
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 (Veioză cu LED şi calendar, cu lumină RGB) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

toată perioada utilizarii aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cod comandă: LAMP-TABLE-LRC01-WL 

  



 

Introducere şi funcţii 
 

1. Modul afisare data şi ora 
Modul normal de timp arată: ora, data (de la 2008 la 2099), săptămâna, temperature şi se poate comuta 
între formatul orar 12/24. AM înseamnă dimineața, PM înseamnă după-amiaza, timpul de pornire este ora 
12:00, 1 ianuarie 2008 
 

2. Ceas deșteptător şi modul amânare 
În modul de alarmă se poate seta alarma normală şi se poate selecta tonul de alarmă, în același timp de aici 
se poate selecta  funcția de amânare. 
 

3. Modul de amintire a zilei de nastere 
Se poate seta ora exacta si data  zilei de nastere si va canta La Multi Ani, atunci când este aniversarea. 
dumneavoastra. 
 

4. Modul temporizator 
Modul temporizator porneste alarma dupa o scurgerea a timpului invers: intervalul de timp: 23: 59-00: 00h 
 

5. Modul temperatură 
Acest mod va verifica automat temperatura. În starea normală, apăsați SET pentru a putea comuta intre C° 
si F°. 
 

6. Mod muzică 
 
Operare 
 

◆ Porniţi lampa şi selectaţi "starea normală de afișare" și redați o melodie. 
     

◆ În starea normală, apăsați MODE pentru a intra în modul funcțional corespunzător: 
      Modul afisare data şi ora     
      Ceas deșteptător şi modul amânare 
      Modul de amintire a zilei de nastere 
      Modul temporizator 
      Modul temperatură 
      Modul muzică 
 

◆ În stare normală, când este apare alarma, apăsați UP pentru a deschide / închide funcţia de amânare. 
     

◆ În starea normală, apăsați butonul DOWN pentru a deschide / închide muzica, puteți reda șapte 
melodiicu repetare automata. 
    

În starea normală, apăsați SET si se poate comuta intre C °si  F°. 
     

◆ La setarea 12 / 24H, apăsați UP / DOWN pentru a comuta intre formatul 12/24h. 
   

◆ În modul alarma, dacă se afișează o alarmă, apăsați butoanele SET și UP / DOWN pentru a seta ora 
alarmei și a tonul pentru alarmă, există șapte melodii diferite și două feluri de "beep" din care se poate 
alege allege sunetul de alarma; apasati SET pentru iesirea din modul alarma, cand porneste alarm ava suna 
timp de 1min, dacă setați funcția de amânare, va alarma suna la fiecare trei minute de patru ori.inaintea de 
a fi inchisă definitive. 
 
 



 

◆ În modul de amintire a zilei de naștere, apasaţi folosiţi  tasta Sus / Jos pentru a seta data și ora și apoi 
apăsați butonul Set pentru a închide funcția de memento pentru ziua de naștere. În ziua dumneavoastra de 
nastere modul de amintire a zilei de mastere va porni si va canta La Multi Ani timp de 5 minute. 
  

1. Modul normal de timp 
 

La prima deschidere, ora  afișată va fi 12:00.  
Setare timp 
În starea normală, apăsați tasta Mode pentru a intra în starea 12 / 24H şi apăsați tasta Set pentru a seta ora 
și data, coloanele ce vor fi setate vor fi orele, minutele, anul, luna, ziua etc. Apasati tasta UP / Down pentru 
a finaliza setarea. 
    

◆ Intervalul de setare: ani sunt de la 2000 la 2099, lunile sunt de la 1 la 12, zile sunt de la 1 la 31, ore sunt 
de la 1 la 12 sau de la 0 la 23, iar secundele sunt de la 0 la 59. 

◆ În ajustarea orelor sau minutelor, secundele sunt șterse automat. 

◆ Cand data este setata, săptămâna corespunzătoare se schimbă automat. 
În stare normală, apăsați tasta Mode pentru a intra în modul de conversie 12 / 24H, apăsați tasta Sus / Jos 
pentru a regla. 
 

2. Ceas deșteptător și modul adormire 
 

În starea normală, apăsați butonul Mod de două ori pentru a intra în ajustarea modului de alarmă. 
Setarea alarmei 
În modul de alarmă, apăsați Set pentru setarea alarmei și respectiv următoarea comandă  pentru a seta 
ore, minute, muzică, prin tasta Sus / Jos pentru a finaliza setarea. 
         

◆ Când alarma sună, apăsați orice tastă pentru a opri alarma, iar daca indicatorul de amânare încă clipește, 
alarma se va încheia  după ce suna de inca 4 ori sau o puteţi anula. 

◆Când alarma sună, apăsați butonul Mode (Mod) pentru a anula amânarea (marcatorul va înceta să 
clipească) și apăsați butonul Sus pentru a închide funcția de amânare. 

◆Când semnul de alarmă și amânare sunt ambele semnale închise, veți ști că nu există setări de alarmă 
actuale. Numai atunci când vedeți semnul funcției de amânare a alarmei veti sti ca este activă. 
 

3. Modul de amintire a zilei de naştere 
 
Când pornestemodul de amintire a zilei de naștere ,va canta melodia La multi ani timp de 5 minute. 
Daca sunteti in meniul setari,va ieșiți automat dacă nu apăsați nici un buton timp de 1 minut și se va afișa 
ora curentă și data. 
 

4. Modul temporizator 
 

În modul normal, apăsați tasta Mode pentru a intra în modul temporizator. 
În modul cronometru, apăsați tasta Set pentru a intra în setare și alegeti următoarea secvență pentru a seta 
ore, minute, prin butonul Sus / Jos pentru a finaliza setarea. 
Ora 
Minute 
Secunde 
Revenire  
 
 
 
 



 

◆ Intervalul de setare: orele sunt de la 0 la 23, minutele sunt de la 0 la 59. 
 

◆ Temporizator: Numărul de secunde pentru afișarea "DATEI" este de la 00 la 59, iar numărul de minute în 
prezent este în scădere, de asemenea și pentru afișarea orelor. 
 

◆ Acesta va suna timp de 1 minut când ora a ajuns la 0:00, dacă este în modul TIMER, 0:00 care este afișat 
pe ecran atunci când alarma sună,  0:00  va clipi. 
 

◆ În setări, dacă niciun buton nu este apasat automat dupa  1 minut, da intra in modul dată 
 

5. Modul de temperature 
 

Temperatura curentă, va fi afişata în modul normal,, apăsați tasta Set pentru a schimba temperatura din 
Celsius in Fahrenheit. 
 

6. Modul de redare muzica 
 
În stare normală, apăsați tasta “Jos” pentru a activa / dezactiva muzica. Când muzica este deschisă, poate 
rula 7 melodii pop diferite. 
 
Notă: Lampa va ieși din starea de setare curentă dacă nu funcționează timp de 1 minut. 
 
 
 
 
 
 
 

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/

