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MECANISM CUARŢ CU PENDUL LUNG ŞI MELODIE 
Cod produs 672367 

Versiune 12/11 
 
 

1. Domenii de utilizare 
 

Produsul este conceput pentru a funcţiona împreună cu arătătoarele de ceas (nu sunt incluse) pentru a indica ora; se livrează 
împreună cu un pendul ornamental. Produsul indică ora exactă cu melodie şi bătaie de clopot, numărul de bătăi corespunzând 
numărului de ore care s-au scurs. Alimentarea produsului se face cu o baterie AA (nu este inclusă). Autorizat numai pentru 
utilizarea în spaţii interioare uscate. 
Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea produsului sunt interzise. Utilizarea în alte scopuri decât 
cele descrise mai sus poate duce la deteriorarea produsului şi în plus implică riscuri suplimentare precum scurtcircuit, incendiu, 
electrocutare, etc. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le. Dacă daţi produsul mai departe altcuiva, înmânaţi-i 
întotdeauna şi instrucţiunile de utilizare. 
 
2. Conţinutul coletului 
 

• Mecanism cu cuarţ cu pendul  
• Tijă pendul 
• Disc pendul 
• Agăţătoare 
 

• Şaibe (1 şaibă mare din cauciuc, 3 mm / 1 şaibă mică) 
• Ax central de fixare (17 mm) 
• Piuliţă înfundată şi piuliţă pentru arătătoare 
• Instrucţiuni de utilizare 

3. Instrucţiuni de siguranţă 
 

 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi respectaţi cu precădere instrucţiunile de siguranţă. Dacă nu 
respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare corectă din acest manual, nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele materiale sau umane rezultate. În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanţie. 

 

Persoane / Produs 
• Acest aparat nu este o jucărie. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor sau animalelor de companie. 
• Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 
• Protejaţi produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, şocuri puternice, umiditate crescută, umezeală, 

vapori, solvenţi sau gaze inflamabile. 
• Nu expuneţi niciodată produsul la suprasolicitări de ordin mecanic. 
• Dacă funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă, deconectaţi imediat produsul şi asiguraţi-vă că nu mai poate 

fi pus în funcţiune accidental. Se consideră că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă dacă produsul: 
- prezintă stricăciuni vizibile, 
- nu mai funcţionează corect, 
- a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii ambientale nefavorabile sau 
- a fost expus la şocuri puternice în timpul transportului. 

• Manipulaţi produsul cu grijă. Şocurile, lovirile sau căderile, chiar de la înălţime mică, îl pot deteriora. 
 

Bateria 
• Respectaţi polaritatea corectă atunci când instalaţi bateria. 
• Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria pentru a preveni daunele cauzate de 

scurgeri. Bateriile defecte sau care curg pot cauza arsuri severe dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, purtaţi mănuşi de 
protecţie corespunzătoare atunci când manipulaţi baterii deteriorate. 

• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile nesupravegheate, deoarece există riscul să fie înghiţite de copii 
sau animale de companie. 

• Nu demontaţi bateriile, nu le scurtcircuitaţi şi nu le aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi niciodată bateriile nereîncărcabile. Risc de 
explozie! 

 

Diverse  
• Dacă aveţi dubii cu privire la modul de utilizare, siguranţa sau conectarea aparatului, contactaţi un specialist. 
• Lucrările de întreţinere, reglaj şi reparaţii trebuie efectuate numai de către un specialist sau un atelier specializat. 
• Dacă aveţi întrebări ale căror răspunsuri nu se găsesc în aceste instrucţiuni de utilizare, contactaţi un specialist. 
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4. Asamblarea 
 

 

 
Asamblaţi piesele în următoarea ordine: 
1. Mecanismul cu cuarţ cu pendul 
2. Şaiba mare din cauciuc 
3. Cadranul şi baza carcasei (nu sunt incluse) 
4. Şaiba mică 
5. Axul central de fixare 
6. Arătătorul orar (nu este inclus) 
7. Arătătorul minutar (nu este inclus) 
8. Piuliţa pentru arătătoare 
9. Arătătorul secundar (nu este inclus) 
10. Piuliţa înfundată 
11. Capacul carcasei (nu este inclus) 
 
Finalizarea 

 
1. Introduceţi agăţătoarea după cum aveţi nevoie. 
2. Introduceţi tija pendulului în discul pendulului respectând orientarea corectă. Cârligul tijei trebuie să fie orientat înspre baza 

discului. 
3. Agăţaţi tija pendulului de mecanismul pendulului respectând orientarea corectă. Cârligul trebuie să fie orientat înspre 

partea din spate a mecanismului cu pendul. 
 
5. Instalarea/înlocuirea bateriei 
 

1. Înainte de a instala bateria, reglaţi ceasul la 11:50 cu ajutorul butonului rotativ verde. 
2. Introduceţi o baterie AA respectând polaritatea corectă. 
 
6. Punerea în funcţiune 
 

1. Reglaţi ora la 12:00 cu ajutorul butonului rotativ verde din spatele mecanismului cu pendul. 
2. Veţi auzi melodia şi bătăile de clopot. Aşteptaţi circa 15 secunde după melodie şi bătăile de clopot, apoi reglaţi ceasul la 

următoarea oră fixă. 
3. Veţi auzi din nou melodia şi bătăile de clopot. Apoi repetaţi pasul 2 până ajungeţi la ora corectă. 
4. Regali ora cu ajutorul butonului rotativ verde din spatele mecanismului cu pendul. 
5. Agăţaţi pendulul în locul dorit în poziţie verticală. 
6. Acum ceasul indică ora. La ora exactă va emite o melodie şi bătăi de clopot, numărul de bătăi corespunzând numărului de 

ore care s-au scurs. 
7. Atunci când ceasul nu mai funcţionează sau nu mai arată ora corectă, înlocuiţi bateria. 
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• Funcţionarea ceasului nu se bazează pe mişcarea pendulului. Ceasul poate funcţiona şi dacă pendulul nu este 

ataşat. 
• Este recomandat să reglaţi ceasul între 11:00 a.m. şi 12:00 la amiază. 

 
7. Eliminarea 
 

Generalităţi 

 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, protejării sănătăţii omului şi utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, utilizatorul trebuie 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 şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 

 
Baterii/acumulatoare 

 
 

Utilizatorul este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/acumulatoarele 
care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barată cu două linii în formă de X. 
Simbolul indică faptul că aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile 
chimice pentru respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Puteţi returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în 
magazinele care comercializează baterii/acumulatoare. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
8. Date tehnice 
 

 

Tensiune de funcţionare: 1,5 V/DC, 1 baterie AA (nu este inclusă) 
Lungime pendul: 400 mm 
Dimensiuni: 73 x 57 x 41 mm (numai mecanismul) 
Masă: 56 g (numai mecanismul) 

 
Arătătoare – cerinţe: 

Arătătoare Secundar Minutar Orar 
Lungime recomandată: max. 120 mm –  – 
Masă recomandată: max. 0,8 g max. 0,8 g max. 0,8 g 
Cuplu tipic: 3 g/mm min. 100 g/mm min. 200 g/mm 
Grosimea bucşei: 0,8 (+0/-0,01) mm 3,5 (+0/-0,02) mm 5 (+0/-0,03) mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic 
SE (Klaus Conrad Straße, D-92240 Hirschau, Germania). 
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. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
 
Tipul echipamentului:  MECANISM CUARŢ CU PENDUL LUNG ŞI MELODIE 
    MECANISM CUARŢ CU PENDUL LUNG 
 
 
Cod produs:   672367 
    672435 
 
 
este în conformitate cu următoarele norme şi documente 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 
 
 
Hirschau, 23 februarie 2011
Locul şi data emiterii 
 

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat
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