
MANUAL DE UTILIZARE 
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Introducere 
 

Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare.  
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai 
instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 

Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi de 
siguranţă! 
 

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 

Domenii de utilizare 
 

Produsul este conceput pentru a monitoriza pulsul, dar sunt integrate şi alte funcţii (de ex. ceas digital, cronometru, alarmă/ceas 
deşteptător, cronometru sens descrescător, pedometru, computer de bicicletă etc.).  
Părţile componente ale acestui produs nu sunt jucării, ele includ părţi din sticlă ce se pot sparge, respectiv înghiţi, dar şi baterii. 
Produsul nu are ce căuta în mâinile copiilor! 
Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru afişările, valorile măsurate şi prognozele meteo incorecte şi nici pentru urmările 
acestora.  
Produsul este prevăzut pentru domeniul privat; el nu este adecvat pentru scopuri medicinale sau pentru informarea publică.  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului, în plus există şi alte pericole.  
Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în 
întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Explicaţii simboluri 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

Conţinut colet 
 

 
A Ceas 
B Suport ghidon bicicletă 
C Bandă de cauciuc reglabilă pentru cureaua de piept 
D Curea de piept cu senzor/emiţător 
E Senzor wireless bicicletă 
F Baterii (eventual instalate deja în ceas (A), senzor frecvenţă cardiacă (D) şi senzor bicicletă (E)) 
G Magnet pentru senzor bicicletă 
H Sistem de prindere cablu 

Manual de utilizare  
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Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 

aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru 
instalarea/schimbarea bateriilor, respectiv curăţare)! 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 

 Ceasul şi cureaua de piept servesc pentru monitorizarea pulsului. Produsul nu poate înlocui însă aparatele medicinale 
profesionale, respectiv monitorizarea realizată de un medic.  

 Dacă aveţi probleme de sănătate nu puteţi folosi produsul decât după consultarea cu medicul dvs. curant. Observaţia 
este valabilă şi pentru cei care poartă stimulatoare cardiace.  

 Produsul este protejat la apa stropită, dar nu-l scufundaţi niciodată sub apă. Produsul nu este conceput pentru a fi 
utilizat la baie, duş, înot sau scufundări. 

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, sticlă 
(display) şi baterii. 

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

 Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

Instrucţiuni privind bateriile 
 

 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  

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

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  

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

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

 Înlocuiţi cât mai repede bateriile descărcate şi extrageţi din aparat bateriile descărcate pentru a evita distrugerea 
aparatului din cauza scurgerii bateriilor.  

 Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp (mai mult de un an), pentru a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor.  

 Pentru eliminarea bateriilor uzate citiţi cap. ”Eliminarea deşeurilor”. 

 Instalaţi bateriile la polaritatea corectă.  

 Schimbarea bateriilor în cureaua de piept, respectiv senzorul de bicicletă se poate realiza din numai câteva operaţii.  

 Schimbarea bateriei în ceas trebuie să fie realizată de un specialist, căci este nevoie de scule speciale. 
 

Prima punere în funcţiune a ceasului cu măsurarea pulsului 
 

Ceasul este livrat cu bateria deja instalată. Dar displayul ceasului nu afişează probabil nimic.  
 

Bateria nu este descărcată, ci producătorul a setat ceasul în modul de economisire a energiei.  
 

Pentru a activa ceasul apăsaţi scurt tasta SET (A), MODE (D) sau SEL (C). În final pe display ar trebui să apară ceva.  
Probabil se va activa modul setări (modul 12/24 h clipeşte).  
Procedaţi după cum urmează:  

 Apăsaţi scurt tasta SET (A): treceţi la următoarea setare, succesiunea este următoarea: 
- Modul 12/24 h 
- Setarea orei: secunde, minute, ore 
- Setarea datei: an, lună, zi 
- Selecţia limbii meniului: germană/engleză 
- Introducerea zilei de naştere: an, lună, zi 
- Comutarea unităţilor de măsură: m/kg sau m/lb 
- Introducerea greutăţii 
- Introducerea înălţimii 
- Introducerea circumferinţei roţii bicicletei  

 Apăsaţi tasta SEL (C): setaţi valoarea (menţineţi tasta apăsată pentru schimbarea mai rapidă a valorilor).  
Apăsaţi scurt tasta MODE (D): ieşiţi din modul setări.  

Modul setări poate fi setat dacă înainte treceţi la modul oră (apăsaţi scurt tasta MODE (D) până la activarea modului 
TIME).  
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În final apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până la activarea modului setări.  

Instalarea/schimbarea bateriilor 
 

a) Ceas 
Important! 
Bateria este deja instalată în ceas.  
După ce scoateţi ceasul din cutie, iar pe ecranul acestuia nu este afişat nimic acest lucru nu înseamnă că bateria este 
descărcată, ci că producătorul a setat ceasul în modul de economisire a energiei.  
Pentru pornirea ceasului v. cap. 7. 

Schimbarea bateriei este necesară atunci când scade rata de contrast a displayului sau pe ecran nu mai este afişat nimic. 
Schimbarea bateriei poate fi realizată numai de către un specialist, căci este nevoie de scule speciale. Dacă bateria nu 
este schimbată în mod corect ceasul se poate defecta, în plus pierdeţi dreptul la garanţie! 

 Scoateţi şuruburile capacului carcasei din partea inferioară a ceasului. Memoraţi poziţia 
capacului pe ceas, ce este montat pe partea interioară a emiţătorului de semnale acustice. 

 Decuplaţi cu atenţie capacul bateriei. 

 Schimbaţi bateria descărcată cu una nouă (CR2032). Polul plus al bateriei indică spre 
exterior. 

 Închideţi ceasul realizând operaţiile de mai sus în ordine inversă.  
 

Aveţi grijă să aşezaţi corect garnitura din cauciuc şi să înşurubaţi în poziţia corectă 
capacul carcasei.  

 

b) Curea de piept 
 

În cazul curelei de piept s-ar putea ca bateria să nu fie instalată. Instalaţi bateria după cum urmează: 
 

 

 Deschideţi compartimentul baterii din spate cu ajutorul unei monezi. Rotiţi capacul compartimentului baterii în sens anti-
orar, până ce poate fi demontat. 

 Instalaţi o baterie tip CR2032 la polaritatea corectă. Polul plus al bateriei trebuie să indice spre exterior.  

 Reaşezaţi capacul compartimentului baterii şi blocaţi-l prin rotirea în sens orar (ţineţi cont de săgeată şi marcajul CLOSE de 
pe capac).  

 Bateria trebuie schimbată atunci când ceasul nu mai afişează date măsurate.  
 

c) Senzor bicicletă 
 

În cazul senzorului bicicletă s-ar putea ca bateria să nu fie instalată. Instalaţi bateria după cum urmează: 
 

 
 Deschideţi compartimentul baterii din spate împingând capacul în direcţia săgeţii. 

 Scoateţi capacul din plastic al compartimentului baterii. 

 Instalaţi o baterie CR2032 la polaritatea corectă. Polul plus trebuie să indice spre exterior. 

 Reaşezaţi capacul din plastic. 

 Bateria trebuie schimbată atunci când ceasul nu mai afişează date măsurate primite de la senzorul wireless de bicicletă.  
 

Instalarea curelei de piept 
 

Introduceţi clipsul benzii de cauciuc în orificiile corespunzătoare ale curelei de piept. Lungimea benzii de cauciuc este reglabilă. 
Umeziţi suprafaţa de contact a curelei de piept (v. cele 2 săgeţi şi simbolul picături) folosind un pic de apă sau gel. 
Aşezaţi cureaua de piept aşa cum se vede în imaginea de mai jos.  
Ajustaţi lungimea curelei în aşa fel încât să stea fix dar să nu împiedice respiraţia sau circulaţia sângelui. 
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Cele două suprafeţe de contact de pe curea (suprafeţele de cauciuc striate) trebuie să intre în 
contact direct cu pielea; între acestea şi piele nu trebuie să existe materiale. 
Ca la orice fel de material care intră în contact direct cu pielea nu pot fi excluse iritaţiile pielii sau 
reacţii alergice (de ex. înroşiri, inflamaţii etc.). 
Dacă identificaţi modificări ale pielii scoateţi imediat cureaua de piept. Spălaţi zona afectată cu 
apă călduţă şi un săpun moale şi consultaţi un medic. 
Curăţaţi regulat suprafeţele de contact şi cureaua cu o cârpă umezită în apă caldă, iar apoi lăsaţi 
cureaua să se uşte complet. 

Transferul wireless al semnalului puls poate fi distorsionat de telefoane mobile, aparate 
electronice de antrenament, linii de înaltă tensiune şi alte aparate wireless.  

 
 zona de contact      zona de contact 
 

Instalarea ceasului 
 

Ceasul cu măsurarea pulsului este purtat ca orice ceas normal de mână. 
 

Pentru a garanta recepţia optimă wireless ceasul trebuie să se afle la o distanţă de max. 60 cm de cureaua de piept.  
 

Ceasul poate fi instalat direct pe bicicletă folosind un suport de ghidon.  
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Montarea senzorului bicicletă 
 

Magnetul este fixat pe o spiță a roţii din faţă. Folosiţi orificiul corespunzător în funcţie de forma spiței (rotundă sau eliptică).  
Aşa după cum se vede şi în imagine magnetul trebuie să se mişte în direcţia corectă, deasupra simbolului săgeată spre senzoru l 
bicicletă. Atunci când magnetul trece prin faţa senzorului distanţa nu trebuie să fie mai mare de 2 mm, căci altfel nu va putea fi 
identificată corect circumferinţa roţii. 

 
 

Aveţi grijă ca magnetul să nu se frece de senzorul bicicletă.  
Senzorul bicicletă se fixează furca roţii din faţă cu două fâşii de prindere cablu. Garnitura de cauciuc are rolul de a împiedica 
alunecarea senzorului bicicletă.  
 

Calcularea/stocarea circumferinţei roţii 
 

Pentru a obţine date corecte privind viteza şi traseul trebuie să determinaţi circumferinţa roţii bicicletei. 
Vă recomandăm să măsuraţi cu precizie circumferinţa roţii, căci această valoare este foarte importantă pentru afişarea 
corectă a datelor măsurate. 

Alegeţi o suprafaţă netedă (de ex. garaj). 
Marcaţi o linie pe roată şi pe sol (punctul A).  
Împingeţi roata până ce se roteşte complet. Marcaţi această poziţie pe sol (punctul B).  
Măsuraţi distanţa dintre punctul A spre B şi astfel obţineţi circumferinţa pe care o 
puteţi introduce în computerul de bicicletă (valoare în mm).  
Dacă doriţi să folosiţi diametrul roţii, calculaţi circumferinţa în felul următor: 
Diametrul în mm x 3,1416 = circumferinţa 
Diametrul în inch x 2,54 x 3,1416 = circumferinţa  
Exemplu: 26 inch x 2,54 x 3,1416 = circumferinţa 2075 mm  
 
Introducerea circumferinţei în ceas: 

 Activaţi modul ceas. 

 Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec., pe display clipeşte 24 H respectiv 12 H. Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET (A) până 
ce clipeşte ultima poziţie a circumferinţei roţii. 

 Modificaţi valoarea cu tasta SEL (C) (menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A) pentru a trece la a doua, a treia şi a patra poziţie a circumferinţei, modificaţi valorile cu tasta SEL 
(C). 

 Ieşiţi din modul setări apăsând scurt tasta MODE (D).  
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Elementele de operare ale ceasului 
 

 
Tasta MODE (D) Comută între funcţiile: 
  Modul ceas TIME 
  Modul cronometru CHRONO 
  Modul monitor puls HRM 
  Modul bicicletă BIKE 
  Modul pedometru PEDO 
Tasta SET (A) Start/stop cronometru, respectiv modificarea unei valori 
Tasta SEL (C) Preluarea timpului intermediar (funcţia cronometru), respectiv modificarea unei valori 
Tasta LIGHT (B) Activarea iluminării de fundal  

 

Textele afişate pe display pot fi prezentate în limba engleză sau germană.  
 

Modul TIME 
 

a) Selecţia funcţiei 
Apăsaţi scurt tasta MODE (D) până ce pe display apare TIME. 
Cu tasta SEL (C) puteţi alege între diferite funcţii: 

 TIME (oră, dată) 

 ALARM (funcţia ceas deşteptător, semnal oră exactă) 

 TIMER (cronometru sens descendent) 
 
 

b) Setarea modului 12/24 h, orei, datei şi unităţilor de măsură 
 În modul TIME apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce apare TIME. După cca. 1 sec. 

sunt afișate ora şi data. 

 Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până ce clipeşte 24H (respectiv 12H).  

 Apăsând scurt tasta SEL (C) puteţi comuta între modurile 12H şi 24H. În modul 
12H apare simbolul P lângă ziua săptămânii în a doua jumătate a zilei.  

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), secundele încep să clipească.  
 

 
 

 Apăsaţi tasta SEL (C) pentru a seta secundele la 00.  

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), minutele încep să clipească. 

 Setaţi minutele cu tasta SEL (C). Menţineţi tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), ora începe să clipească. 

 Setaţi ora cu tasta SEL (C).  

Tasta LIGHT (B) 

Tasta SET (A) 

Tasta MODE (D) 

Tasta SEL (C) 

cca. 1 secundă 

Apăsaţi tasta SET (A) 
timp de 3 secunde 

Apăsaţi scurt 
tasta SET (A) 
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Cu tasta SET (A) treceţi la următoarea setare. Valoarea care trebuie setată clipeşte. 
Cu tasta SEL (C) modificaţi valoarea afişată (apăsaţi tasta prelungit pentru modificarea mai rapidă a valorilor).  
Pentru a ieşi din modul setări (şi a stoca setările) apăsaţi tasta MODE (D).   

 
 În modul setări puteţi modifica/selecta următoarele valori una după alta: 

- Modul 12/24H 
- Setarea orei: secunde, minute, ore 
- Setarea datei: an, lună, zi 
- Selecţia limbii meniului: engleză, germană 
- Introducerea datei de naştere: an, lună, zi 
- Comutarea unităţilor de măsură: m/kg sau m/lb 
- Introducerea greutăţii 
- Introducerea înălţimii 
- Introducerea circumferinţei roţii  

 

Valorile referitoare la data naşterii, greutate şi înălţime sunt folosite pentru calcularea consumului de calorii şi a 
indicelui masă corporală (BMI).  

 

 După setarea circumferinţei roţii vă reîntoarceţi la prima setare cu tasta SET (A), pentru a putea realiza eventuale corecţii. 

 Pentru a ieşi din modul setări şi a stoca setările realizate apăsaţi tasta MODE (D). 
 
 

c) Comutare alarmă/ceas deşteptător 
În modul TIME apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce pe display apare ALARM. 
În final pe display apare alarma/ceasul deşteptător setat la momentul actual.  
 
 

d) Setarea alarmei/ceasului deşteptător 
La acest ceas puteţi selecta o lună sau o zi pentru funcţia alarmă/ceas deşteptător. 
Astfel alarma/semnalul de trezire va fi declanşat numai într-o anumită zi din an (de ex. 29 aprilie) sau în data de 15 a 
fiecărei luni. 
Evident alarma poate fi declanşată în fiecare zi a unui an (alarmă standard).  

 

Procedaţi astfel: 

 Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până ce clipesc minutele alarmei. Setaţi minutele cu tasta SEL (C) (menţineţi apăsată tasta 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), ora alarmei clipeşte. Setaţi ora cu tasta SEL (C) (menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai 
rapidă a valorilor). 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), acum clipeşte luna alarmei. Setaţi luna cu tasta SEL (C) (01 - 12). Dacă pe ecran apar două linii (- -) 
alarma va fi declanşată în fiecare lună.  

 Apăsaţi scurt tasta SET (A). Data alarmei clipeşte. Setaţi data cu tasta SEL (C) (01 - 31). Dacă pe display apar două linii alarma 
va fi declanşată în fiecare zi.  

 

Dacă sunt afişate linii (---) atât pentru lună, cât şi pentru zi atunci alarma va fi declanşată în fiecare zi a anului la ora 
setată. Funcţia corespunde alarmei standard a unui ceas.  

 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A). Pe display apare CHIME. Funcţia declanşează un semnal 
acustic la ora exactă.  

 Activaţi semnalul ora exactă cu tasta SEL (C) (ON, pe display în dreapta apare 

simbolul clopoţel ), respectiv dezactivaţi acest semnal (OFF). 
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 Încheiaţi setarea cu tasta MODE (D), alarma este activată automat.  
 
În exemplul din imagine alarma va fi declanşată la 22 iulie la ora 18:03.  
 
 

e) Oprirea alarmei/semnalului de trezire 
Alarma declanşată la ora şi data setată poate fi oprită apăsând tasta SET (A), SEL (C) sau MODE (D).  
 

f) Oprirea/pornirea alarmei/ceasului deşteptător 
Activaţi afişarea ceasului şi apăsaţi o dată tasta SEL (C), se afişează alarma. 
Apăsaţi scurt tasta SET (A) pentru a porni/opri alarma.  
Cu alarma activată în dreapta jos pe display apare simbolul  
 

g) Programarea cronometrului sens descendent 
În modul TIME apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce pe display apare TIMER. După cca. 1 sec. afişarea trece în modul numărătoare 
inversă (cronometru sens descendent).  
 

Pentru setare procedaţi astfel: 

 Apăsaţi tasta SEL (C) timp de 3 sec. până ce clipesc minutele cronometrului. 

 Setaţi minutele cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A); ora cronometrului clipeşte. 

 Setaţi ora cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor. 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A). Acum pe display clipeşte funcţia cronometru şi sunt posibile trei setări 
diferite: 

 
Cd r Cronometrul numără de la ora setată până la 0:00:00 şi apoi reia numărătoarea de la început 
Cd U Cronometrul numără de la ora setată până la 0:00:00 şi apoi reia numărătoarea în sens ascendent 
Cd S Cronometrul numără de la ora setată până la 0:00:00 şi apoi se opreşte   
 

 Selectaţi cu tasta SEL (C) modul cronometru. 

 Cu tasta SET (A) ajungeţi la setarea minutelor. 

 Apăsaţi tasta MODE (D) pentru a stoca setările şi a ieşi din modul setări.  
 

h) Oprirea cronometrului  
După ce cronometrul este afişat sunt posibile următoarele funcţii: 

 Pornirea, oprirea şi reluarea numărătorii: apăsaţi scurt tasta SET (A). 

 Resetarea cronometrului: opriţi numărătoarea cu tasta SET (A), apoi apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 Oprirea semnalului cronometrului: apăsaţi scurt tasta SET (A), SEL (C) sau MODE (D). Semnalul acustic este oprit automat 
după cca. 15 sec.  

 

Modul CHRONO (cronometru) 
 

 

a) Selecţia funcţiei 
Apăsaţi scurt tasta MODE (D) până ce pe display apare CHRONO. 
Cu tasta SEL (C) puteţi comuta între diferite funcţii: 

 CHRONO 

 DATA RECALL 
 
 

Atenţie: 
Funcţia DATA RECALL este posibilă dacă memoria are stocate date referitoare la runde. În total pot 
fi stocate 99 runde/timpi intermediari; după această valoare apare mesajul referitor la memorie 
plină.  
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b) Manevrarea cronometrului 
 Apăsaţi tasta SET (A) pentru a porni, respectiv opri cronometrul. 

 Atunci când cronometrul funcţionează puteţi stoca o perioadă de timp cu tasta SEL (C). 

 Pentru a reseta cronometrul la 00:00:00 apăsaţi prelungit tasta SET (A) până ce pe display apare 0:00:00.  

 
Cronometru la 00:00:00       Cronometru în funcţiune           Memorie timp ture plină 
 

1= nr. runda actuală 
2= timp rundă 
3= timp total toate rundele  
 

c) Vizualizarea timpilor de tură 
 Opriţi cronometrul cu tasta SET (A). 

 Apăsaţi scurt tasta SEL (C) pentru a vizualiza timpii de tură stocaţi (pe display apare scurt DATA RECALL).  

 Pe display apare timpul celei mai bune ture (BEST LAP). 

 Cu tasta SET (A) puteţi activa unul după altul toţi timpii de tură.  

 Ieşiţi din meniu apăsând scurt tasta SEL (C).  
 

La resetarea cronometrului se şterg toate datele de rundă disponibile.  
 

Pornire, oprire şi resetare cronometru 

 
Preluarea timpilor de rundă/intermediari 
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Vizualizarea timpilor de tură 

 
 

Modul PULS (HRM) 
 

 

a) Selecţia funcţiei 
Apăsaţi tasta MODE (D) de atâtea ori până ce pe display apare HRM. 
Cu tasta SEL (C) puteţi comuta între diferitele funcţii: 

 TIMER 

 MEMORY 

 ZONE (zona de antrenament) 

 CALORIE (nr. de calorii arse, procentul de grăsimi arse, BMI) 

 BIKE (viteza actuală prin senzorul wireless de bicicletă) 

 PEDO (viteza actuală) 

 FITNESS LEVEL  
 

 

Dacă în modul HRM nu se apasă nicio tastă timp de 5 min. ceasul revine automat la afişarea orei. 
 

 

Dacă cureaua de piept este instalată ceasul afişează în centru valoarea actuală a pulsului, iar simbolul inimă 
clipeşte atunci când sunt recepţionate date de la curea (în caz contrar apare 0).  
Dacă nu se mai recepţionează date simbolul inimă nu mai clipeşte, iar ultima valoare măsurată rămâne pe 
ecran.  
 

 

Funcţiile descrise în paginile următoare sunt posibile numai dacă cureaua de piept este instalată şi aceasta trimite 
date spre ceas.  
 

 

Afişarea procentuală (de ex. 83%) indică raportul dintre pulsul actual şi pulsul maxim recomandat.  
 

 

Pulsul maxim recomandat se calculează automat pe baza datelor introduse pentru vârstă, greutate etc.  
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b) Funcţia TIMER (perioada de antrenament) 
În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare TIMER. Imediat după aceea apare timpul de antrenament.  

 
Timpul de antrenament este afişat automat dacă cureaua de piept este instalată şi trimite date spre ceas. 
Timpul de antrenament este timpul total în care au fost recepţionate date de la cureaua de piept.  
Timpul de antrenament poate fi şters dacă apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 
Dacă apăsaţi scurt tasta SET (A) de mai multe ori puteţi comuta între patru afişaje: 

 
 timpul total de antrenament 

 simbol  = durata de timp în care v-aţi aflat în cadrul zonei de antrenament selectată 

 simbol   = durata de timp, în care v-aţi aflat peste zona de antrenament selectată (puls prea mare) 

 simbol  = durata de timp, în care v-aţi aflat sub zona de antrenament selectată (puls prea mic) 
 

c) Funcţia MEMORY (memorie) 
În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare MEMORY. Imediat după aceea jos pe display apare pulsul 
maxim măsurat până acum. 
În centrul displayului este afişat pulsul actual, dacă cureaua de piept este instalată.  
Cu tasta SET (A) puteţi comuta între: 

 HI = puls maxim 

 LO = puls minim 

 AV = puls mediu  

 
 

Valorile stocate pot fi şterse dacă menţineţi apăsată tasta SET (A) mai mult de 3 sec.  
 

d) Funcţia ZONE (zonă de antrenament) 
În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare ZONE. 
 
 
 

      Puls 
 

  Zona de afişare 
 
Valoare limită superioară 
 
 
Pentru zonele de antrenament 1, 2 şi 3 valorile limită sunt calculate automat în funcţie de datele introduse (înălţime, greutate şi 
vârstă). La zona de antrenament U valorile limită pot fi setate individual.  
 
 
 

Zonă de antrenament 
 
Afişare procentuală 
 

Valoare limită inferioară 
 
Simbol alarmă  
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Exemplu pentru zona de antrenament 2, vârsta 35, interval puls 120 – 148  

 
 
Pulsul maxim MHR folosit de ceas pentru a determina valorile limită este calculat pe baza formulei: 
 

MHR = 220 – (vârsta) 
Exemplu: la 20 de ani MHR = 220 – 20 = 200 
 

Valoarea procentuală afişată pe display în spatele pulsului redă raportul dintre pulsul momentan şi pulsul maxim recomandat 
(MHR).  
Exemplu: puls actual = 150, MHR = 200, afişare procentuală = 75% 
 

Descrierea zonelor de antrenament 
1  HEALTH 50 – 65% din MHR. Această zonă de antrenament este gândită pentru perioade mai lungi de antrenament la 

intensitate redusă – de ex. plimbare etc. 
2  FITNESS 65 – 80% din MHR. Persoanele antrenate îşi pot îmbunătăţi nivelul de fitness, respectiv forţa.  
3  PERFORMANCE 80 – 95% din MHR. Zona de antrenament este ideală pentru exerciţii foarte intense; ea este adecvată 

numai pentru persoanele antrenate.  
U  Valori limită pentru puls setabile manual 
 

În funcţie de starea dvs. de sănătate, nivelul de antrenament şi alţi factori valoarea MHR va fi mai mare sau mai mică. 
Produsul nu este un aparat medical de monitorizare, căci măsoară numai pulsul actual cu ajutorul curelei de piept şi 
afişează această valoare pe displayul ceasului. 
Consultaţi un medic înainte de a începe programul dvs. de fitness.  

 
Selecţia zonelor de antrenament (1,2,3,U): 

 Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până ce sus pe display clipeşte zona de antrenament. 

 Selectaţi zona de antrenament cu tasta SEL (C). 
Pentru zonele 1, 2 şi 3 valorile limită superioare şi inferioare sunt calculate automat în funcţie de datele introduse pentru  
vârstă, greutate şi înălţime.  

 
 Dacă aţi ales zona de antrenament U puteţi seta manual valoarea limită superioară şi inferioară.  

Dacă sus pe display aţi selectat L-U (introducerea manuală a datelor pentru zona de antrenament) apăsaţi scurt tasta SET (A).  

 
Pe display apare LOW ZONE, iar valoarea limită inferioară clipeşte. Setaţi valoarea limită cu tasta SEL (C) (menţineţi tasta 
apăsată pentru schimbarea rapidă a valorilor). 
Confirmaţi setarea cu tasta SET (A), acum clipeşte valoarea limită superioară HIGH ZONE. Setaţi valoarea limită cu tasta SEL 
(C).  

 Stocaţi setarea cu tasta MODE (D).  
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Activarea/dezactivarea alarmei (la ieşirea din zona de antrenament): 
Dacă pulsul măsurat iese din intervalul puls setat pentru respectiva zonă de antrenament puteţi activa o 
alarmă.  

 Activaţi afişarea valorilor limită – v. cap.16.d 

 Apăsaţi tasta SEL (C) până ce în dreapta jos apare simbolul alarmă  (alarmă activată) respectiv 
dispare (alarmă dezactivată).  

 Dacă alarma este activată atunci ceasul redă un semnal dacă pulsul măsurat depăşeşte valoarea 
limită superioară, respectiv este sub valoarea limită inferioară.  

 
Alarma la depăşirea MHR: 
Dacă pulsul măsurat depăşeşte 99% din MHR se redă alarma. Alarma este dezactivată automat dacă pulsul scade sub acest nivel.  
 

Afişarea intervalului: 
Pentru a indica faptul că pulsul măsurat se află în cadrul sau în afara zonei de antrenament se folosesc următoarele simboluri: 

 Puls în interiorul intervalului de antrenament 
 Puls prea mare 
 Puls prea mic  

 

e) Funcţia CALORIE (calorii) 
În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe ecran apare CALORIE. Cu tasta SET (A) puteţi 
comuta datele afişate în şirul inferior de pe display: 

 nr. de calorii arse (C jos pe display) 

 grăsimile arse în g (F jos pe display); afişarea valorii se face numai dacă pulsul este mai mare de 
120 

 BMI (B jos pe display) 
 

Acesta este calculat astfel: 
BMI = greutate/înălţime² 
 

BMI este numai o valoare orientativă. Ceasul calculează automat BMI pe baza datelor privind vârsta, 
greutatea şi înălţimea. 
 

Vârstă BMI (normal) 
19-24  19-24 
25-34  20-25 
35-44  21-26 
45-54  22-27 
55-64  23-28 
>64  24-29 
 

Datele privind caloriile şi grăsimea arse pot fi resetate dacă apăsaţi tasta SET (A) mai mult de 3 sec. în timp 
ce în jos pe display sunt afişate aceste valori.  
 

f) Funcţia BIKE (viteza bicicletei) 
 În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare BIKE. 

 Cu tasta SET (A) comutaţi între simbolul viteză S şi traseul străbătut D.  

 În mijlocul displayului apare pulsul actual.  

 
 

g) Funcţia PEDO (viteza de mers) 
Înainte de putea folosi această funcţie trebuie să realizaţi operaţia de calibrare în modul pedometru. 
 

 În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare PEDO; după aceea pe display apare scurt START. 

 Apăsaţi tasta SET (A) pentru a activa măsurarea 
vitezei. 

 Cu tasta SET (A) comutaţi între afişarea vitezei S şi 
traseul străbătut D.  

 În centrul displayului este afişat pulsul actual.  
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h) Funcţia FITNESS LEVEL  
Această funcţie trebuie folosită imediat după antrenament. La 5 min. după antrenament ceasul măsoară scăderea 
pulsului, iar în final afişează o valoare pentru nivelul de fitness. 
Lăsaţi cureaua de piept instalată pentru a putea măsura în continuare pulsul! 

 În modul HRM apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare FITNESS LEVEL.  

 Apăsaţi tasta SET (A) pentru a activa măsurătorile. Pulsul va fi măsurat şi afişat în următoarele 5 min. pentru a indica viteza cu 
care scade după terminarea antrenamentului. Pe durata celor 5 min. timpul scurs este indicat pe baza unei diagrame tip 
coloane (tot în şirul de jos de pe display).  

 
Pulsul afişat în stânga este valoarea măsurată la începutul măsurătorilor, iar valoarea din dreapta pulsul după scurgerea celor 
5 min.  
După ce se scurg cele 5 min. în şirul din partea inferioară a displayului este afişat nivelul de fitness.  

 

Nivel de fitness  Puls după 5 min.  
6 (rău)   >130 
5   130-120 
4   120-110 
3   110-105 
2   105-100 
1 (bine)   <100 
 
 

Modul BIKE (bicicletă) 
 

 

a) Selecţia funcţiei 
Apăsaţi tasta MODE (D) de atâtea ori până ce pe display apare BIKE. 
În final displayul comută spre afişarea vitezei actuale.  
Cu tasta SEL (C) puteţi comuta între următoarele funcţii: 

 TIMER (timp de mers, porneşte automat după ce senzorul wireless transferă date privind mişcarea roţii) 

 DISTANCE (distanţă) 

 AVG SPEED (viteza medie) 

 MAX SPEED (viteza medie) 

 ODOMETER (traseul total străbătut) 

 CALORIE (nr. de calorii arse) 

 HRM (puls) 

 SCAN (schimb automat în afişarea datelor de mai sus) 
 

Dacă în modul BIKE nu se afişează nicio tastă timp de 5 min. ceasul se reîntoarce automat la afişarea orei.  
 

 

b) Funcţia TIMER (durată traseu) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare TIMER. 
Apoi displayul afişează durata de mers (perioada de timp în care senzorul wireless transferă spre ceas 
mişcarea bicicletei, adică perioada în care călătoriţi cu bicicleta); în imaginea din dreapta 00:00:24 = 24 
sec.  
Pentru resetarea timpului de mers apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. 

 

Simultan sunt şterse viteza medie AVG SPEED şi traseul străbătut DISTANCE.  
 

 

c) Funcţia DISTANCE (traseu) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare DISTANCE. 
În final displayul afişează traseul străbătut în ziua respectivă. 
Pentru resetarea traseului străbătut apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  
 

Simultan sunt şterse viteza medie AVG SPEED şi timpul de mers TIMER.  
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d) Funcţia AVG SPEED (viteza medie) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare AVG SPEED. În final displayul 
afişează viteza medie. 
Pentru resetarea vitezei medii apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 

Simultan sunt şterse timpul de mers TIMER şi traseul străbătut DISTANCE.  
 

 

e) Funcţia MAX SPEED (viteza medie) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare MAX SPEED. În final displayul 
afişează viteza maximă.  
Pentru resetarea vitezei maxime apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  
 
 

f) Funcţia ODOMETER (traseu total) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare ODOMETER (distanţă totală). În 
final displayul afişează traseul total străbătut. 
Valoarea traseului total poate fi modificată manual, de ex. atunci când doriţi să scădeţi o distanţă în care aţi împins bicicleta sau 
să reintroduceţi distanţa totală după schimbarea bateriei.  
Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până ce clipesc ultimele două poziţii ale traseului total.  
Modificaţi ultimele două poziţii cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea rapidă a 
valorilor.  
Apăsaţi scurt tasta SET (A); primele două poziţii clipesc.  
Modificaţi primele două poziţii cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea rapidă a 
valorilor.  
Pentru a stoca noua valoare traseu total apăsaţi scurt tasta MODE (D).  
 

g) Funcţia CALORIE (calorii) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare CALORIE. Apăsaţi scurt de mai 
multe ori tasta SET (A) pentru a comuta între următoarele date afişate în şirul de jos al displayului: 

 nr. de calorii arse (C jos pe display) 

 grăsimi arse în g (F jos pe display); afişarea valorii se face numai dacă pulsul este peste 120 

 BMI (B jos pe display) 
 

Acesta este calculat astfel: 
BMI = greutate/înălţime² 
 

BMI este numai o valoare orientativă. Ceasul calculează automat BMI pe baza datelor privind vârsta, 
greutatea şi înălţimea. 
 

Vârstă BMI (normal) 
19-24  19-24 
25-34  20-25 
35-44  21-26 
45-54  22-27 
55-64  23-28 
>64  24-29 
 

Datele privind caloriile şi grăsimea arse pot fi resetate dacă apăsaţi tasta SET (A) mai mult de 3 sec. în 
timp ce în jos pe display sunt afişate aceste valori.  
 

h) Funcţia HRM (rată puls) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare HRM. În final displayul afişează în 
şirul de jos pulsul măsurat.  
 
 
 
 
 

i) Funcţia SCAN (schimbare automată a afişării) 
În modul BIKE apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare SCAN. 
În final în şirul de jos al ecranului sunt afişate una după alta datele pentru TIMER (timpul de mers), DISTANCE (traseu), AVG 
SPEED (viteza medie), MAX SPEED (viteza maximă), ODOMETER (distanţa totală), CALORIE (nr. de calorii arse) şi HRM (puls).  
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Modul PEDO (pedometru) 
 

 

a) Selecţia funcţiei 
Apăsaţi tasta MODE (D) de atâtea ori până ce pe display apare PEDO; în final pe display se afişează START. 
Numărarea paşilor se activează şi se opreşte cu tasta SET (A). Funcţia este afişată prin simbolul omuleţ.  
Cu tasta SEL (C) puteţi comuta între următoarele funcţii: 

 ODOMETER (traseu total străbătut) 

 STEP (nr. de paşi) 

 HRM (puls) 

 TIMER (timp de mers) 

 DISTANCE (traseu) 

 AVG SPEED (viteza medie) 

 MAX SPEED (viteza maximă) 
 

Dacă în modul PEDO nu apăsaţi nicio tastă timp de 5 min. ceasul trece automat la afişarea orei.  
 

b) Funcţia ODOMETER (traseu total) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare ODOMETER. În şirul din partea de 
jos a ecranului apare traseul total străbătut până acum. 
 

c) Introducerea traseului respectiv calibrarea 
Aici puteţi modifica manual valoarea stocată pentru traseul total (de ex. dacă doriţi să scădeţi un traseu sau să 
introduceţi distanţa totală după schimbarea bateriei). 
Traseul străbătut poate fi calibrat pentru mers şi alergare, astfel încât afişarea vitezei să ofere valori mai precise. Pentru 
mers şi fugă trebuie realizate două calibrări separate. Realizaţi calibrarea la viteza de mers sau fugă pe care doriţi să o 
folosiţi în timpul antrenamentului propriu-zis.  
Recomandăm realizarea calibrării pe un traseu mai lung (max. 1 km). Cu cât fugiţi/mergeţi mai uniform cu atât mai 
mare va fi precizia, de ex. la afişarea vitezei.  
Purtaţi ceasul la aceeaşi mână în timpul calibrării şi antrenamentului.  

 

Procedaţi astfel: 

 În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare ODOMETER. În final displayul afişează traseul total 
străbătut până acum. 

 Acum puteţi modifica manual valoarea traseului total. Apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec. până ce 
clipesc ultimele două poziții ale traseului total.  

 Modificaţi ultimele două poziţii cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea rapidă a 
valorilor. 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), primele două poziţii clipesc.  

 Modificaţi primele două poziţii cu tasta SEL (C). Menţineţi apăsată tasta pentru modificarea rapidă a 
valorilor. 

 Apăsaţi scurt tasta SET (A), pe display apare CALL FOR RUNNING?, iar jos clipește NO.  

 Cu tasta SEL (C) puteţi comuta între NO şi YES.  
 

Dacă selectaţi NO şi apăsaţi tasta SET (A) ajungeţi la calibrarea pentru modul mers.  
Pentru a realiza calibrarea pentru modul alergare RUNNING selectaţi YES, iar apoi apăsaţi scurt tasta SET (A).  

 
Calibrarea modului mers 

 După selecţia YES pentru calibrare şi confirmarea cu SET (A) apare SET (A) CALI DISTANCE (setaţi traseul pentru calibrare). 

 Cu tasta SEL (C) puteţi introduce traseul pentru calibrare (menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 
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Pentru calibrare setaţi un traseu a cărui lungime este cunoscută (de ex. folosiţi marcajele de pe drum, măsuraţi cu un 
tahometru de bicicletă etc.).  
Traseul trebuie să fie cât mai lung posibil (max. 1 km).  

 Apăsaţi tasta SET (A) pentru a stoca traseul. Pe display apare PRESS SET (A) TO START.  

 Activaţi calibrarea apăsând scurt tasta SET (A). Pe display apare PRESS TO END. 
Parcurgeţi acum traseul setat într-un mod cât mai uniform.  
Folosiţi viteza pe care o veţi utiliza şi la şedinţele de antrenament.  
Pentru a opri calibrarea înainte de încheierea procesului apăsaţi tasta MODE (D). Apare CALI CANCEL. Apăsaţi tasta SET 
(A) sau SEL (C). Ceasul afişează din nou traseul total (sau alternativ nu apăsaţi nicio tastă timp de câteva sec.).  

 La capătul traseului apăsaţi tasta SET (A).  
Dacă apare CALI OK!, înseamnă că procesul s-a realizat cu succes. În final ajungeţi la calibrarea pentru mers.  
Dacă apare mesajul CALI FAILED nu au fost măsurate niciun fel de date şi va trebui să repetaţi calibrarea. Probabil senzorul a 
identifica mişcări prea slabe sau deloc.  
 
Calibrarea modului mers 

 După încheierea calibrării pentru modul alergare (sau dacă la afişarea CALI FOR RUNNING? şi NO aţi apăsat tasta SET (A)) 
apare afişarea CALI FOR WALKING? şi NO. 

 Cu tasta SEL (C) puteţi alege între NO şi YES. 
Dacă alegeţi NO şi apăsaţi tasta SET (A) ajungeţi la începutul modului setări, ultimele două poziţii ale traseului total 
clipesc.  
Pentru a realiza calibrarea modului mers WALKING selectaţi YES, iar apoi apăsaţi scurt tasta SET (A).  

 După ce aţi ales YES pentru calibrare şi confirmaţi cu SET (A) apare SET (A) CALI DISTANCE (setaţi traseul pentru calibrare).  

 Cu tasta SEL (C) introduceţi traseul pentru calibrare (menţineţi apăsată tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor).  
Pentru calibrare setaţi un traseu a cărui lungime este cunoscută (de ex. folosiţi marcajele de pe drum, măsuraţi traseul 
cu un tahometru de bicicletă). 
Pentru calibrare puteţi seta un traseu de la 0,1 la 1,0 km.  

 Apăsaţi tasta SET (A) pentru a stoca traseul. Pe display apare PRESS SET (A) TO START.  

 Activaţi calibrarea apăsând scurt tasta SET (A). Pe display apare PRESS TO END.  
Parcurgeţi traseul la o viteză cât mai uniformă.  
Folosiţi viteza pe care o veţi utiliza ulterior la şedinţele de antrenament.  
Pentru a opri calibrarea înainte de încheierea procesului apăsaţi tasta MODE (D). Apare CALI CANCEL. Apăsaţi tasta SET 
(A) sau SEL (C). Ceasul afişează din nou traseul total (sau alternativ nu apăsaţi nicio tastă timp de câteva sec.).  

 La capătul traseului apăsaţi tasta SET (A).  
Dacă apare CALI OK!, înseamnă că procesul s-a realizat cu succes. În final ajungeţi la începutul modului setări, ultimele două 
poziţii pentru traseul total clipesc.  
Dacă apare mesajul CALI FAILED nu au fost măsurate niciun fel de date şi va trebui să repetaţi calibrarea. Probabil senzorul a 
identifica mişcări prea slabe sau deloc.  

 

Realizaţi întotdeauna ambele calibrări (modul mers şi fugă).  
 

d) Funcţia STEP (nr. de paşi) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare STEP. În final displayul afişează 
numărul de paşi (şirul de jos al displayului). 
Pentru resetarea numărului de paşi apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  
 

e) Funcţia CALORIE (calorii) 
În modul PEDO apăsaţi tasta SEL (C) până ce jos pe display apare CALORIE. 
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET (A) pentru a comuta între următoarele date afişate în partea de 
jos a displayului: 

 nr. de calorii arse (C jos pe display). 

 grăsimi arse în g (F jos pe display); afişarea valorii se face numai dacă pulsul este peste 120. 

 BMI (B jos pe display) 
 

Acesta este calculat astfel: 
BMI = greutate/înălţime² 
 

BMI este numai o valoare orientativă. Ceasul calculează automat BMI pe baza datelor privind vârsta, 
greutatea şi înălţimea. 
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Vârstă BMI (normal) 
19-24  19-24 
25-34  20-25 
35-44  21-26 
45-54 22-27 
55-64  23-28 
>64  24-29 
Datele privind caloriile şi grăsimea arse pot fi resetate dacă apăsaţi tasta SET (A) mai mult de 3 sec. în 
timp ce în jos pe display sunt afişate aceste valori.  
 

f) Funcţia HRM (rată puls) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare HRM. În final displayul afişează 
pulsul actual (şirul din partea de jos a ecranului).  
 
 

g) Funcţia TIMER (durată traseu) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare TIMER. În final displayul afişează 
timpul de mers (şirul din partea de jos).  
Timpul parcurs este perioada de la începutul măsurării paşilor.  
Pentru resetarea timpului de mers apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 

Simultan se şterg viteza medie AVG SPEED şi traseul străbătut DISTANCE.  
 

 

h) Funcţia DISTANCE (traseu) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare DISTANCE. În final displayul 
afişează traseul străbătut în ziua respectivă. 
Pentru resetarea traseului apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 

Simultan sunt şterse viteza medie AVG SPEED şi timpul de măsurare al paşilor TIMER.  
 

 

i) Funcţia AVG SPEED (viteza medie) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare AVG SPEED. În final displayul 
afişează viteza medie. 
Pentru resetarea vitezei medii apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  

 

Simultan sunt şterse timpul pentru măsurarea paşilor TIMER şi traseul străbătut DISTANCE.  
 

 

j) Funcţia MAX SPEED (viteza maximă) 
În modul PEDO apăsaţi scurt tasta SEL (C) până ce jos pe display apare MAX SPEED. În final displayul 
afişează viteza maximă. 
Pentru resetarea vitezei maxime apăsaţi tasta SET (A) timp de 3 sec.  
 
 
 

Iluminarea 
 

Iluminarea displayului ceasului se activează prin apăsarea scurtă a tastei LIGHT (B) (B).  
Ecranul se stinge automat după 2 sec. pentru a economisi curent. 

Nu este posibilă iluminarea permanentă a displayului. 
Dacă activaţi în mod repetat iluminarea displayului acest lucru va diminua considerabil durata de viaţă a bateriei.  

 
Întreţinerea şi curăţarea 
 

Întreţinerea sau reparaţiile nu pot fi efectuate decât de către un specialist sau un atelier de specialitate. Produsul nu are nevoie 
de operaţii de întreţinere; nu-l deschideţi/dezmembraţi niciodată (cu excepţia operaţiilor necesare pentru instalarea sau 
schimbarea bateriilor).  
 

Pentru curăţarea carcasei folosiţi numai lavete moi, curate şi uscate. Dacă murdăria persistă puteţi înmuia laveta în apă călduţă. 
Nu apăsaţi prea tare displayul, căci puteţi să-l zgâriaţi sau să-l defectaţi.  
Nu folosiţi în nici un caz soluţii agresive de curăţare, soluţii pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei (decolorare).  
Nu scufundaţi niciodată componentele produsului în apă!  
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Manevrarea 
 

 

Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual de utilizare! 
 

Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, sticlă (display) şi 
baterii.  
Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea bateriilor).  
Produsul nu are nevoie de întreţinere. Prin deschiderea/dezmembrarea aparatului se pierde autorizarea (CE) şi dreptul la 
garanţie.  
Produsul se defectează dacă cade, chiar şi de la înălţimi mici.  
Evitaţi următoarele condiţii vitrege în timpul funcţionării: 

- umezeală 
- căldură sau frig extrem 
- razele directe ale soarelui 
- praf sau gaze, vapori sau solvenţi inflamabili 
- vibraţii puternice 
- câmpuri magnetice puternice, precum cele din apropierea maşinilor sau difuzoarelor  

 
 

Eliminarea deşeurilor 
 

 

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

b) 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 periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare 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 localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 
 

Rezolvarea problemelor 
 

Afişarea pentru traseul străbătut nu este corectă: 

 Recalibraţi ceasul cu funcţia pedometru. 

 Alegeţi pentru calibrare un traseu cât mai lung (max. 1 km); în plus trebuie să cunoaşteţi lungimea acestui traseu. 

 Traseul poate fi afişat numai aproximativ, căci lungimea paşilor se modifică, de ex. în cazul traseelor neregulate sau odată cu 
pierderea rezistenţei.  

 
Pulsul nu este corect afişat sau nu este deloc afişat: 

 Verificaţi dacă cele două suprafeţe de contact ale curelei de piept se află în contact cu pielea şi dacă cureaua de piept nu are 
joc. 

 Dacă pielea este prea uscată umeziţi suprafeţele de contact cu apă.  

 Verificaţi bateria din cureaua de piept, înlocuiţi-o dacă este nevoie. 

 Distanţa dintre cureaua de piept şi ceas este prea mare (max. 60 cm).  

 Transferul este distorsionat de alte sisteme de transfer wireless (de ex. computere wireless de bicicletă). Menţineţi o distanţă 
de min. 2 m.  

 
Contrast prea slab al displayului LC al ceasului, iluminare de fundal prea întunecată: 

 Înlocuiţi bateria ceasului, respectiv duceţi ceasul într-un atelier de reparaţii pentru înlocuirea bateriei.  
 
Nu se recepţionează date de la senzorul de bicicletă: 

 Verificaţi dacă magnetul trece prin faţa senzorului (marcajul săgeată pe senzor). Foarte importantă este şi direcţia corectă.  

 Distanţa dintre magnet şi senzor este prea mare. 

 Schimbaţi bateria senzorului. 

 Transferul este distorsionat de alte sisteme de transfer wireless (de ex. computere wireless de bicicletă). Menţineţi o distanţă 
de min. 2 m.  
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Date tehnice 
 

 

a) Ceas  
Alimentare 1 baterie tip CR2032 
Model  protecţie la apa stropită (nu este adecvat pentru baie, spălare, duş, înot sau scufundări)   
Masă  cca. 46 g inclusiv bateria  
 

b) Curea de piept 
Alimentare 1 baterie tip CR2032 
Model  protecţie la apa stropită (nu este adecvat pentru baie, spălare, duş, înot sau scufundări)   
Masă  cca. 70 g inclusiv bateria  
 

c) Senzor bicicletă  
Alimentare 1 baterie tip CR2032 
Model  protecţie la apa stropită  
Masă  cca. 21 g inclusiv bateria  
 
 

Declaraţia de conformitate  
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele relevante ale 
legii 1999/5/EC. 
Declaraţia de conformitate pentru acest produs o puteţi găsi la www.conrad.de sau www.germanelectronics.ro  
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   CEAS CU MĂSURAREA PULSULUI ATECH SPEED MASTER 
Nr. model:   PPW73-TI 
Cod:    860198  
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 330-2: V1.3.1; 
EN 301 489-1: V1.8.1; 
EN 301 489-3: V1.4.1; 
EN 60950-1: 2006 + A11 : 2009; 
EN 50371: 2002; 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Simbol CE pe produs 

 
 
 
Hirschau, 13 septembrie, 2011 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură 
reprezentant autorizat  

 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Lindenweg, D-
92242 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 

http://www.conrad.de/
http://www.germanelectronics.ro/

