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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PEDOMETRU CU SENZOR 3D ȘI MEMORIE 
Cod produs: 558582 

Versiune 07/13 

 

Domenii de utilizare 
Pedometrul măsoară numărul de pași efectuați și durata 
activității fizice. Pe baza acestor măsurători aparatul 
calculează numărul de calorii arse și traseul străbătut. Datele 
referitoare la ultimele 7 zile de antrenament sunt stocate în 
memorie. În plus, aparatul are integrat și un ceas.  
Produsul este adecvat pentru utilizare în aplicații legate de 
petrecerea timpului liber în natură, iar nu pentru aplicații 
profesionale sau medicinale. Valorile măsurate, respectiv 
valorile afișate de pedometru nu pot fi folosite pentru 
scopuri comerciale sau pentru informarea publică.  
Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările 
și valorile măsurate incorecte și nici pentru urmările ce pot 
rezulta din aceste date eronate. 
Orice altă utilizare a produsului poate duce la defectarea 
aparatului, în plus există și alte pericole. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 
Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor 
europene și naționale în vigoare. Toate denumirile și 
descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă 
bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Pedometru 

 Clemă prindere 

 Baterie 

 Manual de utilizare  
 

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

 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
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 operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea produsului. 
Nu deschideți/dezmembrați niciodată aparatul. 

 Dacă folosiți produsul în spații exterioare trebuie să-l 
protejați de umiditate. 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 
copiilor. Părțile mici pot fi înghițite. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 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.  

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Părțile componente și elementele de control 
 

1 Display 
2 Tasta SET 
3 Tasta RESET 
4 Tasta MODE  
 
 

Punerea în funcțiune și manevrarea 
Scoateți padul de izolare din compartimentul bate-
rii. Acesta protejează bateria de descărcare în tim-
pul transportului aparatului. Pentru alte informații 
vezi cap. „Înlocuirea bateriei”.  
Înainte de a realiza setările măsurați lungimea me-
die a pașilor dvs. În acest sens faceți 10 pași și mă-
surați traseul străbătut. Dacă împărțiți distanța la 
10 obțineți valoarea relativă a lungimii pașilor dvs.  

a. Setările 
 Apăsați tasta MODE (4) de mai multe ori până ce pe 

display apare STEP. 

 Mențineți apăsată tasta SET (2) până ce pe display apare 
SETUP.  

 Setați formatul dorit pentru oră (12 h sau 24 h) folosind 
tasta RESET (3) sau MODE (4).  

 Apăsați tasta SET (2) pentru a seta următoarea valoare 
(secundele). 

 Setați și restul valorilor în același fel: ora, minutele, luna, 
data, anul, unitățile de măsură, lungimea pașilor, 
greutatea corporală și numărul de pași pe zi care trebuie 
realizați.  

 Cu tasta RESET (3) creșteți valorile, iar cu tasta MODE (4) 
le micșorați.  

 Apăsați tasta SET (2) pentru a ajunge la următoarea 
valoare de setat, iar după ce ajungeți la sfârșitul operației 
de setare pentru a stoca valorile setate și a reveni la 
modul normal de funcționare. 

Pedometrul revine la modul normal de funcționare 
dacă timp de 10 secunde nu introduceți nicio 
valoare.  
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b. Fixarea pe îmbrăcăminte 
Pentru a evita măsurătorile eronate feriți pedome-
trul de șocuri puternice, câmpuri magnetice, 
câmpuri electromagnetice sau vibrațiile puternice. 
Nu atârnați pedometrul în jurul gâtului și nu-l 
introduceți într-unul din buzunarele de la spatele 
pantalonilor.  

 Atașați clema de prindere la pedometru. 

 Fixați pedometrul cu clema de prindere pe îmbrăcămin-
te, de preferință în regiunea șoldurilor.  

 

c. Manevrarea 
Displayul se activează automat după identificarea 
unei mișcări. 
Pentru a se evita măsurătorile involuntare contori-
zarea pașilor se face numai după ce aparatul 
identifică pași timp de 5 secunde. Acești pași nu vor 
fi inițial afișați, dar vor fi înregistrați ca și valori 
măsurate.  

 În modul normal de funcționare aparatul afișează pașii și 
ora (pe display apare STEP).  

 Valorile măsurate zilnic sunt resetate la miezul nopții, 
atâta vreme cât afișarea este setată pe zilele din 
calendar. 

 Apăsați tasta MODE (4) pentru afișarea unul după altul a 
diferitelor formate de afișare:  
STEP Șirul de sus al displayului: pașii realizați în 

ziua curentă 
 Șirul de jos al displayului: ora 

KM/MILE Șirul de sus al displayului: distanța străbă-
tută în km/mile în ziua curentă 

 Șirul de jos al displayului: ora 
K/CAL Șirul de sus al displayului: numărul de 

calorii arse în ziua curentă 
 Șirul de jos al displayului: ora 

MIN Șirul de sus al displayului: durata antrena-
mentului în ziua curentă 

 Șirul de jos al displayului: ora 
STEP Șirul de sus al displayului: date din 

memorie 
Șirul de jos al displayului: afișarea zilei 
memorate 
Apăsați tasta RESET (3) pentru a selecta 
ziua pe care doriți să o afișați.  
Apăsați tasta SET (2) pentru afișarea 
diferitelor date ale zilei selectate. 

TOTAL STEP Șirul de sus al displayului: datele din 
memorie de la ultima resetare 

 Șirul de jos al displayului: ora 
Apăsați tasta SET (2) pentru afișarea 
diferitelor date din memorie. 

 

d. Îndeplinirea scopului propus 
 Dacă ați programat un anumit scop (vezi „Setările”) 

atunci în partea stângă a displayului apare o afișare 
grafică privind evoluția antrenamentului. 

 Dacă se îndeplinește scopul propus clipește afișarea și se 
va auzi un semnal acustic.  

Din fabricație aparatul are setat scopul de 5000 de 
pași pe zi. Valoarea poate fi setată pe „0” dacă nu 
doriți să folosiți această funcție.  

 

e. Resetarea 
Există trei feluri de resetare: resetarea datelor zilei actuale, 
resetarea memoriei și reluarea setărilor din fabricație. 

 În timp ce aparatul afișează datele pentru ziua actuală 
apăsați tasta RESET (3) timp de două secunde pentru a 
șterge datele zilei actuale.  

 În timp ce aparatul afișează memoria apăsați tasta RESET 
(3) timp de două secunde pentru a șterge complet toate 
datele măsurate.  

 Apăsați tasta RESET din partea posterioară a aparatului 
folosind un obiect ascuțit (de ex. o agrafă de birou 
desfăcută) pentru ca aparatul să se reseteze și să reia 
setările din fabricație. În urma acestei operații se șterg și 
datele dvs. personale, precum lungimea pașilor, 
greutatea corporală etc. 

Datele pentru ziua actuală sunt resetate automat la 
miezul nopții, dar rămân stocate în memoria pentru 
ultimele 7 zile.  
Chiar dacă într-o zi nu se măsoară niciun fel de 
date, ziua respectivă va fi înregistrată în memorie. 
În locul datelor respective se afișează „0”.  
După 7 zile datele cele mai vechi sunt suprascrise, 
astfel încât în memorie să rămână permanent 
numai datele pentru ultimele 7 zile.  

 

Înlocuirea bateriei 
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.  
Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există perico-
lul 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, scurtcircuita-
te sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 
Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă 
ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și 
minus/-).  
Scoateți bateria din aparat dacă nu-l folosiți o 
perioadă mai lungă de timp.  

 
 Bateria trebuie să fie înlocuită atunci când scade rata 

contrastului sau aparatul nu mai funcționează. 

 În acest sens desfaceți șurubul compartimentului baterii 
din partea posterioară a aparatului. 

 Demontați capacul compartimentului baterii și înlocuiți 
bateria uzată cu o nouă baterie buton tip CR2032. Polul 
pozitiv trebuie să indice spre exterior (vezi imaginea).  

 Reinstalați capacul compartimentului baterii și strângeți 
șurubul. 

 
După înlocuirea bateriei se pierd toate datele.  
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Curățarea și întreținerea 
În afară de înlocuirea bateriei produsul nu are nevoie de 
întreținere; de aceea nu-l dezmembrați niciodată. 
Pentru a curăța aparatul folosiți o cârpă moale, curată și 
uscată. 
Nu folosiți soluții chimice, căci acestea pot decolora 
materialul plastic din care este realizată carcasa.  
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, 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 substan-
țe 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    baterie buton Li 3 V CR2032 
Durată de viață baterie  cca. 2 ani (în funcție de durata de 

utilizare) 
Memorie antrenamente 7 zile 
Domenii setare  lungime pași 30 - 213 cm 

greutate corporală 20 - 226 kg 
Dimensiuni  77 x 33,5 x 12 mm (fără clema de 

prindere) 
Greutate  30 g (cu clemă de prindere și 

baterie) 
 
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. 

© 2015 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:  Pedometru cu senzor 3D și 

memorie 
Cod produs:  558582 
Model:   PO84C 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 17.10.2013 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


