
Instrucţiuni de utilizare 
Cronometru CG-51 b/n 84 08 73    CE 
 
Prezentele instrucţiuni de utilizare sunt parte al acestui produs.  Acestea 
conţin note importante privind procedura de pornire şi utilizare. Vă rugăm 
a se respecta aceste note chiar şi în cazul în care produsul este predat 
unei terţe presoane. Vă rugăm păstraţi instrucţiunile pentru referinţe 
ulterioare.  
 
Stimate client, 
 
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest cronometru.  
Prezentul produs îndeplineşte cerinţele oricărei reglementări europene şi 
naţionale aplicabile. Conformitatea a fost stabilită, declaraţiile şi 
documentele corespondente fiind la producător. Pentru menţinerea 
acestei condiţii şi asigurarea unei funcţionări sigure, prezentele instrucţiuni 
de utilizare trebuiesc respectate de către utilizator.  
 
Pentru orice întrebări vă rugăm contactaţi echipa noastră de asistenţă 
tehnică.  
Telefon: 0180 – 5312117; Luni – Vineri: 08.00 – 18.00. 
 
 
Utilizarea 
Cu acest cronometru puteţi măsura timpii până la 24 de ore.  Primele 30 
de minute sunt exacte de 1/100 secunde, apoi se măsoară în ore şi 
minute. Are de asemenea încorporat un ceas şi un ceas deşteptător. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus nu este permisă şi poate 
duce la deteriorarea gravă al produsului. Există de asemenea pericolul 
scurt-circuitării, incendiului, electrocutării etc.  Produsul nu poate fi 
modificat sau transformat sub nici o formă. Instrucţiunile de siguranţă 
trebuiesc urmate cu stricteţe! 
 
Măsuri de siguranţă 

 Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele materiale şi 
personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea 
instrucţiunilor de siguranţă. În asemenea cazuri garanţia devine nulă. 
Din motive de siguranţă şi avizări tehnice (CE), transformarea şi sau 
modificarea neautorizată al lămpii de serviciu nu este permisă.  
Dispozitivul va fi alimentat doar cu baterie rotundă LR44. Nu încercaţi 
alimentarea produsului cu altă tensiune sau alte tipuri de baterii.  

- a nu se expune prosudul la temperaturi ridicate, vibraţii 
puternice sau umiditate ridicată.  

- nu porniţid ispozitivul  imediat ce l-aţi adus de afară într-o 
încăpere caldă.  Apa condesată produsă în asemenea caz, 
poate distruge produsul.  Lăsaţi produsul să se adapteze 
temperaturii camerei, în poziţie închisă. Aşteptaţi până când 
condensul se va evapora.  

- nu lăsaţi materialele de ambalat aruncate la întâmplare ;  
foliile şi pungile de plastic pot deveni jucării periculoase 
pentru copii.  

- nu folosiţi dispozitivul în scopuri industriale.  
- dacă nu sunteţi sigur de conectarea corectă sau dacă apar 

întrebări  cu privire la cursul instrucţiunilor de utilizare, vă 
rugăm consultaţi linia noastră de asistenţă tehnică sau un alt 
specialist. 

 

Descrierea produsului 
Cu acest cronometru puteţi măsura timpii până la 24 de ore.  
Primele 30 de minute sunt exacte de 1/100 secunde, apoi se 
măsoară în ore şi minute. Are încorporat un ceas cu calendar şi un 
ceas deşteptător. Aveţi opţiunea de a alege afişarea orei în format 
de 12 ore sau 24 ore. Pe lângă funcţia obişnuită de alarmă, mai 
puteţi seta o alarmă. Cronometrul funcţionează cu o baterie rotundă 
tip LR44. 
 

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.  Fiţi foarte 
atenţi mai ales în prezenţa copiilor.  
Bateriile sunt deşeuri speciale şi nu pot fi dezafectate odată cu 
deşeurile menajere.  
Dezafcetarea corectă a bateriilor uzate se poate face în magazinele 
de produse electrice, la filialele noastre sau la sediul central din 
Hirschau, sau la punctele locale de colectarea deşeurilor în 
containere destinate acestui scop.  Astfel, vă aduceţi şi 
dumeanoastră contribuţia la  protecţia mediului înconjurător. 

 Bateriile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri 
dacă intră în contact cu pielea.  Prin urmare, în asemenea cazuri, vă 
rugăm folosiţi mănuşi de protecţie.  

Asiguraţi-vă ca bateriile să nu fie scurt-circuitate. Pericol de 
explozie.  

Nu aruncaţi bateriile în foc. Pericol de explozie.  
 
Funcţionarea 
 
Tasta A: funcţia de alarmă 
(ore, minute, AM/PM). 
Tasta B: setarea funcţiei de 
cronometru, alarmă, oră. 
Tasta C: setare calendar 
(luna, ziua, anul). 

 

 
 

 
 
Modul timp 
Ţineţi apăsat tasta B până ajungeţi la modulul timpului. Veţi recunoaşte  
modulul prin afişarea zilelor săptămânii, a orelor, minutelor şi secundelor.  

Pentru setarea orei apăsaţi tasta B de trei ori. Apoi, va începe să pâlpâie 
afişajul secundelor.  
Folosiţi tasta C pentru a schimba valorile în sus, pas cu pas (setaţi 
secundele pe 00). 
Folosiţi tasta A pentru a comuta pe alte setări în ordinea următoare: 
secunde_minute_ore_anul__luna_ziua din săptămână. 
Dacă ţineţi apăsat tasta C în timpul setării orei, puteţi schimba în formatul 
de 12h, iar dacă apăsaţi în continuare revine la  formatul de 24h. 
Pentru a efectua setarea orei apăsaţi tasta B odată.  
Puteţi citi data prin apăsarea tastei C în modulul timpului şi ora alarmă 
setată prin apăsarea tastei A. 
 
Ora alarmă 
Puteţi seta ora alarmă prin apăsarea tastei A şi prin continua apăsare în 
modul timp.  Dacă ţineţi apăsat tasta A, puteţi închide şi deschide alarma 
prin apăsarea tastei C. Dacă alarma este setată, pe ecran va apărea un 
clopoţel. 
Dacă doriţi să porniţi semnalul orei ţineţi apăsat tasta A şi apăsaţi tasta B. 
Dacă semnalul orei este pornit, atunci pe ecran va apărea bara cu zilele 
săptămânii.  
Pentru setarea orei de alarmă apăsaţi tasta B de două ori în modul 
alarmă. Minutele din ora de alarmă încep să pâlpâie.  
Puteţi seta minutele cu tasta C.  Ora începe să pâlpâie când apăsaţi tasta 
A şi poate fi se asemenea setată prin apăsarea tastei C. Dacă aţi setat 
ora de alarmă, atunci alarma va fi activată automat (pe ecran va apărea 
un clopoţel). Sunetul alarmei poate fi închis prin apăsarea tastei A sau C.  
Alarma sună la interval de 5 minute până când simbolul clopoţelului 
dispare conform descrierii  de mai sus.  
 
Funcţia cronometru 
Ajungeţi la modul cronometru prin apăsarea tastei B în modul timp.  
Dacă apăsaţi tasta C cronometrul porneşte. Ecranul va arăta 1/100 
secunde, 1/10 secunde, secundele şi minutele.  
Prin apăsarea tastei C din nou, puteţi opri cronometrul şi citi rezultatele.  
Dacă apăsaţi tasta A, cronometrul este setat pe zero.  
Dacă doriţi să măsuraţi timpii de exemplu a două ture, puteţi memora un  
interval de timp.  Pentru aceasta, porniţi cronometrul cu tasta C. Dacă de 
exemplu, primul alergător a ajuns la finiş, apăsaţi tasta A şi tasta C pentru 
al doilea concurent. Puteţi vedea rezultatul primului concurent, iar prin 
apăsarea tastei A rezultatul celui de-al doilea. Rezultatele se şterg prin 
apăsarea tastei A din nou.  
 
Schimbarea bateriilor 
Desfaceţi cele patru şuruburi  de pe spatele cronometrului şi îndepărtaţi-
le. Schibaţi toate bateriile deodată. Introduceţi bateriile acordând atenţie 
maximă polarităţii corecte, iar apoi închideţi capacul compartimentuluide 
baterii.  Folosişi doar baterii tip LR 44.  
 
Întreţinerea 
Verificaţi siguranţa tehnică al cronmetrului în mod regulat, de exemplu 
deteriorarea liniei şi a carcasei. Dacă există presupuneri privind 
funcţionarea defectuoasă a dispozitivului, cronometrul trebuie oprit imediat 
şi asigurat împotriva reporniriii neintenţionate. Motivele de a considera că 
funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă, sunt: 

- cronometrul prezintă semne vizibile de deteriorare. 
- nu funcţionează. 
- dacă cronometrul a fost depozitat pentru o perioadă 

îndelungată de timp în condiţii necorespunzătoare. 



- în urma stresului mecanic pe timpul transportării.  
 
Înainte de a curăţa sau repara cronometrul, acordaţi mare atenţie 
următoarelor măsuri de siguranţă: 
La deschiderea capacelor sau îndepărtatea pieselor, unele piese sub 
tensiune pot fi expuse.  Acesta este motivul pentru care trebuie să 
deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Capacitorii din dispozitiv mai pot fi sub 
tensiune, chiar dacă au fost separaţi de sursa de alimentare.  
 
Dezafectarea 

Notă privind protecţia mediului 
La sfârţitul duratei de viaţă, prezentul produs nu trebuie dezafectat odată 
cu deşeurile menajere, ci la punctele de colectare pentru reciclarea 
aparatelor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de 
pe produs, din manualul de instrucţiuni sau de pe ambalaj.  
 
Materialele din care este fabricat acest produs sunt reciclabile, conform 
etichetării. Prin reutilizare, vă aduceţi contribuţia  la protecţia mediului 
înconjurător.  
Vă rugăm contactaţi biroul local privind centrul de dezafectare 
corespunzător.  
 
Depanare  
Prin achiziţia acestui cronometru aţi cumpărat un produs construit conforn 
tehnologiei de ultimă oră şi protejat de defecţiuni. Totuşi probleme sau 
deteriorări pot să apară. Motiv pentru care vă descriem mai jos 
remedierea deteriorărilor.  
 

 

Este foarte important respectarea instrucţiunilor 
de siguranţă! 
 
Problemă                                                  Soluţie 
Afişaj slab sau deloc         Este bateria încărcată? 
 
Alte defecţiuni decât cele descrise mai sus, vor fi 
efectuate doar de personal autorizat. 

 
Specificaţii tehnice 
 
Funcţii .............................................. afişare oră îm format 12h sau 24h 
 funcţie de alarmă 
 funcţie conometru 
 semnal oră 
Intervalul de măsurare al 
cronometrului ................................... 

 
24 ore 

Baterie ............................................. 1 x baterie buton LR 44 
 
 
Specificaţiile tehnice sunt în continuă schimbare. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru erorile de redactare.  05/2005 
Tbk@conrad.de, www.conrad.de 


