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CONȚINUT COLET 
 
 
Ceas monitorizare puls cu curea de mână 
 
 
 
 
Curea de piept 
 
 
 
Curea elastică (reglabilă) 
 
 
Suplimentar: 
 Etui depozitare 
 Manual de utilizare  
 
 

INFORMAȚII IMPORTANTE 
Citiți în întregime manualul de utilizare, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare și înmânați-l persoanelor care 
folosesc acest produs.  

 

Training 
 

 Acest produs nu este un aparat medicinal. El este un instrument de training, conceput pentru măsurarea și afișarea pulsului 
inimii.  

 În cazul activităților sportive ce implică riscuri, utilizarea acestui ceas poate reprezenta o sursă suplimentară de accidentare. 
 Dacă aveți nelămuriri sau suferiți de vreo boală vă rugăm să cereți sfatul medicului dvs. curant referitor la valorile maxime și 

minime ale pulsului în timpul antrenamentelor, precum și la durata și frecvența ședințelor de training. În acest fel veți putea 
obține rezultate optime în urma antrenamentelor. 

 ATENȚIE: Persoanele care suferă de probleme circulatorii sau cardiace sau care poartă un pacemaker nu pot folosi acest 
produs decât numai după ce s-au consultat cu un medic.  

 
Domenii de utilizare 
 

 Aparatul este conceput numai pentru scopuri private. 
 Aparatul poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost construit și numai în maniera descrisă în acest manual de utilizare. 

Orice utilizare necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate 
de utilizarea necorespunzătoare sau eronată a produsului.  

 Acest produs este impermeabil (v. cap. Date tehnice). 
 Pot să apară interferențe electromagnetice  (v. cap. Date tehnice). 

 
Curățarea și întreținerea 
 

 Curățați din când în când cu grijă cureaua de piept, cureaua elastică de piept și ceasul folosind o soluție de apă cu săpun. 
Spălați apoi toate componentele cu apă curată, iar apoi uscați-le cu o cârpă moale. Cureaua elastică de piept poate fi spălată 
în mașina de spălat la 30 °C, fără a folosi balsam de rufe. Cureaua de piept nu este adecvată pentru mașina de uscat haine. 

 Păstrați cureaua de piept într-un loc curat și uscat. Mizeria influențează negativ elasticitatea și funcționarea emițătorului. 
Transpirația și umezeala pot determina menținerea în stare activă a emițătorului din cauza umezelii la nivelul electrozilor, 
motiv pentru care se scurtează durata de viață a bateriei.  

 
Reparații, accesorii și eliminare deșeuri 
 

 Înainte de utilizare verificați dacă aparatul și accesoriile sale nu prezintă daune. Dacă aveți dubii nu mai folosit produsul, ci 
adresați-vă unui atelier de reparații. 

 Reparațiile pot fi efectuate numai de către departamentul clienți sau ateliere autorizate. Nu încercați să reparați singur acest 
produs! 

 Folosiți aparatul numai cu accesoriile incluse în colet. 
 Evitați contactul cu cremele de protecție solară sau alte produse similare, căci acestea pot dăuna inscripționărilor sau părților 

din plastic.  
 Vă rugăm să eliminați produsul uzat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  
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INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ANTRENAMENTELE 
Acest produs măsoară pulsul la persoane. Datorită diferitelor opțiuni de setare aveți posibilitatea de a realiza programe de 
antrenament individuale și monitoriza pulsul. Pulsul trebuie să fie monitorizat în timpul antrenamentelor, căci în acest fel puteți 
proteja inima de suprasarcină și obține rezultate optime de la antrenamente. Tabelul de mai jos vă oferă câteva informații 
privind selecția zonelor de antrenament. Pulsul maxim se diminuează odată cu vârsta. Datele referitoare la puls trebuie să fie 
corelate cu pulsul maxim. Pentru a determina pulsul maxim folosiți următoarea formulă: 
 

220 – vârsta = pulsul maxim 
Exemplul următor este valabil pentru o persoană de 40 de ani: 220 – 40 = 180. 

 

 Zonă sigură 
pentru inimă 

Zonă ardere grăsimi Zona de fitness Zona de 
anduranță 

Zona anaerobă 

Procent din 
pulsul maxim 

50 – 60% 60 -70% 70 – 80% 80 – 90% 90 – 100% 

Efecte Întărirea 
sistemului 
circulator 

Majoritatea caloriilor 
arse provin de la gră-
sime. Antrenarea sis-
temului cardio-circu-
lator, optimizarea 
nivelului de fitness. 

Optimizează 
respirația și 
circulația. Optim 
pentru creșterea 
rezistenței. 

Optimizează 
tempoul și crește 
viteza. 

Solicită muscula-
tura. Grad crescut 
de accidentare; în 
caz de boală pericol 
pentru inimă. 

Pentru cine 
este adecvat? 

Ideal pentru 
începători 

Control greutate, 
reducere greutate 

Sportivi amatori Sportivi amatori, 
sportivi de 
anduranță. 

Numai pentru 
sportivii de 
anduranță 

Training Training pentru 

regenerare 

 Fitness  Antrenament de 
anduranță 

Training susținut 

 

Pentru setarea ședințelor individuale de antrenament citiți cap. Setări de bază, sub-cap. Setarea zonei de antrenament.  
 

FUNCȚII ALE CEASULUI MONITORIZARE PULS 
 
Funcții puls 
 Măsurarea pulsului la precizie EKG 
 Transfer: analog 
 Setarea zonei de antrenament individuale 
 Alarmă acustică și vizuală la ieșirea din zona de 

antrenament 
 Puls mediu 
 Puls maxim 
 Nr. de calorii arse în kcal 
 Grăsimi arse în g/oz 
 

 
 

Setări 
 Sex 
 Greutate 
 Unitate greutate kg/lb 
 Înălțime 
 Unitate de măsură înălțime cm/inchi 
 

Funcții timp 
 Ora 
 Calendar (max. 2020) și ziua săptămânii 
 Data 
 Alarma / ceas deșteptător 
 Cronometru  

TRANSFERUL SEMNALULUI ȘI PRINCIPIILE DE MĂSURARE ALE APARATULUI 
Domeniul de recepție al ceasului 
Ceasul recepționează semnalele puls emise de cureaua de piept la o distanță de 70 cm.  
 

Senzorii curelei de piept 
Cureaua de piept este compusă din două părți: cureaua de piept propriu-zisă și cureaua elastică. Partea interioară aplicată pe 
corp are în centru doi senzori striați, dreptunghiulari. Cei doi senzori măsoară pulsul cu precizie EKG, pe care îl transmit spre 
ceas. 
 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
Instalarea ceasului monitorizare puls 
Ceasul monitorizare puls poate fi purtat ca un ceas obișnuit de mână.   
 

Activarea ceasului monitorizare puls (ieșirea din modul economie energie) 
Ceasul poate fi activat cu orice buton. Dacă ceasul nu recepționează niciun semnal timp de 5 minute, atunci aparatul trece în 
modul economie de energie. În această stare ceasul afișează numai ora actuală. Pentru a-l reactiva apăsați orice tastă.   
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Instalarea curelei de piept 
 Fixați cureaua de piept pe cureaua elastică. Setați lungimea curelei în așa fel încât să stea bine, nici 

prea lejer, dar nici prea strâns. Logo-ul trebuie să fie orientat în față, așezat direct pe stern. În cazul 
bărbaților cureaua de piept trebuie instalată direct sub pectorali, iar la femei imediat sub sâni.  

 Deoarece contactul optim dintre piele și senzori nu se formează imediat, poate dura ceva timp 
până la măsurarea și afișarea pulsului. Dacă este nevoie modificați poziția emițătorului pentru a 
obține contactul optim. Prin formarea de transpirație sub cureaua de piept se obține de obicei un 
contact bun. Puteți însă să umeziți punctele de contact ale părții interioare a curelei de piept. Ridicați puțin cureaua de piept 
pentru a o desprinde de pe piele și umeziți cei doi senzori cu salivă, apă sau gel EKG (disponibil în farmacii). Contactul dintre 
piele și cureaua de piept nu trebuie să fie întrerupt nici de mișcările ample ale coșului pieptului, precum cele cauzate de 
respirația accelerată. Contactul poate fi împiedicat sau chiar obstrucționat de părul abundent de pe piept.  

 Instalați cureaua de piept cu câteva minute înainte de startul antrenamentului pentru a avea timp să ajungă la temperatura 
corpului și a realiza contactul optim.  

 

MANEVRAREA CEASULUI MONITORIZARE PULS 
Butoane 

 
1  Pornește și oprește funcțiile și setează valori. Introducerea datelor este accelerată dacă tasta este 

menținută apăsată. 
 

2 Comută între funcțiile unui meniu și confirmă setările. 

 
3 Comută între diferitele meniuri. 
4 Apăsarea scurtă aprinde displayul pentru 5 sec. 

Apăsarea prelungită activează/dezactivează alarma acustică la părăsirea zonei de antrenament.  
 

Display 

 
1 Rândul de sus 
2 Rândul din mijloc 
3 Rândul de jos 
4 Simboluri 

Alarma trezire este activată 
 

Se recepționează pulsul 
 

Zona de antrenament a fost depășită în sus. 
 

Zona de antrenament a fost depășită în jos.  
 

Alarma acustică la ieșirea zonei de antrenament este activată.  
 
Explicațiile privind prescurtările afișate pe display apar în indexul prescurtări de la sfârșitul manualului de utilizare. 
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Meniuri 
Trecerea între meniuri se face cu butonul  

 
 
 

Modul economie de energie 
Dacă ceasul nu recepționează timp de 5 minute niciun semnal atunci ceasul trece în modul economie de 
energie. Ceasul afișează numai ora actuală. Pentru a reactiva ceasul apăsați orice buton.  
 
 

 
Afișajul principal 
La fiecare schimbare de meniu se afișează numele meniului, iar apoi ceasul trece automat la fereastra 
principală a meniului activ. 
De aici puteți selecta fie un sub-meniu sau activa direct o funcție.  
 
 
 

Privire de ansamblu meniuri 
Meniu Semnificație Descriere v. cap. 

Time Timp Setări ceas 

Training Training Înregistrare antrenamente 

Result Rezultat Rezultate 

Setting Setări Setări de bază 
 
 

SETĂRILE DE BAZĂ 
Privire de ansamblu 
 

În meniul Setting puteți: 
 

 Introduce datele personale (User). Pe baza acestor date ceasul calculează nr. de calorii și grăsimi arse în 
timpul antrenamentului.  

 Setați zona de antrenament (Limits). Explicații privind setările zonelor de antrenament în cap. Informații 
generale despre training. În timpul antrenamentelor ceasul redă o alarmă acustică și vizuală la ieșirea din 
zona de antrenament. 

 Modifica unitățile de măsură (Units) pentru greutate și înălțime.  

 
 
 
 

Imediat după ce intrați în Menu Setting ceasul trece automat la afișarea principală. Această afișează User.  
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Introducerea datelor personale 
 

 Treceți în meniul Setting. 
 
 
 

 Gender   Se afișează sexul.  

   Selectați M dacă sunteți bărbat. 

   Selectați F dacă sunteți femeie.  
 
 

 Weight    Se afișează greutatea. 

   Setați greutatea (20-227 kg sau 44-499 livre).  
 
 

 Height      Se afișează înălțimea.  

    Setați înălțimea (80-227 cm sau 
2'66'' - 7'6'' picioare). 

 

 Reveniți la afișarea User.  
 
 

Setarea zonelor de training 
Pentru setarea limitelor inferioare și superioare ale pulsului procedați după cum este descris mai jos. 
 

 Treceți în meniul Setting.  
 

 Se afișează Limits. 
 

 Se afișează Lo limit.  

    Setați granița inferioară pentru zona de 
antrenament (40 - 238).  

 

 Se afișează Hi limit. 

    Setați granița superioară (41 - 239).  
 

 Revenirea la afișarea Limits.  
 
 

Setarea unităților de măsură 
 

 Treceți în meniul Setting. 
 

 Se afișează Limits. 
 

 Se afișează Units. 
 

 Se afișează kg/lb. Unitatea de măsură pt greutate clipește.  

    Comutați între unitățile de măsură.  
 

 Se afișează cm/inch. Unitatea de măsură pt înălțime clipește.  

    Comutați între unitățile de măsură. 
 

 Revenirea la afișarea Units.  
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SETĂRILE CEASULUI MONITORIZARE PULS 
Privire de ansamblu 
În meniul Time puteți: 
 Seta ora și data. 
 Seta alarma trezire.  

 
După ce intrați în meniul Time ceasul trece automat la afișarea principală. Aceasta prezintă ziua 
săptămânii și data. În imagine: Fri 12.04 (vineri, 12.04).  
 
 

Setarea orei și datei 
 

 Treceți în meniul Time. 
 
 
 

 Se afișează scurt Set Time. Se afișează ora. Setarea pentru oră clipește.  
5 sec  

    Setați ora (0 - 24). 
 
 

 Se afișează minutele. Setarea pentru minute clipește.  

    Setați minutele (0 - 59).  
 
 

 Se afișează anul. Setarea pentru an clipește.  

    Calendarul ajunge până la anul 2020.  
 

 

 Se afișează luna. Setarea pentru lună clipește.  

    Setați luna (1 - 12). 
 

 

 Se afișează data. Setarea pentru zi clipește.  

    Setați ziua (1 - 31).  
 

 Revenirea la afișarea principală.  
 

Setarea alarmei 
Alarma poate fi dezactivată prin apăsarea oricărui buton. În ziua următoare alarma se declanșează la aceeași oră.  
 

 Treceți în meniul Time. 
 
 

 Se afișează Alarm (alarma). 
 
 

 Se afișează scurt Set Alarm. 
5 sec  Se afișează On Alarm. 

    Comută alternativ alarma on și off. 
 
 

 Se afișează Hour. Setarea pentru oră clipește.  

    Setați ora. 
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 Se afișează Minute. Setarea pentru minute clipește. 

    Setați minutele.  
 
 

 Revenirea la afișarea principală.  
 

 

Înregistrare training 
Privire de ansamblu 
 
În meniul Training puteți: 
 Opri timpii de antrenament și astfel înregistra trainingul. 
 Resetare la zero înregistrările (Reset).  

 
 
După ce intrați în meniul Training ceasul trece automat la afișarea principală. Aceasta prezintă în  
șirul din mijloc timpul de antrenament deja înregistrat (după reset 00:00:00) și Start în șirul de jos.  
 
 
 

Informații privind înregistrările 
 După ce porniți înregistrările ceasul începe să înregistreze datele de antrenament. Acestea pot fi afișate în meniul Result.  
 Ceasul înregistrează continuu datele de antrenament până la resetarea acestora. Acest lucru este valabil și atunci când în 

ziua următoare porniți un nou antrenament. Antrenamentele pot fi oprite oricând. 
 Dacă doriți să începeți o nouă înregistrare resetați datele. Memoria ceasului poate stoca maxim 100 de ore.  

 
 

Oprirea timpului turelor 
 

 Treceți în meniul Training. 
Dacă ați oprit deja un timp atunci în șirul din mijloc apare timpul înregistrat.  

 

 

 Porniți înregistrarea. Apare Run. Timpul rulează în fundal chiar și atunci când  
  intrați într-un alt meniu în timpul înregistrării.  
 
 

 Opriți înregistrarea. Apare Stop. Înregistrările pot fi oricând oprite și reluate prin 

apăsarea butonului .   
  
 
 
 

Resetarea înregistrărilor (Reset) 
 

Sunteți în meniul Training. Nu se înregistrează nimic. Apare Stop.  
 
 
 

 Resetați înregistrarea. Apare Hold Reset.  
5 sec 
 
 
 

Afișarea trece automat la afișarea principală.  
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Rezultate 
 

Privire de ansamblu 
În meniul Result puteți: 
 Afișa datele de antrenament: pulsul mediu și maxim, timpii din interiorul și exteriorul zonei de 

antrenament, precum și caloriile și grăsimile arse.  
 
 
După ce ați intrat în meniul Result ceasul trece automat la afișarea principală.  
Aceasta afișează bPM AVG.  
 
 

Afișarea datelor de training 
 

 Treceți în meniul Result. 
 
 

Se afișează bPM AVG (pulsul mediu de antrenament). 
 
 
 

 Se afișează Hrmax (puls maxim). 
 
 
 
 

 Se afișează In (min) (timpul în interiorul zonei de antrenament) 
 

 
 

 Se afișează Lo (min) (timpul dedesubtul zonei de antrenament) 
 
 
 

 Se afișează Hi (min) (timpul deasupra zonei de antrenament) 
 
 
 

 Se afișează kcal (nr. total de calorii arse în timpul înregistrării). 
Baza pentru afișarea numărului de calorii și grăsimi arse: 
 Datele personale (setările de bază) 
 Timpul și pulsul înregistrat în timpul antrenamentului.  
Calculul se face pe baza vitezei medii.  

 
 

 Se afișează Fat (g) (grăsimi arse în timpul înregistrărilor totale antrenament) 
 
 

 Revenirea la afișarea principală.  
 
 
 

Date tehnice, baterii 
Ceas   Impermeabil până la 30 m (se poate folosi în timp ce plouă) 
Curea de piept  Impermeabilă (se poate folosi la înot) 
Baterie ceas  Li 3 V CR2032 durată de viață: cca. 15 luni (utilizare zilnic cca. 1 h) 
Baterie curea  Li 3 V CR2032 durată de viață: cca. 28 luni (utilizare zilnic cca. 1 h) 
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Înlocuirea bateriilor 
Bateria ceasului monitorizare puls se poate realiza numai într-un atelier specializat (orice atelier de ceasornicărie). În caz contrar 
se pierde dreptul la garanție. 
Bateria curelei de piept poate fi schimbată de către utilizator. Compartimentul baterii se află în partea interioară. Pentru a 
deschide compartimentul folosiți o monedă sau bateria Li pe care doriți să o instalați. Polul plus al bateriei trebuie să indice în 
sus. Reînchideți cu grijă compartimentul baterii.  
 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună 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 dvs. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 

Distorsiuni și interferențe 
Ceasul are un receptor pentru semnale emise de transmițătorul din cureaua de piept. În timpul utilizării se poate întâmpla ca 
ceasul să recepționeze și alte semnale în afara celor emise de cureaua de piept. 

 
Cum pot fi recunoscute interferențele? 
Prin afișarea unor valori nerealiste. Dacă pulsul dvs. normal este de 130 bpm și ceasul afișează deodată 200 înseamnă că este 
vorba despre o interferență. Imediat ce ieșiți din zona de distorsiune valorile revin la normal. Nu uitați că valorile distorsionate 
sunt afișate ca și date de training și de aceea pot influența minor valorile totale.  
 

Care sunt cauzele tipice pentru interferențe? 
În anumite situații pot să apară interferențe electromagnetice. Pentru a le evita păstrați o distanță mai mare față de aceste surse 
de interferențe.  
 Stâlpi de înaltă tensiune. 
 La trecerea pe lângă chek-points de siguranță în aeroporturi 
 Linii de înaltă tensiune pentru mijloacele de transport în comun (tramvaie) 
 Semafoare, televizoare, motoare, ciclocomputere 
 Aparate fitness 
 Telefoane mobile.  
 

Interferențe cauzate de alte ceasuri monitorizare puls 
Ceasul poate recepționa semnalele transmise de alte ceasuri cu funcția monitorizare puls pe o rază de acțiune de câțiva metri. 
Acest lucru poate duce la măsurători eronate în special în cazul antrenamentelor de grup. Dacă de ex. fugiți unul lângă altul 
puteți încerca să purtați ceasul la încheietura celeilalte mâini sau să măriți distanța față de partenerul de jogging.  
 
 

Index prescurtări 
Prescurtările de pe display în ordine alfabetică: 
 
Prescurtare  Limba română 
Alarm  Alarmă 
AVG  Puls mediu 
BPM  Bătăi pe minut 
bPM AVG Puls mediu, bătăi pe minut 
bPM Hrmax Puls maxim, bătăi pe minut 
cm/inch  Centimetri/inchi 
Day  Zi 
f  Feminin 
Fat [g]  Grăsime în g 
Fri  Vineri 
Gender  Sex 
Height  Înălțime 
Hi  Timp deasupra zonei de antrenament 
Hi limit  Limita superioară de antrenament 
Hour  Ora 
HR  Puls 
HR max  Puls maxim 
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In  Timp în interiorul zonei de antrenament 
[Kcal]  Nr. de calorii arse în kcal 
kg  Kilogram 
kg/lb  Kilogram/ livră 
Limits  Limite antrenament 
Lo  Timp dedesubtul zonei de antrenament 
Lo limit  Limita inferioară de antrenament 
m  Masculin 
Minute  Minute 
[min]  Minute 
Mon  Luni 
Month  Lună 
Reset  Resetare valori la zero 
Result  Rezultat 
Run  Timpul este măsurat 
Sat  Sâmbătă 
Setting  Setări (meniu) 
Set  Setare 
Start  Start 
Stop  Stop 
Sun  Duminică 
Time  Timp (meniu) 
Thu  Joi 
Traning   Antrenament – training (meniu) 
Tue  Marți 
Units  Unități de măsură 
User  Utilizator 
Wed  Miercuri 
Weight  Greutate 
Year  An 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Beurer GmbH 
(Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, 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. 

© 2014 Beurer GmbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


