
 

MANUAL DE UTILIZARE 
Model: RELAX 

(Radio cu ceas LED) 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe 

toată perioada utilizarii aparatului. 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Comandă: CLOCK-DESK-RELAX-WL 

 



 
PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

 

 

 



 
CONTROALE ȘI INDICATORI 

1. Buton “ON/OFF”     8. Compartiment baterii 

2. Buton “HOUR TU-“     9. Antena 

3. Buton “ MIN TU+”     10. Cablu alimentare 

4. Buton “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE”  11. Indicator “AL1 BUZZER” 

5. Buton “AL1 VOL-“     12. Indicator “AL1 RADIO” 

6. Buton “AL2 VOL+“     13. Indicator “AL2 BUZZER” 

7. Buton “AL1 VOL-“     14. Indicator “AL2 RADIO” 

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE 

Acest radio cu ceas include un sistem de rezervă prin baterii care va menține setările de timp și alarmă în 

timpul unei întreruperi temporare a alimentării de la rețea. Introduceți doua baterii ‘AAA’ potrivind 

semnele de polaritate (+/-) din compartimentul bateriilor (8). Dacă întâmpinați o întrerupere a alimentării 

în timp ce bateriile sunt introduse, afișajul se va stinge, dar ceasul va continua să funcționeze și să vă 

mențină setările de alarmă. Înlocuiți toate bateriile în același timp doar cu baterii noi. 

Introduceți conectorul de curent alternativ numai în priza electrică (230 VAC). 

CEAS și ALARMĂ 

Notă: Timpul și ora de alarmă pot fi setate numai când radioul este oprit. 

SETARE TIMP 

Cifrele vor clipi după instalarea bateriei / conectarea la alimentarea cu CA. Radioul cu ceas este pregătit 

pentru a seta ora. Consultați instrucțiunile de mai jos pentru a seta ora. Țineți apăsat butonul "SET / PRE 

M +" (7) timp de aproximativ 3 secunde dacă resetați ceasul și cifrele vor clipi. 

1. Apăsați în mod repetat butonul (2) “HOUR TU -” pentru a seta ora. 

2. Apăsați în mod repetat butonul (3) “MIN TU +” pentru a seta minutele. 

3. Apăsați butonul (7) “SET/PRE M+” pentru a confirma timpul iar display-ul se va opri din clipit. 

 

SETARE TIMP ALARMĂ 

Acest radio cu ceas are alarme duale care pot fi setate și utilizate simultan. Procedura de setare a ambelor 

alarme este aceeași. Ambele alarme pot să sune fie prin sonerie, fie să sune prin radio. 

Apăsați butonul (5) “AL1 VOL -“ pentru a vizualiza timpul alarmei 1 cu sonerie. Apăsați din nou butonul (5) 

“AL1 VOL -“ pentru a vizualiza timpul alarmei 1 cu radio. Apăsați iarăși butonul (5) “AL1 VOL -“ pentru a 

reveni la timpul curent. 

Instrucțiunile de mai sus sunt pentru vizualizarea timpului de alarmă 1. Pentru a vizualiza ora alarmei 2, 

urmați instrucțiunile de mai sus și folosiți butonul "AL2 VOL +" (6) în locul butonului "AL1 VOL -" (5). 

 

 



 
Pentru a seta ora alarmei, selectați alarma 1 sau 2, cu buzer sau radio. În timp ce cifrele sunt intermitente, 

1. Apăsați în mod repetat butonul  (2) “HOUR TU -” pentru a seta ora alarmei. 

2. Apăsați în mod repetat butonul (3) “MIN TU +” pentru a seta minutul alarmei. 

3. Apăsați butonul (5) “AL1 VOL -“ sau butonul (6) “AL1 VOL -“ pentru confirmarea timpului iar afișajul 

se va opri din clipit. 

Pentru activarea alarmei, apăsați butonul (5) “AL1 VOL -“ sau butonul (6) “AL1 VOL -“ până când alarma 

dorită este activată. Semnalele (11), (12), (13) sau (14) vor fi aprinse si vor indica tipul de alarmă ales. 

Cifrele se vor opri momentan din clipit. 

Când alarma se oprește, apăsați butonul (1) “ON/OFF FM/AM” pentru a opri sunetul alarmei. Sau apăsați 

butonul (4) “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE”. Indicatorul alarmei va clipi pe durata modului snooze. 

Alarma va suna din nou după 9 minute iar indicatorul alarmei se va opri din clipit. 

Pentru a dezactiva alarma, apăsați butonul (5) “AL1 VOL -“ sau butonul (6) “AL2 VOL +” până când 

semnalele (11), (12), (13) sau (14) nu mai sunt aprinse. Cifrele se vor opri momentan din clipit. 

OPERAȚIUNI RADIO 

Operațiuni Generale 

1. Apăsați butonul (1) “ON/OFF ” pentru a porni radioul. 

2. Apăsați și țineți apăsat butonul (1) “ON/OFF ” timp de 3 secunde pentru a opri radioul. 

3. Apăsați butonul (3) “MIN TU +” sau butonul (2) “HOUR TU -” pentru a regla stațiile radio. 

4. Apăsați și țineți apăsat butonul (3) “MIN TU +” sau butonul (2) “HOUR TU -” pentru aproximativ 3 

secunde pentru scanarea automată a următoarei stații radio. 

5. Apăsați butonul (5) “AL1 VOL -“ sau butonul (6) “AL1 VOL -“ pentru ajustarea volumului. Afișajul 

se va schimba și va arăta nivelul volumului (00 – 15) . 00 e nivelul cel mai scăzut și 15 este cel mai 

ridicat. 

6. Extindeți și repoziționați antena (9) pentru o recepție radio mai bună. 

Memorare stație presetată 

1. Radioul poate memora până la 10 stații FM. 

2. Pentru a stoca o stație în memorie, acordați frecvența postului de radio dorit. Apăsați și țineți 

apăsat butonul (7) “SET/PRE M+” pentru aproximativ 2 secunde iar un număr începând cu “P” de 

pe afișaj va clipi. 

3. Apăsați butonul (3) “MIN TU +” sau butonul (2) “HOUR TU -” în mod repetat până la stația 

memorată dorită. 

4. Pentru a reaminti o stație prestabilită apăsați butonul “SET/PRE M+” (7) până când se găsește 

numărul stației. 

 

 

 

 



 
Modul Sleep 

Când radioul este pornit, apăsați butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) pentru a intra în modul 

de repaus. Apăsați din nou butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) în mod repetat pentru a 

selecta timpul de așteptare în minute. Radio-ul se va opri după ce timpul de somn s-a terminat. 

DIMMER 

Dacă radioul este oprit, apăsați butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) pentru a schimba 

luminozitatea ecranului între joasă și înaltă. 

GENERAL 

Radioul cu ceas este destinat numai utilizării în interior. Evitați expunerea directă la soare și expunerea la 

umiditate și apă. 

 

 

 

Deseurile de echipamente  electrice si electronice  sunt o categorie speciala de 
deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera  sau metale 
grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale  de 
colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca 
acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei 
polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 
separate a EEE: 

 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:suport@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

