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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
1. Domenii de utilizare 
Acest produs este conceput pentru contorizarea şi afişarea 
digitală a cantităţilor. Valoarea poate fi crescută sau scăzută 
prin apăsarea unui buton. Dispozitivul este potrivit de ex. 
pentru numărarea bunurilor sau produselor sau pentru 
înregistrarea numărului de vizitatori la un eveniment. 
Alimentarea este asigurată de o baterie buton tip CR1616.  
 

Produsul respectă cerinţele europene şi naţionale legate 
de compatibilitatea electromagnetică (EMC). Conformita-
tea CE a fost verificată iar documentele relevante se află în 
posesia producătorului. 
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produ-
sului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate 
deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pe-
ricole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm 
citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe 
să utilizaţi produsul şi păstraţi-l pentru consultări viitoare. 
 

2. Pachetul de livrare 
 Contor digital 
 Curea  
 Instrucţiuni de utilizare 

 

3. Instrucţiuni de siguranţă  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespec-
tării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informaţia prezentată este importantă, 
iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 
Citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de a 
începe să utilizaţi produsul, altfel că expuneţi la 
pericole. 

 

Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie şi nu are ce căuta în mâinile 

copiilor. 
 Produsul nu trebuie supus unei presiuni mecanice 

extreme.  
 Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme, 

lumină solară directă, vibraţii intense sau umiditate. 
 

Baterii 
 Atunci când instalaţi bateriile în aparat, aveţi grijă ca 

polaritatea să fie corectă. 

 Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o 
perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci 
când manevraţi aceste baterii.  

 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsaţi 
bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghiţite de către copii sau animale domestice.  

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

 

Diverse 
 Reparaţiile trebuie efectuate doar în ateliere 

specializate.  
 Dacă aveţi alte întrebări la care nu găsiţi răspunsul în 

acest manual vă rugăm să vă adresaţi departamentului 
nostru tehnic.  

 

4. Elemente de operare 

 
1. Compartimentul bateriei 
2. Buton  
3. Lumină fundal 
4. Buton 
5. Display 
6. Buton on/off/reset 
 

5. Introducerea/înlocuirea bateriilor 
1. Învârtiţi capacul compartimentului bateriei invers 

sensului acelor de ceas cu ajutorul unei ustensile (sau 
o monedă) şi scoateţi capacul.  

2. Introduceţi bateria buton tip CR1616 având grijă să 
respectaţi polaritatea corectă. Polul pozitiv trebuie să 
fie spre exterior. 

3. Puneţi capacul la loc şi învârtiţi-l în sensul acelor de 
ceas pentru a-l închide. 

 

Înlocuiţi bateria atunci când cifrele de pe ecran se 
văd slab sau nu mai sunt afişate deloc.  
 

6. Funcţionare 
Informaţii generale 
 Ţineţi apăsat butonul on/off/reset timp de 2 secunde 

pentru a porni/opri dispozitivul. 
 Apăsaţi butonul ↑ pentru a creşte valoarea afişată pe 

ecran cu o unitate.  
  Apăsaţi butonul ↓ pentru a scădea valoarea afişată 

pe ecran cu o unitate.  
 Apăsaţi butonul reset pentru a reseta ecranul la 

valoarea 0.  



 

 Ţineţi apăsat butonul lumină de fundal pentru a activa 
iluminarea displayului. 

 
Funcţia de decuplare automată 
 Dispozitivul se opreşte automat după 5 minute de 

inactivitate. Pentru a afişa ultima citire din nou, apă-
saţi butonul ↑ sau ↓. 

 Pentru a dezactiva funcţia decuplare automată, apă-
saţi butonul ↑ timp de cca. 3 secunde în timpul funcţi-
onării. Iconiţa ceas din stânga ecranului dispare.  

 Pentru a activa funcţia decuplare automată, apăsaţi 
butonul ↑ timp de cca. 3 secunde în timpul 
funcţionării. Iconiţa ceas apare în stânga ecranului.  

 
Semnal sonor 
 La fiecare apăsare a vreunui buton se va auzi un ton 

semnal. 
 Pentru a dezactiva acest semnal sonor, apăsaţi buto-

nul ↓ timp de cca. 3 secunde în timpul funcţionării. 
Apare iconiţa clopot tăiat în stânga ecranului. 

 Pentru a activa acest semnal sonor, apăsaţi butonul ↓ 
timp de cca. 3 secunde în timpul funcţionării. Apare 
iconiţa clopot în stânga ecranului. 

 

7. Întreţinere şi curăţare 
 Aparatul nu necesită întreţinere în afara unor curăţări 

ocazionale şi a schimbării bateriei.  
 Curăţaţi exteriorul dispozitivului cu o perie sau lavetă 

moale şi uscată.  
 Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare agresivi, 

pentru că aceştia ar putea deteriora suprafaţa carcasei 
sau chiar împiedica funcţionarea. 

 

8. Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, 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 împreună 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 / bate-
riile 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! 
 

9. Date tehnice 
Tensiune de operare:  1 baterie buton litiu de 3V/DC, 

tip CR1616 
Ecran:    4 cifre (0000 - 9999) 
Dimensiuni (l x Î x A):  58 x 69 x 23 mm 
Greutate:   38 g 
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