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RADIO FM CU CEAS DIGITAL CU LED CU ALARMĂ DUBLĂ ȘI CRONOMETRU  
PENTRU MOD AȚIPIRE 
 
LOCALIZARE FUNCȚII DE CONTROL 
VEDERE FRONTALĂ 
 

 
1. Alarmă 1 
2. Alarmă 2 
3. Oră 
4. Indicator PM 
5. Funcție somn 
6. Cronometru pentru mod ațipire 
7. Memorie 

 
VEDERE DE SUS 
 

 
 
1. JOS 
2. Setare/ Memorie 
3. Alarmă 1-2 
4. Perioadă de ațipire/ SUS 
5. Volum 
6. Amânare/ Reglare luminozitate 
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7. Radio/ funcție de dormire 

 
 
1. Ușă baterie 
2. Introduceți 1 baterie x CR2032 în compartimentul pentru baterii 
3. Priză c.c. 
4. Adaptor c.a./ c.c.  
5. Introduceți mufa adaptor c.a./c.c. 
 
INSTALARE 
Conectați adaptorul c.a./c.c. la o priză c.a. casnică, iar mai apoi conectați mufa c.c. 
în spatele dispozitivului. Radioul dumneavoastră cu ceas este pregătit de utilizare. 
 
INSTALARE BATERIE DE REZERVĂ 
Radioul dumneavoastră cu ceas necesită o baterie litiu CR2032 (nu este inclusă) 
pentru a-i furniza ceasului o alimentare de rezervă în cazul unei întreruperi 
temporare de curent. 
 
1. Plasați dispozitivul cu fața în jos pe o suprafață dreaptă. 
2. Glisați și îndepărtați capacul bateriei din partea de jos a aparatului. 
3. Introduceți o baterie litiu CR2032 în compartimentul pentru baterii cu partea ,,+” 
orientată în sus precum este indicat. 
4. Puneți la loc capacul bateriei. 
 
În cazul în care alimentarea c.a. este întreruptă, ecranul cu LED se va stinge și atât 
radioul, cât și alarma vor deveni nefuncționale. Bateria de rezervă va păstra ora și 
toate setările dispozitivului dumneavoastră. Asigurați-vă că utilizați o baterie litiu 
CR2032. O nouă baterie CR2032 poate să reprezinte o alimentare de rezervă pentru 
ceasul dumneavoastră timp de aproximativ 3 zile. 
 
 
SETARE ORĂ, FORMAT 12/24 H ȘI DURATĂ AMÂNARE 
1. Apăsați SETARE o dată, cifrele orei se aprind intermitent. Apăsați  sau  
pentru a seta ora curentă ( țineți apăsat pentru a avansa în mod rapid). 
2. Apăsați SETARE din nou, cifrele minutelor se aprind intermitent. Apăsați  sau 

 pentru a seta minutele. 
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3. Apăsați SETARE din nou, ecranul afișează ,,24H” și se aprinde itermitent. Apăsați 
 sau  pentru a selecta formatul ,,12H” sau ,,24H” . 

4. Apăsați SETARE din nou, ecranul afișează ,,05” și se aprinde intermitent. Apăsați 
 sau  pentru a selecta durata de amânare de la 5 la 60 de minute. 

5. Apăsați SETARE din nou sau nu apăsați nicio opțiune timp de aproximativ 10 
secunde pentru a ieși din modul de setare. 
 
NOTĂ: În cazul în care este selectat formatul de 12 ore, pictograma P (PM) va 
apărea pe ecranul din mijloc al orei din partea inferioară pentru a afișa ora de după-
amiază; nu există niciun indicator AM. 
 
SETARE ALARME 
1. Apăsați AL 1.2 o dată, pictograma A1 și cifrele orei se aprind itermitent. Apăsați 

 sau  pentru a seta alarma 1 oră. 
2. Apăsați AL 1.2 din nou pentru a regla minutele. Apăsați  sau  pentru a seta 
alarma 1 minut. 
3. Apăsați AL 1.2 din nou, LED-ul afișează ,, Oprită” ( Alarmă oprită). Pentru a 
selecta ceasul deșteptător pentru surse de sunet, apăsați  sau  pentru a selecta: 
 
rd= deșteptare cu ajutorul radioului 
bu= deșteptare cu ajutorul semnalului sonor 
OFF (Oprită) = alarmă oprită 
 
4. Apăsați AL 1.2 din nou, pictograma A2 și cifrele orei se aprind itermitent. Apăsați 

 sau  pentru a seta alarma 2 ore. Repetați pasul 2) și 3) pentru a seta alarma 2. 
5. Apăsați AL 1.2 din nou sau nu apăsați nicio opțiune timp de aproximativ 10 
secunde pentru a ieși din modul de setare al alarmei. În cazul în care este selectat 
modul de ,, deșteptare cu ajutorul radioului” sau modul de ,, deșteptare cu ajutorul 
semnalului sonor”, alarma în cauză este pornită și indicată de afișajul pictogramei A1 
și/ sau A2 din partea stângă a ecranului. 
 
OPRIRE ȘI RESETARE ALARMĂ PENTRU DECLANȘARE ÎN ZIUA 
URMĂTOARE 
În momentul în care alarma 1 sau 2 este declanșată, pictogramele în cauză A1 sau 
A2 se aprind itermitent. Apăsați AL 1.2 o dată pentru a opri alarma și pentru a o 
reseta pentru a se declanșa ziua următoare. Ulterior, pictogramele A1 sau A2 se vor 
aprinde itermitent în continuare pe ecran. 
 
NOTĂ: În momentul în care alarma este declanșată, apăsați / MOD DE AȚIPIRE 
sau RADIO/ DORMIRE și astfel va fi activat cronometrul pentru modul de ațipire sau 
radioul și va fi oprită alarma pentru zi. 
 
FUNCȚIA DE AMÂNARE (durata de amânare implicită este de 5 minute) 
În momentul în care alarma este declanșată, apăsați o dată, alarma va fi oprită 
și se va declanșa din nou după durata setată de amânare. 
 
NOTĂ: În cazul în care cea de a doua alarmă se declanșează în timp ce prima 
alarmă este declanșată sau în timp ce este în modul de amânare, cea de a doua 
alarmă pornește peste prima alarmă ( prima alarmă este setată să se declanșeze din 
nou următoarea zi). 
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UTILIZARE REGLARE LUMINOZITATE HI-LO 
Apăsați pentru a regla luminozitatea ecranului cu LED. Acest lucru poate fi 
efectuat doar în momentul în care radioul este oprit sau în momentul în care 
dispozitivul nu emite semnale sonore. 
 
 
UTILIZARE CRONOMETRULUI PENTRU MOD AȚIPIRE 
Cronometrul pentru modul de ațipire vă permite să vă odihniți și să vă treziți în mod 
automat în 5, 15, 30, 45, 60, 75 sau 90 de minute. 
 
1. Apăsați / MOD DE AȚIPIRE o dată, ecranul afișează pictograma pentru dormire 
și timpul de dormire implicit ,,05”( 5 minute). 
2. Apăsați / MOD DE AȚIPIRE încă o dată pentru a selecta durata dorită pentru a 
dormi. Va reveni la ecranul de durată în cazul în care nu este apăsat niciun buton 
timp de 5 secunde. 
3. Pictograma pentru dormit luminează în momentul în care cronometrul pentru 
dormire funcționează. În momentul în care cronometrul pentru dormire atinge 0, 
alarma se va declanșa și pictograma pentru dormire va lumina. Apăsați / MOD DE 
AȚIPIRE o dată pentru a opri alarma de dormire, pictograma de dormire se va opri. 
 
SETAREA ANTENEI FM 
Extindeți complet antena cu fir FM și schimbați direcția pentru a găsi cea mai bună 
recepție FM. 
 
ASCULTARE RADIO FM 
1. Pentru a porni radioul, apăsați MOD DORMIRE/ RADIO o dată, ecranul afișează ,, 
PORNIT” iar frecvențele radio sunt în Mhz. 
2. Apăsați  pentru a seta radioul pe stația dorită. Apăsați și mențineți  
pentru a căuta următoarea stație radio clară. 
3. Pentru a regla volumul, apăsați VOL o dată, ecranul afișează ,,L07”, apăsați  
pentru a regla volumul de la L01 ( minim) la L15 (maxim). 
4. Apăsați  pentru a opri radioul. 
 
OBSERVAȚIE: Țineți radioul la distanță de lămpi fluorescente sau alte dispozitive 
electronice, care pot cauza interferențe radioului. 
 
 
UTILIZAREA MEMORIEI PRESETATE 
Acest radio cu ceas dispune de 10 memorii presetate a stațiilor FM. Acest lucru vă 
permite să presetați stațiile dumneavoastră favorite și să le accesați în mod rapid. 
 
1. Porniți radioul și selectați stația radio pe care doriți să o memorați. 
2. Apăsați și mențineți opțiunea SETARE până în momentul în care opțiunea ,, ME” 
apare și ,,01” luminează. Apăsați opțiunea SETARE o dată pentru a salva Memoria 
1. 
3. Apăsați  pentru a selecta o altă stație pe care ați dori să o memorați. Apoi 
apăsați și mențineți opțiunea SETARE până în momentul în care opțiunea ,, ME” 
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apare și ,,01” luminează. Apăsați sau  o dată, până când apare ,, 02”. Apăsați 
opțiunea SETARE o dată pentru a salva Memoria 2. 
4. Repetați pasul 2 și 3 pentru a preseta memoria de la 3 la 10. 
5. Pentru a accesa o stație presetată oricând, apăsați opțiunea SETARE pe rând în 
timp ce radioul este pornit. 
6. Pentru a edita o stație presetată, selectați o stație diferită și mai apoi repetați pașii 
de la numărul 2 la numărul 4. Acest lucru se extinde peste setările originale. 
 
PENTRU A UTILIZA CRONOMENTRUL PENTRU MODUL DORMIRE 
1. Apăsați opțiunea RADIO/ MOD DORMIRE de două ori pentru a intra în modul de 
dormire. Pictograma de dormire ,,SL” și durata de dormire ,,05” ( 5 minute) și va 
licări pe ecran. 
2. Apăsați opțiunea RADIO/ MOD DORMIRE din nou pentru a regla cronometrul 
pentru dormire de la 15, 30, 45, 60, 75 sau până la 90 de minute. 
3. În momentul în care ecranul se modifică la a afișa ora, apăsați opțiunea RADIO/ 
MOD DORMIRE de două ori pentru a afișa durata de dormire rămasă. 
4. Radioul va funcționa pe durata programată modului de dormire și apoi se va opri. 
5. Pentru a opri radioul înainte ca durata programată modului de dormire să se 
scurgă, apăsați  o dată. 
 
DEPANARE 
În cazul în care ceasul dumneavoastră afișează o oră irelevantă sau în cazul în care 
nu funcționează în mod corespunzător, lucru care poate fi cauzat de descărcări 
electrostatice sau de alte interferențe, deconectați mufa c.c. pentru a deconecta 
alimentarea c.a. ( și îndepărtați bateria de rezervă). Radioul cu ceas va fi readus la 
setările implicite și este necesar să îl setați din nou. 
 
ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ 
1. Plasați radioul dumneavoastră cu ceas pe o suprafață stabilă, departe de surse 
supuse în mod direct luminii soarelui sau căldurii excesive sau umidității. 
2. Protejați mobilierul în momentul plasării dispozitivelor dumneavoastră pe 
suprafețe din lemn natural și cu finisaj lăcuit prin utilizarea unui material de protecție 
între dispozitiv și mobilier. 
3. Curățați dispozitivul cu un material moale umezit doar cu săpun moale și apă. 
Agenți mai puternici, precum benzina, materiale mai subțiri sau similare pot deteriora 
suprafața dispozitivului. Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat înainte de 
curățare. 
4. În cazul în care dispozitivul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă 
îndelungată, ca de exemplu o lună sau chiar mai mult, îndepărtați bateria pentru a 
preveni o posibilă coroziune. În cazul în care compartimentul pentru baterii devine 
corodat sau murdar, curățați compartimentul în întregime și înlocuiți bateria. 
 
SPECIFICAȚII 
Durată alarmă  1 oră ( 3 minute activată, 9 minute- interval dezactivată) 
Durată amânare  de la 5 la 60 de minute 
Durată cronometru  5 minute 
mod ațipire 
Selecții cronometru  5,15,30,45,60,90 până la dezactivare 
mod ațipire 
Selecții cronometru  5,15,30,45,60,90 până la dezactivare 
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mod dormire 
Volum    L01 ( minim) la L15 ( maxim) 
Presetare Memorie  10 
radio 
Setări implicite: 
 Format timp  24 ore 
 Timp   0:00 
 Alarmă 1 și 2  0:00 
 Volum   L07 ( Nivelul 7) 
 Durată amânare 05 ( 5 minute) 
Interval frecvență  87.5 – 108 MHz 
radio FM 
Sursă de alimentare  adaptor de alimentare c.c 5.5V, 500 mA (inclus) 
Baterie de rezervă  CR2032, nu este inclusă 
Dimensiuni   63 x 150 x 70 mm 
Greutate   175g 
 
SRC 150 W- ecran alb cu cadru gri 
SRC 150 R- ecran roșu cu cadru roșu 

 
 
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. 
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Acest produs este conform cu reglementările şi normele UE care fac 
referire la el. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
 


