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Manual de utilizare 
Ceas cu alarmă cu LED controlat prin radio  
cu temperatură interioară și exterioară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 
 
VEDERE FRONTALĂ 
 
  
 
Alarmă activată 

Oră 
   

Indicator RCC 
Temperatură  

 Prognoză  
exterioară       meteo 

 
Temperatură interioară 

 

VEDERE DE SUS 

 

 

          Reducere/ undă      Setare   Mod amânare  Pornire/ Oprire   Intensificare 
       Reglare luminozitate    alarmă  
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VEDERE DIN SPATE 
 
 
 
 

Resetare 

 
                    Mufă c.c.   Ușă baterie  Introduceți 1 
  baterie CR2032 în interiorul  
  compartimentului pentru  
  baterii 
 
  Introduceți mufa adaptorului c.a./c.c.                                Adaptor c.a./c.c. 

 
 
 
 

 
LED 

Canal1 
Canal2 
Canal 3 

   
Resetare   

Introduceți 2  
 baterii AAA 

 
Senzor temperatură exterioară 

 
 
EFECTE RECEPȚIE MEDIU 
Radioul dumneavoastră cu ceas obține ora exactă cu ajutorul unei tehnologii fără fir 
(wireless). La fel ca și în cazul tuturor dispozitivelor fără fir, abilitatea de recepție 
poate fi afectată în următoarele cazuri ( nu se limitează doar la acestea): 
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• Distanță lungă de transmitere 
• Proximitatea munților și a văilor 
• Între clădiri înalte 
• Proximitatea gărilor, cablurilor de înaltă tensiune, etc. 
• Proximitatea autostrăzilor, aeroporturilor, etc. 
• Proximitatea șantierelor de construcție 
• Interiorul clădirilor de beton 
• Proximitatea dispozitivelor electrice 
• Proximitatea calculatoarelor și televizoarelor 
• Interiorul vehiculelor în mișcare 
• Proximitatea structurilor metalice. 
 
Amplasați ceasul într-o zonă cu semnal optim, ex. în apropierea unei ferestre și 
departe de suprafețe de metal sau de dispozitive electrice. 
 
 
 
CONFIGURARE RAPIDĂ 
Pasul 1: Deschideți prin glisare capacul compartiementului bateriilor din spatele 
ceasului, apoi introduceți o baterie litiu CR2032 ( nu este inclusă) în compartimentul 
pentru baterii. Asigurați-vă că polaritatea +ve a bateriei este orientată în sus. Apoi 
fixați la loc capacul bateriilor. 
 
Pasul 2: Introduceți adaptorul c.a./c.c. în orice priză de uz casnic cu curent 
alternativ. Apoi conextați mufa c.c. în panoul din spatele dispozitivului. 
 
Pasul 3: Păstrați stația meteo și senzorul fără fir unul lângă celălalt. Deschideți prin 
glisare carcasa bateriei din spatele senzorului exterior fără fir, asigurați-vă că 
selectorul de canale este setat la poziția 1 ( poziția de sus), apoi introduceți 2 baterii 
AAA ( nu sunt incuse) în senzorul exterior prin observarea semnelor corecte ale 
polarității +/- din interiorul compartimentului pentru baterii. Puneți la loc carcasa 
bateriilor. 
 
Stația dumneavoastră meteo va recepționa semnal de la senzorul exterior în câteva 
secunde. Apoi amplasați senzorul exterior într-o zonă exterioară uscată și ferită de 
soare. 
 
Informații cu privire la locul instalării senzorului: 
• Carcasa senzorului extern nu este rezistentă la apă. În cazul în care senzorul este 
amplasat în exterior, trebuie să fie localizat într-o zonă acoperită, astfel încât să nu 
plouă sau ningă pe el. 
• Nu amplasați niciodată senzorul pe suprafețe sau obiecte de metal și nu le 
amplasați înăuntrul elementelor de metal. 
• În cazul în care este posibil, amplasați senzorul în partea nordică a casei, astfel 
încât citirea temperaturii să nu fie denaturată de efectul luminii soarelui. Gheața 
reduce capacitatea bateriei și poate duce la pierderea transmisiunii. 
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Pasul 4: Dezlipiți eticheta de protecție de pe partea din față. Stația dumneavoastră 
meteo este pregătită pentru utilizare. 
 
Pasul 5: După ce stația meteo recepționează temperatura exterioară, va începe să 
caute semnal DCF. 
 
Observații: Rețineți că senzorul exterior are o transmisiune de 30,48 m fără bruiere. 
Intervalul actual de transmitere o să varieze în funcție de ce este în calea 
semnalului. Fiecare obstacol ( acoperișuri, pereți, podele, tavane, copaci groși, etc.) 
va reduce intervalul semnalului la jumătate. 
 

 
Introduceți suportul în partea de jos a transmițătorului exterior pentru ecranul 
monitorului sau introduceți-l în spatele transmițătorului pentru montarea pe perete. 
 
Baterie de rezervă 
În momentul în care sursa de alimentare nu este utilizată, stația va fi alimentată de 
bateriile de rezervă. Ecranul cu LED este oprit, însă ora și ora pentru alarmă sunt 
stocate ( de asemenea în eventualitatea unei pene de curent). 
 
RECEPȚIE SEMNAL DCF ȘI INDICATOR SEMNAL 
După ce este pornit ceasul, acesta începe să recepționeze semnal DCF. Pictograma 

 strălucește. 
 
Recepționare semnal DCF (pictograma strălucește) 
Recepționare reușită (pictograma devine statică) 
Recepționare eșuată (pictograma dispare). 
 
În timpul recepționării, apăsați opțiunea / UNDĂ o dată pentru a afișa modul de 
recepționare și puterea semnalului. 
Indicație: În cazul în care este detectat semnal puternic DCF, ecranul va fi afișat cu 3 
linii. 

  
În cazul în care este detectat un semnal slab sau nu este detectat deloc semnal, 

ecranul afișează sau . 
În timpul recepționării, puterea semnalului se poate modifica de la 1 linie la 2 linii și 
la 3 linii. Acest lucru este normal din moment ce ceasul detectează semnal DCF și 
alte semnale din aer în același timp.  
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Apăsați opțiunea CONFIGURARE pentru a reveni la ecranul orei cu pictograma 
care strălucește. 
 
Recepționare reușită sau recepționare eșuată 
Pictograma  devine statică ( se oprește din afișarea intermitentă) în momentul în 
care recepționarea este realizată cu succes. 
Pictograma  dispare în momentul în care recepționarea a eșuat. 
 
Recepționare automată și recepționare manuală 
Ceasul dumneavoastră începe recepționarea automată în fiecare zi la ora 1:00, 2:00 
și 3:00. În cazul în care eșuează să recepționeze semnal DCF la ora 3:00, va începe 
recepționarea la ora 4:00. În cazul în care eșuează din nou, va începe recepționarea 
la ora 5:00. În cazul în care eșuează din nou, va începe din nou recepționarea 
automată în ziua următoare la ora 1:00. 
 
Recepționare manuală:  doar apăsați și mențineți opțiunea / UNDĂ, ceasul va 
emite un scurt semnal sonor și va începe recepționarea manuală. Apăsați și 
mențineți opțiunea / UNDĂ pentru a opri recepționarea DCF. 
În cazul în care stația meteo recepționează semnalul de timp controlat prin radio, 
ecranul se va întuneca. Va relua nivelul de luminozitate pe care l-ați selectat inițial 
după ce este realizată recepționarea orei controlată de radio. 
 
În timpul recepționării RCC, nu funcționează niciun buton și nu este măsurată 
temperatura. Informațiile cu privire la temperatură se vor stabiliza și vor deveni mai 
exacte după ce ceasul cu stație meteo este pornit pentru aproximativ 30 de secunde. 
 
Anularea permanentă a recepționării DCF 

Apăsați și mențineți opțiunea / UNDĂ și  în același timp pentru 2 secunde, 
ceasul va emite 2 semnale sonore scurte și funcția controlată prin radio este 
dezactivată în mod permanent. 
Pentru a relua funcția controlată prin radio apăsați și mențineți opțiunea / UNDĂ și 

 în același timp pentru 2 secunde, ceasul va emite 2 semnale sonore scurte și va 
începe recepționarea DCF imediat.  
 
CONFIGURARE ORĂ 
1. Apăsați și mențineți opțiunea CONFIGURARE, 00 va lumina, apăsați  
pentru a seta fusul orar: -01 sau 00 sau 01. 
,,00”= GMT+1 oră (ex. Germania) 
,,01”= GMT+2 ore (ex. Finlanda) 
,,-01”= GMT 00 ore (ex. Regatul Unit) 
 
2. Apăsați din nou opțiunea CONFIGURARE, cifrele orei sunt afișate intermitent. 
Apăsați pentru a seta ora curentă. Apăsați și mențineți  sau pentru a mări 
setarea cu o viteză crescută. 
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3. Apăsați din nou opțiunea CONFIGURARE, cifrele minutelor sunt afișate 
intermitent. Apăsați pentru a seta minutele. Apăsați și mențineți  sau 
pentru a accelera setarea cu o viteză crescută. 
4. Apăsați din nou opțiunea CONFIGURARE, ecranul afișează :05 și se aprinde 
intermitent. Apăsați butonul  pentru a seta durata de amânare de la 5 la 60 de 
minute. 
5. Apăsați opțiunea CONFIGURARE pentru a reveni la modul obișnuit sau va reveni 
la modul obișnuit în aproximativ 8 secunde în cazul în care nu este apăsat niciun 
buton.  
Ceasul dumneavoastră are formatul de afișare de 24 de ore. 
 
SETAREA ALARMEI ( Alarma implicită este fixată la ora 6:00 AM) 
1. Apăsați și mențineți opțiunea AL PORNITĂ. OPRITĂ, cifrele orei sunt afișate 
intermitent și apare pictograma ,,AL”. Apăsați  pentru a seta orele dorite 
pentru alarmă. Apăsați și mențineți  sau  pentru a accelera setarea cu o viteză 
crescută. 
2. Apăsați din nou opțiunea AL PORNITĂ. OPRITĂ, cifrele minutelor sunt afișate 
intermitent. Apăsați  pentru a seta minutele dorite pentru alarmă. Apăsați și 
mențineți  sau  pentru a accelera setarea cu o viteză crescută. 
3. Apăsați din nou opțiunea AL PORNITĂ. OPRITĂ sau niciun alt buton timp de 
aproximativ 10 secunde pentru a ieși din modul de setare al alarmei. 
 
PORNIREA SAU OPRIREA ALARMEI 
Apăsați o singură dată opțiunea AL PORNITĂ. OPRITĂ pentru a porni sau a opri 
alarma. În momentul în care funcția alarmei este pornită, pictograma AL apare în 
partea superioară a cifrelor orei. 
 
UTILIZAREA ALARMEI CU AMÂNARE (Durata de amânare implicită este de 5 
minute) 
În momentul în care se ajunge la ora stabilită pentru alarmă, ceasul va emite 
semnale sonore pentru a vă trezi. Pictograma AL va străluci. 
 
Apăsați butonul o dată pentru a opri temporar alarma, pictograma AL va 
continua să fie afișată intermitent. Alarma se va declanșa din nou în 5 minute sau 
după ce setați durata de amânare. 
 
OPRIREA ȘI RESETAREA ALARMEI PENTRU A SE DECLANȘA A DOUA ZI 
Pentru a opri alarma zilnică, apăsați orice buton cu excepția butonului în 
momentul în care alarma este declanșată. Alarma se va opri și pictograma AL 
devine statică; alarma se va declanșa din nou următoarea zi la aceeași oră. 
 
UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REGLARE A LUMINOZITĂȚII 
Apăsați butonul o dată pentru a regla luminozitatea intensă/ redusă a 
ecranului. 
 
UTILIZAREA PROGNOZEI METEO 
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Există patru tipuri de afișare a vremii în stația dumneavoastră meteo. 
 

 

ÎNSORIT 

 

ÎNSORIT CU NORI 

 

NOROS 

 

PLOIOS 

 
OBSERVAȚII: Mutarea stației dumneavoastră meteo în jurul casei sau în jurul 
clădirii va afecta precizia acesteia deoarece schimbarea bruscă a poziției va afecta 
acuratețea datelor obținute. După ce stația meteo este alimentată, va dura 
aproximativ 24 de ore pentru a se stabiliza. Pictogramele pentru vreme de pe ecran 
furnizează date de referință cu privire la condițiile meteo din următoarele 6-12 ore. 
Există posibilitatea ca acestea să nu se potrivească cu condițiile curente ale vremii. 
 
În cazul întreruperii temperaturii exterioare 
În momentul în care cifrele temperaturii exterioare afișează ,,--””, transmisiunea fără 
fir este fie întreruptă, fie pierdută. Apăsați și mențineți butonul  stației meteo, apoi 
apăsați butonul RESETARE localizat în partea din față a transmițătorului exterior. În 
cazul în care tot nu este afișată temperatura exterioară, încercați plasarea 
transmițătorului într-o locație diferită până în momentul în care obțineți o 
transmisiune clară a informațiilor cu privire la temperatură. 
 
DEPANARE 
În cazul în care ceasul dumneavoastră afișează informații sau cifre irelevante, 
acesta poate fi afectat de o descărcare electrostatică sau interferențe din cauza altor 
dispozitive. Apăsați butonul de RESETARE din spatele ceasului. Ceasul 
dumneavoastră va fi restabilit la setarea implicită a orei și a calendarului și va începe 
să primească din nou semnal pentru timp controlat prin radio.   
 
ÎNTREȚINEREA CEASULUI DUMNEAVOASTRĂ CONTROLAT PRIN RADIO 
1. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, la apă sau la lumina directă a 
soarelui. 
2. Evitați contactul cu orice fel de materiale corozive. 
3. Nu expuneți dispozitivul la forță excesivă, praf sau umiditate. 
4. Nu deschideți cutia interioară din partea din spate și nu modificați componentele 
dispozitivului. 
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SPECIFICAȚII 
 

Temperatură de utilizare:  de la 0°C la + 45°C 
 
Interval temperatură 
Interior               de la 0°C la +50°C 
                          (ecranul afișează HH.H/LL.L în cazul în care este 
în  
                            afara acestui interval) 
 
Exterior              de la -40°C la +70°C   
                          (ecranul afișează HH.H/LL.L în cazul în care este 
în  afara acestui interval) 
 
Rezoluție temperatură 1°C 
 
Acuratețe măsurători +/-1°C în intervalul 0°C până la 20°C 
temperatură 
 
Durată alarmă 2 minute 
 
Durată amânare 5-60 minute 
 
Transmisiune de înaltă 433 MHz 
frecvență a senzorului 
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Interval transmisiune până la 30m în spațiu deschis fără interferențe 
 electromagnetice 
 
Sursă de alimentare pentru adaptor de energie CD 4.5V/200mA (inclus) 
dispozitivul principal 
 
Baterie de rezervă 1 baterie 3V de tip CR2032 
 
Sursă de alimentare 2 baterii de 1.5 de tipul AAA (nu sunt incluse) 
pentru senzor 
 
Dimensiunea dispozitivului 196 x 106 x 39 mm (l x Î x d) 
principal 
 
Greutate 220 g 
 
Dimensiuni senzor 50 x 105 x 35 mm 
 
Greutate 45 g  
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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. 
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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. 
 


