INSTRUCTIONS MANUAL
MODEL# CE1401
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PRODUCT DESCRIPTIONS
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SETTING THE TIME

1. Press and hold the TIME set button located on the top of
the clock.
2. While pressing and holding the TIME set button, use your
other index finger to press the HOUR button. Intermittently
pressing and releasing the HOUR button will advance the hour
for the time of day in one hour increments. Press the hour button
as necessary until the correct hour is displayed.
Noted: When setting the hour be sure you are in the correct AM
or PM time period. When the “PM” indicator appears on the
display, the time displayed is in the 12 hour period between
12:00 noon and midnight.
3. While pressing and holding the TIME set button, use your
other index finger to press the MINUTE button. Intermittently
pressing and releasing the MINUTE button will advance the
minutes for the time of day in one minute increments. Press
the minute button as necessary until the correct minute is
displayed.
4. When the desired time setting is reached for both the hour
and minutes, release our finger from the TIME button. The
desired time of day will now be displayed.
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AM/FM/AUX switch
ALARM set button
TIME set button
HOUR set button
MINUTE set button
ALARM / RADIO switch
SLEEP button
SNOOZE Bar
RADIO TUNING knob
PM indicator
TIME display
ALARM ON indicator
VOLUME knob
GETTING STARTED

Begin by plugging the power cord into a standard household
outlet. The display will flash indicating the clock needs to be set.
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USING THE RADIO

1. Slide the ALARM/RADIO switch all the way to the right to
the ON position.
2. Select AM or FM by sliding AM/FM switch to the desired
band. The AM/FM switch is located on the top of the clock.
3. To adjust the volume, turn the VOLUME knob to desired
listening level. It is recommended to turn the volume to a low
level before tuning the radio to the desired station.
4. Select the desired radio station by turning the RADIO
TUNING knob to adjust radio frequency. The RADIO TUNING
knob is located on the front of the clock.
Note: For best performance be sure the radio antenna is fully
extended and is not twisted. The radio antenna is a thin black
wire extending from the back of the clock.
5. To turn the radio off, slide the ALARM/RADIO switch to the
OFF position.
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UNING A MUSIC PLAYER

1. Begin by plugging your music device into the clock using a
3.5mm audio cable. The audio cable must be plugged into the
headphone port on your music device. The other end of the
cable is attached to the back of the clock.
2. Slide the ALARM/RADIO switch all the way to the right to
the ON position.
3. Slide FM/AM/AUX switch to AUX position.
4. To adjust the volume, turn the VOLUME knob to desired
listening level.
5. Operated your music device normally according to the
manufactures instructions.
6. To turn the music off, Slide the ALARM/RADIO switch to
the OFF position.
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SETTING THE ALARM TIME

1. Press and hold the ALARM set button located on the top of
the clock.
2. While pressing and holding the ALARM set button, use your
other index finger to press the HOUR button, intermittently
pressing and releasing the HOUR button will advance the
hour for the alarm time in one hour increments. Press the
hour button as necessary until the desired alarm hour is
displayed.
Noted: When setting the hour be sure you are in the correct AM
or PM time period. When the “PM” indicator appears on the
display, the time displayed is in the 12 hour period between
12:00 noon and midnight.
3. While pressing and holding the ALARM set button, use your
other index finger to press the MINUTE button, intermittently
pressing and releasing the MINUTE button will advance the
minute for the alarm time in one minute increments. Press the
minute button as necessary until the desired alarm minute is
displayed.
4. When the desired alarm time setting is reached, release your
finger from the ALARM set button.
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ACTIVATING THE ALARM ON/OFF

1. The ALARM ON/OFF switch is located on the top of the
clock. To turn the alarm on, slide the ALARM/RAIDO switch to
ALARM (for buzzer) or AUTO (for radio or music player). The
ALARM ON indicator dot will be lit on the digital display
indicating the alarm is activated.
2. To turn the alarm off, slide the ALARM/RADIO switch to the
OFF position. The ALARM ON indicator dot will no longer be
illuminated on the display indicating the alarm is deactivated.
Note: The alarm can be set to wake you with either MUSIC or
BUZZER as described in the following sections.
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WAKE TO RADIO OR MUSIC PLAYER

1. Set the alarm time as described in the SETTING THE
ALARM TIME section.
2. Set the radio station and volume you wish to hear when the
alarm comes on as described in the USING THE RADIO section.
Refer to steps 1-4.
Noted: You can wake to your music player instead of the radio.
Refer to steps 1-4 in the USING A MUSIC PLAYER section.
3. Slide the ALARM ON/OFF switch to the AUTO position. The
ALARM ON indicator dot will be on the digital display indicating
the alarm is activated.
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WAKE TO BUZZER

1. Set the alarm time as described in the SETTING THE
ALARM TIME section.
2. Slide the ALARM/RADIO switch to the ALARM position. The
ALARM ON indicator dot will be lit on the digital display indicating
the alarm is activated.

10

USING THE SNOOZE

To use the snooze, press down on the SNOOZE bar when the
alarm is sounding. The alarm will be silenced temporarily, but will
resume sounding after 9 minutes.
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SLEEP TO MUSIC

1. Press the SLEEP button located on the top of the clock. The
radio will turn on. The radio will turn off automatically after 59
minutes.
Note: You can set the duration of the sleep mode form 1 minute
to 1 hour and 59 minutes.
1. To add 1 hour to the sleep duration, press and hold the SLEEP
button, using you other index finger to press the HOUR button.
You can only add 1 hour to the sleep duration with a maximum
automatically when the sleep time of 1 hour and 59 minutes. The
radio will switch off automatically when the sleep duration expires.
Note: Once you release the SLEEP button the sleep duration
setting will be saved. Anytime you press the SLEEP button again
the sleep duration will return to the default 59 minutes.
1. To decrease the sleep duration, while holding the SLEEP
button, using your other index finger to press the MINUTE button
to decrease the time in one minute increments. Press the minute
button as necessary until the desired sleep duration is displayed.
2. Set the radio station and volume you wish to listen to as
described in the UNING THE RADIO section. Refer to steps 1-4.
3. Anytime you wish to turn off the sleep to music function,
simply press the SNOOZE bar.
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INSTALLING OR REPLACING BACKUP
BATTERY (OPTIONAL)

Note: The battery backup feature is not necessary to operate
your alarm clock radio. It is optional to have the battery backup
in case of a power outage.
1. Remove the battery compartment cover located on the back of
the clock.
2. Install 1 fresh 9 volt alkaline battery into the battery
compartment. Make sure the battery snaps securely in place.
3. Replace the battery compartment cover.

Note: In the event of a power failure, the battery backup will
automatically continue to operated the clock and maintain time
and alarm time. However to prolong battery life the time will not
be displayed. When the electrical power is restored the time will
be displayed. When the clock runs on the battery backup the
clock may lose or gain a few minutes per hour. This may require
resetting the time for precise timekeeping.

IMPORTANT:

Extended storage can cause batteries to leak and
damage the unit. Leaky batteries should be discarded
immediately. Skin burns or other personal injury can result.
Always dispose of batteries according to federal, state and local
regulations.
IMPORTANT:

- Clean the battery contacts and also those of the device prior to
battery installation.
- Remove battery from equipment which is not to be used for an
extended period of time.
- Remove used battery promptly.
CARE OF YOUR CLOCK

- Store the clock without batteries when not in use.
- A soft cloth or paper towel may be used to clean your clock.
Do not use corrosive cleanser or chemical solutions on the clock.
Keep the clock clean and dry to avoid any problems.
- Avoid putting the clock in a highly humid environment such as
poolside or in a bathroom.
- Do not expose the clock to direct sunlight, extreme hot or cold
temperatures.

APARAT DE RADIO CU CEAS

MODEL CE-1401

PORNIREA

Începe prin conectarea cablului de alimentare într-o priză de uz
casnic standard. Display-ul va clipi, indicând ca ceasul trebuie să
fie programat.

PROGRAMAREA CEASULUI
1. Apăsati si tineti apăsat butonul SET TIME situat în partea de
sus a ceasului.

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

2. Glisati comutatorul ALARM / RADIO spre dreapta în pozitia
ON.

Vă multumim pentru achizitionarea acestui ceas de calitate.
Vă rugăm să cititi cu atentie aceste instructiuni si să le
păstrati într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.
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FRONT OF CLOCK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comutator AM / FM
Buton programare ALARMA
Buton programare TIME(timp)
Butonul programare ORE
Buton programare MINUTE
Comutator ALARM / RADIO
Buton SLEEP
SNOOZE Bar
Buton RADIO TUNING
Indicator PM
Afisaj TIMP
Indicator ALARM ON
Buton VOLUM

1 . Programati ora alarmei asa cum este descris mai sus.

Notă: Radio-ul va fi dezactivat automat atunci când cablul audio de
2 . Programati postul radio si volumul pe care doriti să-l auziti
3,5 mm este conectat.
atunci când alarma se activeaza. Consultati pasii 2-4.
3. Pentru a regla volumul, rotiti butonul de volum la nivelul dorit de
NOTA: Vă puteti trezi pe muzica player-ului în loc de radio.
ascultare.
Consultati pasii 2-4.

4. Operati dispozitivul redare muzică în mod normal în functie de
2. În timp ce apăsati si tineti butonul SET TIME, utilizati alt deget
instructiunile producatorului.
pentru a apăsa butonul HOUR. Presand intermitent si eliberând
butonul HOUR va avansa ceasul în trepte de o oră. Apăsati
butonul de oră după cum este necesar până când se afisează ora 5. Pentru a opri muzica, glisati comutatorul ALARM /RADIO pe
pozitia OFF.
corectă .
NOTA: Când setati ora asigurati-vă că vă aflati în perioada corecta
de timp AM sau PM. Când indicatorul " PM " apare pe ecran,
timpul afisat este în perioada între ora 12:00 si miezul noptii.

TREZIREA PE RADIO SAU PLAYER

PROGRAMAREA OREI DE ALRMA

1. Apăsati si tineti apăsat butonul SET ALARM situat în partea de
3. În timp ce apăsati si tineti butonul SET TIME, utilizati alt deget sus a ceasului.
pentru a apăsa butonul MINUTE. Presand intermitent si eliberând
butonul, MINUTELE vor avansa în cresteri un minut. Apăsati
2. În timp ce apăsati si tineti butonul SET ALARM , utilizati alt
butonul minut cat este necesar, până cand minutele sunt afisate
deget pentru a apăsa butonul HOUR. Presand intermitent si
corect.
eliberând butonul HOUR orele vor avansa după cum este necesar
până când se afisează ora de alarmă dorita.
4. Când se ajunge la programaraea de timp dorită, atât pentru
ore cat si minute, eliberati degetul de pe butonul TIME. Ora dorită
din zi va fi afisata pe display.
NOTA : Când programati ora asigurati-vă că vă aflati în perioada de
timp corecta AM sau PM. Când indicatorul " PM " apare pe ecran,
timpul afisat este în perioada de 12 ore între ora 12:00 si miezul
noptii..

UTILIZAREA RADIOULUI

3 . Glisati comutatorul ALARM ON / OFF pe pozitia AUTO.
Indicatorul alarma va fi pe afisaj indicănd ca alarma este
activată.

TREZIREA PE BUZZER
1. Programati ora alarmei asa cum este descris mai sus.
2. Glisati comutatorul ALARM / RADIO pe pozitia ALARM.
Indicatorul ALARM ON va fi aprins pe afisajul digital indicănd ca
alarma este activată.

UTILIZAREA SNOOZE
Pentru a utiliza snooze (amânarea), apăsati în jos pe bara
SNOOZE când sună alarma. Alarma va fi oprită temporar dar se
va relua dupa 9 minute.

ADORMIND PE MUZICA

1 . Apăsati butonul SLEEP situat pe partea de sus a ceasului.
3. În timp ce apăsati si tineti butonul SET ALARM , utilizati alt
Radioul va porni. Radioul se va opri automat după 59 minute.
1. Glisati comutatorul ALARM / RADIO spre dreapta în pozitia
deget pentru a apăsa butonul MINUTE, Apăsând intermitent si
ON.
eliberând butonul MINUTE minutele vor avansa pentru ora de
Notă : Puteti programa durata sleep de la 1 minut la 1 oră si 59
alarmă în trepte de câte un minut. Apăsati butonul MINUTE atat cat minute.
2. Selectati AM sau FM prin actionarea comutatorului AM / FM
pe banda dorită. Comutatorul AM / FM este situat în partea de sus este necesar până când se afisează minutele de alarmă dorite.
1 . Pentru a adăuga o oră la sleep, apăsati si tineti apăsat
a ceasului.
4 . Când se ajunge la programarea dorită a timpului de alarmă,
butonul SLEEP, folositi alt deget pentru a apăsa butonul HOUR.
3. Pentru a regla volumul, rotiti butonul de volum la nivelul dorit luati degetul de pe butonul de reglare ALARM.
Puteti adăuga doar 1 oră la sleep, cu un maxim de somn de 1
de ascultare. Este recomandat pentru a reduce volumul la un nivel
oră si 59 minute. Radioul se va opri automat când expiră durata
scăzut înainte de cautarea postului de radio dorit.
de somn.
4. Selectati postul de radio dorit prin rotirea butonului RADIO
TUNING pentru a regla frecventa radio. Butonul RADIO TUNING
este situat pe partea din fată a ceasului.

PORNIRE/OPRIRE ALARMA

1 .Comutatorul ALARM ON / OFF este situat în partea de sus a
ceasului. Pentru a porni alarma, glisati comutatorul ALARM /RADIO
pe ALARM (pentru buzzer) sau AUTO (pentru player radio sau
Notă : Pentru cea mai bună performantă asigurati-vă că antena
radio este complet extinsa si nu este răsucită Antenă radio este un muzică) Indicatorul ALARM ON va fi aprins pe afisajul digital
fir subtire negru extins din partea din spate a ceasului.
indicănd ca alarma este activată.
5 . Pentru a opri aparatul de radio, glisati comutatorul ALARM /
2 . Pentru a opri alarma, glisati comutatorul ALARM /RADIO pe
RADIO comutatorul radio pe pozitia OFF.
pozitia OFF. Indicatorul alarma nu va mai fi afisat pe ecran, indicând
alarma este dezactivată.

FOLOSIND UN PLAYER

1. Începeti prin conectarea dispozitivului de redare muzică în
aparat folosind un cablu audio de 3,5 mm. Cablul audio trebuie să
fie conectat la un port pentru căsti de pe dispozitivul muzical.
Celălalt capăt al cablului trebuie să fie conectat la mufa AUX -IN
pe ceas. Mufa AUX -IN este situata pe partea dreapta a ceasului.

Notă : După ce eliberati butonul SLEEP programarea duratei de
somn va fi salvata. Ori de câte ori apăsati butonul SLEEP din
nou durata de somn va reveni la valoarea din fabrica de 59
minute.
1. Pentru a reduce durata sleep, în timp ce tineti apăsat butonul
SLEEP, folositi alt deget pentru a apăsa butonul MINUTE pentru
a reduce timpul în trepte de câte un minut. Apăsati butonul
MINUTE cat este necesar până când se afisează durata sleep
dorita.

Notă : Alarma poate fi programata sa porneasca, fie cu muzică sau 2 . Programati postul de radio si volumul pe care doriti să-l
BUZZER asa cum este descris în următoarele sectiuni..
ascultati asa cum este descris anterior. Consultati pasii 2-4.
3 . Ori de câte ori doriti să opriti sleep si sa treceti la functia de
muzică, pur si simplu apăsati SNOOZE.

INSTALAREA SAU INLOCUIREA BATERIEI
BACKUP (optional)
Notă : Optiunea baterie de rezervă nu este necesara pentru
functionarea de alarmei. Este necesar a avea o baterie de
rezervă în cazul unei intreruperi de curent.
1 . Scoateti capacul compartimentului pentru baterii situat pe
partea din spate a ceasului folosind degetul aratator pentru a
glisa capacul în directia indicată de săgeata marcată pe capacul
până când simtiti eliberarea capacului.
2 . Instalati o baterie alcalină de 9 volti în compartimentul
bateriei. Asigurati-vă că bateria se fixează în sigurantă în loc.
3 . Puneti la loc capacul compartimentului pentru baterii.
Notă : În cazul unei intreruperi de curent, bateria de rezervă va
continua în mod automat sa opereze ceasul si să mentină timpul
si ora de alarmă. Cu toate acestea pentru a prelungi durata de
viata a bateriei in timp ceasul nu va fi afisat. Atunci când
energia electrică este restabilită timpul va fi afisat. Când ceasul
functionează pe bateria de rezervă ceasul poate pierde sau
câstiga câteva minute pe oră. Acest lucru poate necesita
resetarea timpului la valoarea corecta.

IMPORTANT:
Extinderea timpului de stocare poate provoca scuregeri ale
bateriei si deteriorarea aparatului. Bateriile scurse trebuie
aruncate imediat. Acidul bateriilor poate provoca arsuri ale pielii
sau alte vătămări corporale. Aruncati întotdeauna bateriile în
conformitate cu reglementările locale.

IMPORTANT:
- Curătati contactele bateriei si de asemenea, cele ale
dispozitivului înainte de instalarea bateriei.
- Eliminati bateria din echipament daca aparatul nu este utilizat
pentru o perioadă lungă de timp.
- Scoateti acumulatorul utilizat imediat.

MENTENANTA
- Păstrati ceasul fără baterii atunci când nu este folosit.
- O pânză sau hârtie prosop moale poate fi folosita pentru a
curata ceasul. Nu folositi solventi corozivi sau solutii chimice.
Păstrati ceasul curat si uscat, pentru a evita orice probleme.
- Evitati asezarea ceasului într-un mediu extrem de umed, cum
ar fi piscină sau într-o baie.
- Nu expuneti ceasul la lumina directă a soarelui, temperaturi
calde sau reci extreme.

Reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul
la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de
funcţionare, ci duceţi-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare. În
acest fel veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător şi veţi putea împiedica
eventualele consecinţe negative pe
care le-ar avea asupra mediului şi
sănătăţii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat
centru de colectare:
- Contactaţi autorităţile locale;
- Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro;
- Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.

