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manual de utilizare

Cronometru cu ecran mare
Cod produs: 640532

Versiunea 11/10

descriere
Acest cronometru este folosit pentru a cronometra timpul de la 
59 de minute şi 59 de secunde. Cronometrul se foloseşte doar 
în interior. Este alimentat cu o baterie micro de 1,5 V AAA. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate duce la defec-
tarea  aparatului şi la risc de scurt circuit, şocuri electrice sau 
incendii. Nici o partea acestui produs nu poate fi modificată sau 
reconstruită. Citiţi aceste instrucţiuni de operare în întregime şi 
păstraţi-le pentru referinţe viitoare.

Instrucţiuni de siguranţă
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventua-
lele defecţiuni sau pagube rezultate din utilizarea 
improprie a produsului dacă produsul a fost utilizat 
impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile 
de operare. Garanţia va expira! 

•   Conversia neautorizată sau modificările aduse produsului nu 
sunt acceptate din motive de securitate.
•   Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru defecţi-
uni care decurg din folosirea incorectă a produsului.
•   Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic. 
•   Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme, direct sub 
razele de soare, vibraţii intense sau stres mecanic. 
•   Manevraţi produsul cu mare grijă, poate fi defectat din cauza 
unor căderi accidentale.
•   Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor.
•   Service-ul, ajustările şi reparaţiile trebuie făcute numai de 
către un specialist. 

Funcţii
•   Setaţi cronometrul la 00m şi 00 sec, apăsând pe butoanele 
„MIN” şi „SEC” simultan.
•   Apăsaţi pe „START/STOP” pentru a porni sau opri funcţia de 
cronometru. 
•   Pe parcursul cronometrării, „M” şi „S” vor pâlpâi, în partea 
dreaptă sus a display-ului.

Funcţia de cronometru cu alarmă 
Setaţi cronometrarea iniţială apăsând pe butoanele „MIN” 
(minute) şi „SEC” (secunde). 
Apăsaţi pe „START/STOP” pentru a porni/opri funcţionarea 
cronometrului. 
Când timpul ajunge la 0, LED-ul roşu se va aprinde şi „M TIME`S 
UP S” se va aprinde în partea dreaptă sus a display-ului. 
Cronometrarea va începe imediat după ce numărătoarea va în-
cepe de la 0.
Apăsaţi simultan pe butoanele „MIN” şi „SEC” pentru a reseta 
cronometrul.

Introducerea bateriilor
•   Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile. 
Scoateţi bateriile dacă aparatul nu este folosit mai mult timp 
pentru a nu fi defectat de eventualele scurgeri de acizi. În con-
tact cu pielea, acestea pot provoca arsuri grave, aşa că folosiţi 
o pereche de mănuşi când le schimbaţi. Nu lăsaţi bateriile la 
întâmplare, pot fi înghiţite accidental de copii sau animale. 

•   Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurt-circuitate sau aruncate 
în foc. Nu încercaţi să încărcaţi bateriile! Pericol de explozie!
•   Deschideţi capacul compartimentului bateriilor în direcţia 
săgeţilor.
•   Introduceţi o micro-baterie AAA în compartimentul baterii-
lor, respectând polaritatea corectă.

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

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 pericu-
loase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Sim-
bolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de de-
pozitare 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 lo-
calitatea dumneavoastră, la filialele noastre sau oriunde se 
comercializează baterii sau baterii reîncărcabile.
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea 
mediului înconjurător! 

date tehnice
Tensiunea de operare: 1,5V, 1 baterie micro AAA  (650105)
Consum de curent 9 μA
Timpul maxim de cronometrare: 59 min şi 59 sec. 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător:  Conrad Electronic SE
Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE
Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: CRONOMETRU CU ECRAN MARE
Cod produs:  372788

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

1. Directiva 89/336/EEC
EN 55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003;
EN 55024: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003;

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura


