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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CEAS DE MÂNĂ DIGITAL SPORT 
Cod: 1007802  ALBASTRU 
Cod: 1007804  PORTOCALIU 

 

Domenii de utilizare  
Ceasul de mână afișează ora, data, precum și ora pentru un al 
doilea fus orar. De asemenea, aparatul are integrate funcțiile 
alarmă, cronometru, timer numărătoare inversă și pacer. 
Ceasul funcționează cu o baterie (vezi cap. “Date tehnice”). 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Produsul nu are voie să fie modificat, respectiv reconfigurat.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene. Toate denumirile și descrierile produsului incluse 
în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate 
drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Ceas de mână digital sport 

 Manual de utilizare 
 

Explicații simboluri  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

Instrucțiuni de siguranța  
Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a 
începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanție!  

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

 Nu supuneți aparatul la temperaturi înalte, vibrații 
excesive sau solicitări mecanice prea puternice. 

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de 
funcționarea sau siguranța aparatului. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

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

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectați instrucțiunile de siguranță prezentate în 
capitolele individuale ale acestui manual de utilizare.  

Caracteristici 
 Cronometru 

 Timer numărătoare inversă 

 Afișarea unui al doilea fus orar 

 Funcția calendar 

 Funcția pacer 

 Funcția alarmă cu 5 alarme și semnal ora exactă 

 Iluminare cadran 
 

Părțile componente și elementele de control 
 
 
 
 
 
(1) Tasta RESET 
(2) Tasta MODE 
(3) Tasta ST/STP 
(4) Tasta LIGHT  
 
 
 
 
 

 
Selectarea modului de funcționare  
 Cu tasta MODE (2) selectați modul de funcționare al 

ceasului. 

 Apăsați tasta MODE (2) de mai multe ori, până la afișarea 
modului de funcționare dorit:  

 
    Ora cu data            Cronometru         Numărătoare inversă 
 

 
Funcție alarmă   Ora pt al doilea fus orar      Funcție pacer  
 

Funcția pacer simulează un anumit ritm, ce poate fi 
folosit drept model pentru succesiunea mișcărilor 
(de ex. frecvența pașilor) în diferite tipuri de sport 
(de ex. jogging). În acest sens ceasul redă semnale 
sonore în funcție de frecvența setată.  

 

Modurile de funcționare  
Dacă mențineți apăsată tasta ST/STP (3) în timpul 
setărilor, atunci se schimbă mai rapid valorile pentru 
parametrul setat.  

 

a. Afișarea orei  
Formatul de afișare  

 Apăsați tasta ST/STP (3) pentru a determina formatul de 
afișare al orei (12 h sau 24h).  

 

Setarea orei 

 Apăsați tasta RESET (1) până ce clipesc secundele.  

 Apăsați tasta ST/STP (3) pentru a reseta secundele la 00. 



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 Apăsați tasta MODE (2) pentru a trece la următorul pas al 
setării (ora).  

 Setați ora cu tasta ST/STP (3).  

 Setați următoarele valori (minute, an, lună și dată) așa 
după cum este descris mai sus. Cu tasta MODE (2) alegeți 
valoarea de setat, iar cu tasta ST/STP (3) modificați 
valoarea de setat.  

 După setarea orei apăsați tasta RESET (1) pentru a salva 
setările.  

 

b. Funcția cronometru 
 Apăsați tasta ST/STP (3) pentru a porni cronometrul. 

 Apăsați din nou tasta ST/STP (3) pentru a opri 
cronometrul. 

 Cu tasta ST/STP (3) reporniți cronometrul. 

 Apăsați tasta RESET (1) după ce ați oprit cronometrul; 
cronometrul este resetat la 0:00:00.  

 În timp ce cronometrul funcționează puteți afișa un timp 
intermediar folosind tasta RESET (1). Pe ecran apare 
timpul intermediar, dar cronometrul rulează în fundal.  

 Apăsați din nou tasta RESET (1) pentru a reveni la afișarea 
cronometrului.  

 

c. Timer numărătoare inversă 
Setarea timpului 

 Apăsați tasta RESET (1). 

 Setați timpul cu tasta ST/STP (3). 

 Apăsați tasta MODE (2) pentru a trece la următorul pas al 
setării (minute). 

 Setați minutele cu tasta ST/STP (3). 

 Apăsați tasta MODE (2) pentru a trece la următorul pas al 
setării (secunde). 

 Setați minutele cu tasta ST/STP (3). 

 Apăsați tasta RESET (1) pentru a seta timpul setat. 
 

Utilizarea timerului numărătoare inversă 

 Apăsați tasta ST/STP (3) pentru a porni timerul 
numărătoare inversă. 

 Apăsați din nou tasta ST/STP (3) pentru a întrerupe 
timerul numărătoare inversă, respectiv pentru a-l reporni. 

 După scurgerea timpului setat ceasul redă un semnal 
acustic timp de cca. 60 de secunde.  

 Apăsați orice tastă pentru a opri semnalul acustic.  
 

d. Funcția alarmă  
Activarea respectiv dezactivarea funcției alarmei 

 Apăsați tasta LIGHT (4) pentru a selecta funcția dorită 
(semnal ora exactă respectiv alarma 1 - 5). 

 Pentru a activa sau dezactiva funcția semnal ora exactă, 
respectiv alarmă apăsați tasta ST/STP (3). Dacă funcția 
semnal orar este activată în partea dreaptă jos a 
displayului apare simbolul clopoțel. Cu funcția alarmă 
activată apare simbolul alarmă. 

 La ora setată se va declanșa alarma timp de cca. 60 de 
secunde. Apăsați orice tastă pentru a opri alarma.  

 

Setarea orei alarmei 

 Alegeți funcția alarmă (alarma 1 - 5) cu tasta LIGHT (4). 

 Apăsați tasta RESET (1) pentru a selecta ora. 

 Setați ora cu tasta ST/STP (3).  

 Apăsați tasta MODE (2) pentru a selecta minutele. 

 Setați minutele cu tasta ST/STP (3). 

 Apăsați tasta RESET (1) pentru a stoca setarea.  

e. Ora pentru cel de-al doilea fus orar  
 Apăsați tasta RESET (1) pentru a selecta ora.  

 Setați ora cu tasta ST/STP (3). 

 Apăsați tasta MODE (2) pentru a selecta minutele. 

 Setați minutele cu tasta ST/STP (3). Minutele se modifică 
în pași de 30 de minute. 

 Apăsați tasta RESET (1) pentru a stoca setările.  
 

f. Funcția pacer  
 Apăsați tasta RESET (1) pentru a seta numărul de semnale 

acustice pro minut (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 
sau 320). 

 Apăsați tasta ST/STP (3) pentru a activa funcția pacer.  

 Apăsați din nou tasta ST/STP (3) pentru a opri funcția 
pacer.  

 

Iluminarea  
 Apăsați tasta LIGHT (4) pentru a activa timp de câteva 

secunde iluminarea cadranului ceasului.  
 

Instrucțiuni privind bateriile  
 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  

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

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  

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

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

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

 

Înlocuirea bateriilor  
 Bateria trebuie înlocuită atunci când pe display nu se mai 

afișează nimic. 

 Bateria trebuie să fie înlocuită de un specialist care 
dispune de unelte specifice și cunoștințe de specialitate. 

 Pentru a înlocui bateria deșurubați capacul ceasului. 

 După aceea puteți scoate bateria din suport pentru a fi 
înlocuită.  

 

Impermeabilitate și anti-șoc  
Ceasul de mână dispune de protecție anti-șoc, în condițiile în 
care este utilizat în mod normal. Ceasul trebuie însă ferit de 
șocuri extreme, ca de ex. căderea pe suprafețe dure. În acest 
caz se poate defecta mecanismul ceasului. 
Valoarea 10 ATM face referire la faptul că ceasul poate fi 
purtat la baie, înot, duș, spălătorii mașini etc.  
Nu este însă vorba despre un produs ce poate fi folosit la 
scufundări. Nu apăsați niciodată tastele atunci când ceasul 
este sub apă.  
 

Întreținerea și curățarea 
Pentru a curăța ceasul folosiți o cârpă curată, uscată și moale. 
Dacă murdăria persistă folosiți o cârpă ușor umezită în apă 
călduță. Curățați cu grijă ceasul pentru a evita zgârieturile. Nu 
apăsați prea tare pe suprafața frontală din sticlă, căci aceasta 
se poate sparge.  
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Eliminarea deșeurilor  
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

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

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege  să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile / 
bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt 
marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică 
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a 
gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice  
Tensiune de funcționare 3 V/DC 
Baterie   1 baterie buton Li CR2025 
Autonomie baterie cca. 2 ani 
Impermeabilitate  10 ATM 
Greutate   65 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Ceas de mână digital sport 
Model:    YP-11532-04 
Cod produs:   1107802 
 
Tip echipament:   Ceas de mână digital sport 
Model:    YP-11532-01 
Cod produs:  1107804 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011 
EN61000-6-1: 2007 

Directiva RoHS 2011/65/EU 

 
Marcaj CE pe produs 

 

 

Hirschau, 16.04. 2014 
Loc și dată 

 

 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 

 


