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Radio cu ceas și alarmă RC827D 

 

Configurație și funcții 

1. Buton Pornit/ Standby/ Oprire alarmă 

2. Buton radio AM/FM 

3. Buton setare frecvență ( +) / Oră 

4. Buton  volum ( + ) / Alarmă 

5. Buton funcție Snooze 

6. Compartiment baterie ( în partea inferioară – bateriile de rezervă ) 

7. Afișaj LED 

8. Indicator mod repaus ( Sleep ) 

9. Buton setare frecvență  ( - ) / minute 

10. Buton mod repaus ( Sleep ) 

11. Buton memorie presetată ( în sus ) / Setare timp 

12. Indicator alarmă / buzzer / Radio 

13. Difuzor încorporat 

14. Buton  volum ( - ) 

Conectarea unității 

Introduceți corect fișa ( ștecherul ) cu fir într-o priză de alimentare. Afișajul ceasului va afișa “00:00” și trebuie să setați 

ora corectă. Unitatea va reveni, de asemenea, la afișarea “00:00” dacă a fost scoasă din priză și nu este instalată o 

baterie de rezervă. 

Setare ceas 

Setati aparatul în modul Standby. Puteți seta ora doar atunci cand unitatea este în modul Standby. 

1. Apăsați și țineți apăsat butonul Setare timp pentru aproximativ 2 secunde. Apoi ora curentă va clipi. Eliberați 

butonul. 

2. Apasați butonul Setare Oră o singură dată și repetați pentru a ajusta cifrele de ora. 

3. Apasați butonul Setare minute o singură dată și repetați pentru a ajusta cifrele de minute. 

Notă: Apăsarea și menținerea apăsată a butonului Setare oră / minute va schimba cifrele la o viteză mare. 

4. Apasați încă odată butonul Setare timp atunci cand ajungeți la timpul dorit. Apoi timpul curent afișat se va 

opri din clipit. 
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Funcționare radio 

1. Apăsați butonul Pornit / Standby pentru a seta unitatea în modul Radio. 

2. Selectați banda AM sau FM prin apăsarea butonului AM/FM. Apoi frecvența AM sau FM va fi afișată pe 

displayul LED. 

3. Reglați un post prin apasarea butonului de reglare frecvență (+) sau (-). 

Prin apăsarea butonului de reglare frecvență mai mult de o secundă se va activa funcția de căutare automată 

a posturilor. Căutarea automată va scana posturi radio în sus sau în jos și se va opri la următorul post găsit. 

Dacă căutarea automată nu setează precis valoarea frecvenței unui post apăsați butonul de reglare frecvență 

în sus ( + ) sau în jos ( - ) pentru a ajusta frecvența postului. 

4. Reglați volumul prin apăsarea butonului de volum (+) sau ( - ) 

5. Pentru a opri radioul, apăsați butonul Pornit / Standby pentru a seta unitatea în modul Standby. 

6. După ce ați setat un post radio, unitatea va afișa după câteva secunde timpul curent în loc de frecvența radio. 

7. Dacă doriți să verificați frecvența radio, apăsați încă odată butonul de reglare frecvență ( + ) sau ( - ) apoi 

unitatea va afișa frecvența radio pentru câteva secunde. 

Stocarea posturilor presetate 

Pot fi stocate până la 10 posturi ( 10 AM și 10 FM ). 

1. Apăsați butonul Pornit / Standby pentru a seta unitatea în modul Radio. 

2. Apăsați odată sau de mai multe ori butonul Memorie Presetată pentru a selecta numărul dorit de stație 

presetată de la P1 la P10. 

3. Reglați o stație dorită așa cum este descris în secțiunea anterioară. 

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul Memorie presetată pentru aproximativ 2 secunde, apoi numărul de 

presetare  stație va clipi. Eliberați butonul și apăsați butonul încă o dată, după care postul este stocat în 

numărul dorit de stație presetată. 

Pentru a înlocui o un post de radio stocat în memorie, repetați toți pașii enumerați mai sus. Noua stație radio 

va înlocui pe stația salvată anterior. 

Pentru recepția posturilor radio salvate 

1. Sub modul Radio, selectați frecvența de bandă prin apăsarea butonului Bandă. 

2. Apăsați odată sau de mai multe ori butonul Memorie Presetată pentru a selecta numărul de post radio 

presetat dorit. 

Setare ora alarmă și mod alarmă 

Setați unitatea în modul Standby. Puteți seta alarma doar atunci cand unitatea este în modul Standby. 

1. Apăsați și țineți apăsat butonul Alarmă pentru 2 secunde. Apoi timpul de alarmă va clipi. 

Eliberați butonul. 

2. Apăsați butonul Setare Oră o dată și repetați pentru a ajusta cifrele orei. 

3. Apăsați butonul Setare Minute o dată și repetați pentru a ajusta cifrele minutelor. 

Notă: Apăsarea și menținerea apăsată a butonului Setare oră / minute va schimba cifrele la o viteză mare. 

4. Apăsați încă odată butonul Alarmă când ajungeți la timpul dorit. Apoi timpul de alarmă va înceta să clipească. 

Timpul de alarmă este setat. 

5. Apăsați o dată sau de mai multe ori butonul Alarmă pentru a selecta tipul de alarmă dorit, după cum urmează: 

a) Alarmă -  Indicatorul luminos este aprins: Buzzer-ul a fost selectat ca tip de alarmă. 

b) Alarmă -   Indicatorul luminos este aprins: Radioul a fost selectat ca tip de alarmă. 

c) Alarmă -  &  Ambele indicatoare sunt stinse. Nu este selectată nici o alarmă, ceea ce 

înseamnă ca unitatea nu vă va alarma atunci când ajunge la timpul de alarmă setat. 
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Folosirea alarmei 

 

1. Setați ora alarmei și selectați tipul alarmei așa cum este descris în paragrafele anterioare. Asigurați-vă că 

indicatorul „alarma” este pornit ( ON ). 

2. Când este ora alarmei, puteți auzi radioul sau sunetul de alarmă preselectat  

3. Apasați o data butonul „off” al alarmei pentru a opri alarma ( sunetul radioului sau soneria nu se vor mai auzi). 

NOTĂ : dacă selectați radioul AM sau FM ca și tip de alarmă, asigurați-vă că ați selectat un canal preferat și un 

volum corespunzător.    

Funcția SNOOZE 

 Pentru a obține încă 9 minute de somn în plus, apasați butonul SNOOZE după ce radioul sau melodia alarmei 

au pornit. Indicatorul „Alarma” va funcționa intermitent. Această operațiune va opri volumul radioului sau soneriei 

pentru înca 9 minute. Puteți repeta această operațiune până la 1 ora.  

 

Somn cu radioul pornit  

1. Apăsați o dată butonul „Sleep” pentru a activa funcția „ Sleep” (somn).  Indicatorul „sleep” (somn) va fi 

pornit.  

2. Apăsați în mod repetat butonul „Sleep” pentru a selecta timpul de somn (minute), exemplu: 90 , 80, 70, 

60, 50, 40, 30, 20, 10 sau OFF ( OFF însemnând că funcția SLEEP este anulată).  După setarea timpului de 

somn, radioul va porni și se va opri apoi va reveni la modul stand-by când va atinge ora de somn 

prestabilită.  

Daca vreți să opriți funcția „sleep”, este de ajuns să apasați o dată butonul „On/Standby”, moment în care 

funcția va fi dezactivată. Indicatorul „sleep” va fi dezactivat, unitatea va intra în modul standby.  

 

Trezirea cu sunetul alarmei preselectate     

1.  Repetați pașii descriși la secțiunea  „Setare ora alarmă și mod alarmă” și „ Folosirea alarmei”  

2. Apasați butonul „Sleep” și setați timpul cât doriți să ascultați radioul, înainte ca acesta să se oprească în 

mod automat  

3. Radioul este acum programat să se oprească singur după ce dumneavoastră adormiți, iar alarma va porni 

automat la ora prestabilită 

Sistem auxiliar cu baterii   

NOTĂ: acest ceas cu radio are un sistem auxiliar cu funcționare pe baterii, în cazul în care se intrerupe alimentarea cu 

tensiune de la rețea. Trecerea de la curent alternativ la baterie este automata. Atunci când funcționează pe baterie, 

displayul ceasului nu va fi iluminat, chiar dacă acesta va  menține ora corectă, și va reține în memorie ora alarmei.  

Sistemul funcționează cu 2 baterii tip AAA (1,5V) care nu sunt incluse în pachet. Recomandăm să folosiți o baterie cu 

durată lungă de funcționare, pentru o funcționare optimă a ceasului.  

 

Verificarea orei în timpul lipsei de alimentare cu tensiune de la rețea ( funcționare pe baterii)  



4 
 

Atunci cand alimentarea de la rețea este întreruptă, dar unitatea este dotată cu baterii 2 x 1.5V AAA ( rezervă) display-

ul nu va arăta nici o informație. Dumneavoastră puteți afla ora exactă apăsând și menținând apăsat orice buton, timp 

în care display-ul va afișa pentru câteva secunde, ora exacta. Dar, nu va porni alarma la ora presetată.   

 

 

Antena  

Unitatea are un cablu flexibil în spate, care ar trebui să fie extins la maximum pentru o recepție optimă a undelor FM. 

Pentru AM, radioul este dotat cu antenă internă directională, deci pentru o recepționare optimă rotiți aparatul.  

 

Specificații  

 

 Surse de energie        :    230v c.a. ≈ 50HZ  

                                                          c.c. 3V , 2x1.5V AAA tipul de baterie pentru ceas  

                                                          sistem back up pe baterii ( nu sunt incluse în pachet )  

               Interval de frecvență :  FM   87.5 – 108 Mhz 

                                                          AM  522  - 1620  KHz  

               Dimensiuni                   :  140 (L) x 114 (l)  x 44 (î) mm 

               Greutate                       :  310 g 

Greutatea și dimensiunile sunt aproximative deoarece ne străduim în permanență să îmbunătățim produsele noastre, 

specificațiile pot să varieze, cu notificare prealabilă.  

 

 

 


