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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CRONOMETRU DIGITAL 
PROFESIONAL ISPORT JG021 

Cod produs: 1230928 
Versiune 11/14 

 

Domenii de utilizare 
Produsul măsoară timpul şi afişează timpii intermediari, 
respectiv timpii turelor. Aparatul poate prelua 10 timpi 
intermediari sau timpi ture. Totodată produsul afişează ora 
(ora, minute şi secunde, 12/24 ore), data şi ziua săptămânii. 
De asemenea aparatul dispune şi de funcţia alarmă.  
Produsul este rezistent la şocuri şi are protecţie la apa stropită 
(de ex. ploaie).  
Alimentarea aparatului se face numai de la o baterie (pentru 
tipul de baterie vezi Date tehnice). 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
Citiţi în întregime manualul de utilizare, deoarece conţine 
foarte multe informaţii importante privind configurarea, 
funcţionarea şi manevrarea. Respectaţi toate instrucţiunile 
de siguranţă!  
 

Conţinut colet 
 Cronometru 

 Baterie buton CR2032 

 Curea de mână  

 Manual de utilizare  
 

Instrucţiuni de siguranţă  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

Stimate clientă, stimate client 
Instrucţiunile de siguranţă şi de avertizare servesc atât 
protecţiei sănătăţii dvs., cât şi protecţiei aparatului. De aceea 
citiţi cu atenţie următoarele puncte: 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 

 Feriţi aparatul de căldură sau frig extrem, vibraţii 
puternice sau stress mecanic prelungit.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, 
sticlă (display) şi baterii. Ţineţi departe aparatul de mâinile 
copiilor. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

Instrucţiuni privind bateriile  
 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii. 

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! Nu reîncărcaţi decât bateriile reîncărcabile; 
folosiţi încărcătoare potrivite. 

 Atunci când instalaţi bateriile/acumulatoarele în aparat 
aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 

Funcţiile  
 Ora cu afişarea orei, minute-

lor şi secundelor, format 12 şi 
24 ore 
Data cu ziua, luna şi ziua 
săptămânii.  

 

 Cronometru CH cu afişare 
1/100 secunde, maxim 9 ore, 
59 minute, 59 secunde şi 99 
sutimi de secundă.  
Timpi intermediari, respectiv 
timpi ture, aparatul poate 
salva maxim 10 timpi inter-
mediari sau timpi runde.  

 

 Afişarea timpilor intermedi-
ari, respectiv timpilor turelor 
salvaţi – funcţia CALL.  

 Funcţia alarmă cu 2 timpi de alarmă setabili separat A1 şi 
A2; în imaginea din stânga alarma este dezactivată, iar în 
imaginea din dreapta alarma este activată.  

 
 

Taste de control  
S1 „MODE“  
S2 „START / STOP / SET“ 
S3 „SPLIT / RESET / SELECT“ 

 

Manevrarea 
a. Comutarea modurilor de funcţionare 
Apăsaţi tasta S1 pentru a comuta între diferitele moduri de 
funcţionare (succesiune: ora/data, cronometru CH, afişarea 
timpilor intermediari, respectiv timpilor turelor CALL, funcţii 
alarmă A1 şi A2). Atunci când apăsaţi această tastă se afişează 
prima dată prescurtarea (cu excepţia orei), după care displa-
yul comută la funcţia respectivă. Vezi şi capitolul Funcţii.  
 

b. Ora şi calendarul  

 Dacă cronometrul nu afişează ora menţineţi apăsată tasta 
S1 până la afişarea orei. Vezi şi capitolul Funcţii.  
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 Pentru a seta ora menţineţi apăsată tasta S2 până ce 
clipeşte afişarea pentru secunde.  

 Cu tasta S2 puteţi comuta între diferite setări (succesiune: 
secunde, minute, ore, lună, zi, ziua săptămânii; selecţia 
formatului de afişare al orei: 12 sau 24 ore).  

 Cu tasta S3 puteţi modifica valoarea setării selectate. 
După apăsarea tastei S3 secundele sunt resetate la 00.  

 Cu tasta S1 puteţi ieşi oricând din modul configurare. 
După ce aţi navigat prin toate funcţiile din meniul setări 
folosind tasta S2 se iese din modul setări. Dacă timp de 1 
minut nu apăsaţi nicio tastă se iese automat din modul 
setări. Setarea actuală este salvată.  

 
c. Cronometru CH 

 Dacă nu este afişat cronometrul CH menţineţi apăsată 
tasta S1 până ce apare cronometrul. Vezi şi capitolul 
Funcţii. 

 Pentru a comuta între cele două moduri timp intermediar 
SP şi timp tură LP apăsaţi tasta S3 timp de cca. 2 secunde. 
Sus pe display apare modul actual SP00 sau LP00.  
În cazul modului timp intermediar SP ceasul rulează până 
la capăt. La fiecare măsurare a timpilor intermediari se 
salvează timpul intermediar actual. La punctul din meniu 
CALL se afişează timpii intermediari SP01 până la SP10. 
Ultimul timp intermediar este simultan şi timpul total.  
În cazul modului timp ture LP ceasul este restartat după 
fiecare măsurătoare a timpilor intermediari. La punctul 
din meniu CALL se afişează timpul fiecărei runde 
individuale LP01 până la LP10 şi timpul total.  

 Manevrarea se face identic în cazul ambelor moduri de 
funcţionare. În continuare descriem manevrarea în cazul 
timpului rundei LP00.  

 Pentru a porni măsurarea timpului apăsaţi tasta S2. Sus pe 
display apare LP00.  

 Pentru a măsura primul timp runde apăsaţi tasta S3 în 
timp ce cronometrul rulează. Timpul actual este salvat 
drept LP01. Sus pe display apare LP01. Apăsaţi tasta S1 
pentru a trece la afişarea cronometrului. Apoi măsuraţi al 
doilea timp runde. Acesta este salvat drept LP02. Pe 
display apare LP02.  

 Operaţia poate fi repetată până ce pe display apare LP09, 
adică atunci când aţi salvat al nouălea timp rundă drept 
LP09.  

 La al zecele şi ultimul timp, adică atunci când sus pe 
display apare LP09, apăsaţi tasta S2. Acum salvaţi ultimul 
timp runde LP10 şi încheiaţi măsurătoarea.  
Cronometrul funcţionează în continuare în fundal chiar şi 
atunci când este afişat timpul rundei.  

 Pentru a opri măsurarea timpului apăsaţi tasta S2.  

 Pentru a reseta afişarea la zero şi astfel a şterge valorile 
salvate apăsaţi de două ori tasta S3. Înainte de aceasta 
însă trebuie să evaluaţi timpii la punctul din meniu CALL 
(capitolul următor).  

 
d. Afişarea timpilor intermediari, respectiv timpilor turelor 

CALL 

 După ce aţi încheiat măsurarea timpului apăsaţi o dată 
tasta S1 pentru a activa funcţia evaluare CALL. Vezi şi 
capitolul Funcţii. 

 Cu tasta S2 şi tasta S3 puteţi comuta între timpii 
intermediari, respectiv timpii rundelor.  

 Ultimul timp intermediar SP este totodată şi timpul total 
al măsurătorii.  

 Timpul rundelor LP- este timpul total al rundelor.  
 

e. Funcţia alarmă A1 şi A2  

 Dacă nu este afişată funcţia alarmă dorită A1 sau A2 
apăsaţi tasta S1 până când apare alarma dorită. Setarea 
este identică pentru A1 şi A2. Vezi şi capitolul Funcţii. 

 Pentru a seta ora alarmei apăsaţi tasta S2. Afişarea pentru 
oră începe să clipească.  

 Cu tasta S2 puteţi comuta între oră şi minute. Atâta vreme 
cât afişarea pentru minute clipeşte şi apăsaţi din nou tasta 
S2 se iese din modul setări, iar setarea realizată este 
salvată.  

 Cu tasta S3 puteţi modifica valoarea setării selectate. 

 Cu tasta S1 puteţi oricând ieşi din meniul setări. Dacă timp 
de 1 minut nu apăsaţi nicio tastă se iese automat din 
modul setări. În ambele cazuri setarea realizată este 
salvată. 

 Pentru a porni, respectiv opri alarma apăsaţi tasta S3 în 
timp ce se afişează ora alarmei şi nu clipeşte nimic pe 
ecran. Dacă alarma este dezactivată pe display apare OFF. 
Dacă alarma este activată se afişează ora alarmei, iar sus 
în stânga apare simbolul alarmă.  

 Atunci când cronometrul emite bipuri pentru a semnaliza 
alarma, puteţi opri alarma cu una din cele trei taste.  

 

Înlocuirea bateriei  
 Dacă pe display nu se mai afişează nimic trebuie să 

înlocuiţi bateria.  
Dacă nu dispuneţi de cunoştinţe de specialitate privind 
înlocuirea bateriei vă rugăm să vă adresaţi unui 
specialist.  

 Desfaceţi cele 6 şuruburi din partea posterioară a 
cronometrului.  

 Acum demontaţi cu grijă capacul posterior al carcasei.  

 Desfaceţi şuruburile care fixează suportul baterii (sticker 
alb, rotund).  

 Ridicaţi cu grijă suportul baterii. 

 Înlocuiţi bateria (CR2032). Atunci când instalaţi noua 
baterie respectaţi polaritatea corectă. Dacă cronometrul 
este aşezat cu displayul în jos, atunci polul pozitiv trebuie 
să indice în sus.  

 Reinstalaţi suportul baterii şi fixaţi-l.  
Dacă după instalarea bateriei sunt luminate 
permanent toate segmentele cronometrului realizaţi 
o resetare. În acest sens apăsaţi cu o pensetă metalică 

sau o clemă de birou cele două suprafeţe de contact aflate 
sub marcajul „Reset”. Aceste suprafeţe de contact se află 
în dreapta, lângă suportul baterii.  

 Acum reinstalaţi capacul carcasei şi strângeţi cele 6 
şuruburi.  

 Cu aceasta aţi încheiat înlocuirea bateriei.  
 

Întreţinerea şi curăţarea 
Pentru curăţare folosiţi o cârpă uscată, moale şi curată. Dacă 
murdăria persistă umeziţi uşor cârpa în apă călduţă. 
Curăţaţi produsul cu multă grijă, căci altfel acesta se poate 
zgâria.  
Nu apăsaţi prea tare pe suprafaţa frontală din sticlă, căci se 
poate sparge.  
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Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, 
soluţii pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, 
căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcţionalităţii produsului. 

 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconju-
rător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul 
unei colectări separate, la un centru de colectare şi 
reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu 
gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice  
Tensiune de funcţionare................................ 3 V/DC 
Consum de curent................................... max. 8 µA 
Baterie ........ 1 baterie buton Li CR2032, durată viaţă cca. 1 an 
Greutate................................................ cca. 55 g 
Dimensiuni (l x L x A) .................... cca. 65 x 72 x 20 mm 
Temperatura maximă de funcţionare.............. 0 °C la +40 °C 
Umiditate de funcţionare......................... 0% la 90% 
umiditate relativă 
Temperatura maximă de depozitare............... -10 °C la +50 °C 
Umiditate de depozitare..................... 0% până la 100% 
umiditate relativă 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin 
fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Cronometru digital profesional 
Model: JG021 
Cod: 1230928 
 
respectă următoarele norme sau documente: 

 
Conform reglementărilor 

 
 

 
Hirschau, 21.10.2014 
Loc şi dată 
 

 
Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 

 


