozitate	  scăzută.	  



	  
BATERIA	  DE	  REZERVĂ	  
(Numai	  pentru	  stocarea	  temporară)	  
Conectați	  o	  baterie	  de	  9	  volți	  (6F22	  sau	  6LR61)	  (nu	  este	  inclusă)	  la	  bornele	  din	  
interiorul	  compartimentului	  bateriei.	  Se	  recomandă	  ca	  aparatul	  să	  fie	  deconectat	  
de	  la	  rețeaua	  de	  alimentare	  cu	  curent	  în	  timp	  ce	  bateria	  este	  montată.	  
Aparatul	  dumneavoastră	  nu	  va	  funcționa	  în	  mod	  normal	  de	  la	  rețeaua	  de	  
alimentare	  cu	  curent,	  dar	  există	  acum	  avantajul	  că	  dacă	  există	  o	  defecțiune	  a	  
rețelei	  de	  alimentare	  cu	  curent,	  ceasul	  va	  continua	  să	  funcționeze,	  pe	  baterii.	  
Afișajul	  ceasului	  nu	  se	  va	  aprinde,	  deoarece	  setările	  de	  ceas	  vor	  fi	  ținute	  în	  
memoria	  ceasului	  de	  către	  sistemul	  de	  rezervă	  al	  bateriei.	  Acest	  lucru	  vă	  permite	  
să	  mutați	  aparatul	  dintr-‐	  un	  loc	  în	  altul	  fără	  a	  restabili	  setările	  ceasului	  de	  fiecare	  
dată.	  Sistemul	  de	  rezervă	  pentru	  baterii	  este	  destinat	  exclusiv	  utilizării	  	  pe	  
perioada	  unor	  defecțiuni	  temporare	  de	  alimentare	  cu	  curent.	  Pentru	  durate	  mai	  
lungi	  de	  timp,	  bateria	  poate	  deveni	  epuizată	  sau	  poate	  exista	  o	  abatere	  în	  
precizie	  a	  afișajului	  orei.	  Când	  bateria	  este	  epuizată,	  aceasta	  trebuie	  scoasă	  din	  
aparat	  pentru	  a	  preveni	  scurgerile.	  Dacă	  nu	  doriți	  să	  beneficiați	  de	  sistemul	  de	  
rezervă	  pentru	  baterii,	  aparatul	  dumneavoastră	  va	  funcționa	  normal	  	  și	  fără	  
baterie.	  Cu	  toate	  acestea,	  în	  cazul	  în	  care	  este	  deconectat	  de	  la	  rețeaua	  de	  
alimentare	  electrică,	  cifrele	  de	  pe	  afișajul	  ceasului	  vor	  lumina	  intermitent	  atunci	  
când	  rețeaua	  va	  fi	  conectată	  din	  nou	  și	  trebuie	  să	  restabiliți	  setările	  ceasului	  așa	  
cum	  este	  descris	  în	  paragraful	  Operarea	  electronică	  a	  ceasului.	  
	  
ÎNGRIJIRE	  GENERALĂ	  
Aparatul	  poate	  fi	  curățat	  cu	  o	  cârpă	  ușor	  umedă	  (asigurați-‐vă	  că	  cablul	  de	  
alimentare	  este	  deconectat	  de	  la	  rețeaua	  de	  alimentare)	  
Evitați	  lăsarea	  radioului	  cu	  ceas	  în	  lumina	  directă	  a	  soarelui	  sau	  în	  locuri	  
fierbinți,	  umede,	  cu	  praf.	  
Păstrați	  aparatul	  departe	  de	  aparatele	  care	  generează	  căldură	  și	  aparatele	  care	  
generează	  zgomote,	  cum	  ar	  fi	  lămpile	  fluorescente	  sau	  motoarele.	  
	  
SPECIFICAȚII	  TEHNICE	  

Alimentare:	  230V	  ~	  50Hz	  	  
Bateria	  DC:	  9V	  (1	  x	  9V	  6F22	  Not	  included)	  	  
Frecvența	  radio:	  AM	  530-‐1600kHz	  	  
FM	  88-‐108MHz	  	  
Consum:	  4W	  
Greutate:	  500g	  
Dimensiuni:	  195	  x	  145	  x	  53	  mm	  	  
	  
SRC	  140	  R	  -‐	  afișaj	  LED	  alb	  și	  capac	  superior	  roșu	  	  
SRC	  140	  B	  -‐	  afișaj	  LED	  alb	  și	  capac	  superior	  negru	  	  
SRC	  140	  P	  -‐	  afișaj	  LED	  alb	  și	  capac	  superior	  
	  
INSTRUCŢIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A 
PRODUSULUI 
 



Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a materialelor 
utilizate la ambalaj 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din 
localitatea dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale 
semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu 
trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru 
scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predaţi aceste produse 
unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod alternativ, în 
anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, 

puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un 
produs nou echivalent.  
Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor 
naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea 
necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de 
colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu 
reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de 
deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz aparatele electrice sau electronice, cereţi 
distribuitorului sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare 
despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs este conform cu reglementările şi normele UE privind 
siguranţa electrică şi electromagnetică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără 
notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
 
 

 
 

RO Condiţii de acordare a garanţiei  
Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 



 
Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării 
de către utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. 
Garanţia este valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea 
de depanare poate fi făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a 
fost achiziţionat sau la centrele de servicii menţionate mai jos. Utilizatorul final 
este obligat să înainteze o cerere imediat după apariţia defectelor, însă doar 
până la expirarea garanţiei. Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru 
certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete şi curate 
(conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, 
perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii 
până la data returnării produsului către client. Pentru obţinerea serviciilor 
acestei garanţii, utilizatorii finali sunt obligaţi să îşi certifice reclamaţia cu 
următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat de 
garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
§ Defectele erau cunoscute la vânzare. 
§ Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
§ Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, 

utilizat contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor 
normative şi procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel 
pentru care a fost proiectat. 

§ Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei 
insuficiente. 

§ Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre 
naturale, incendii şi inundaţii). 

§ Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, 
interferenţe ale câmpului electromagnetic etc. 

§ Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
§ Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) 

sau de condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură 
crescută, umiditate crescută, cutremure). 

§ Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe 
produse. 

§ Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanţie au 
fost deteriorate). 

 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii 
autorizate. 
	  
 
	  


