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Manual de utilizare  



 
1.0 Introducere 
 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui ceas. Ceasul Dvs. are senzori electronici, care măsoară şi indică condiţiile 
de afară: prognoză meteo, temperatură, presiune, altitudine şi busolă pentru orientare. 
De asemenea, ceasul Dvs. furnizează informaţii esenţiale în perioada în care schiaţi şi aceste date pot fi mai departe 
înregistrate într-un registru pentru consultare ulterioară. 
Ceasul Dvs. are de asemenea inclus ora curentă, alarmă zilnică, cronograf, timer (temporizator), pacer (cadenţor) şi 
funcţia dual time. 
 
 
Pentru a folosi la maxim facilităţile, vă recomandăm să folosiţi acest ceas ţinând cont de următoarele: 
- Citiţi cu atenţie acest manual şi ţineţi-l la îndemână pentru consultare ulterioară, când este necesar. 
- Evitaţi expunerea ceasului la condiţii extreme timp îndelungat. 
- Nu expuneţi ceasul la impacte severe. 
- Nu deschideţi carcasa ceasului, deoarece acesta conţine senzori şi componente electronice de  precizie. 
- Curăţaţi ceasul cu un material textil moale, acest lucru contribue la mărirea duratei de viaţă. 
- Ţineţi la distanţă ceasul de magneţi sau aparate care conţin componente magnetice, ca şi telefonul mobil, 
microfoane şi motoare. 

- Depozitaţi ceasul într-un loc uscat, atunci când nu-l folosiţi. 
 
  



 

        

 

 

 

2.0 Butoanele 
 
 
Butonul Mode (M) 
- Pentru a selecta între ora curentă, alarma zilnică, 
cronograf, timer, pacer şi modul de timp dual 
- Pentru a selecta între schi, registru schi, altimetru, 
barometru şi busolă. 
- Pentru a selecta între reglaje în display-ul de reglaj 
Butonul sensor (ESC) 
- Pentru a selecta între modul senzor şi modul de păstrare 
a timpului (Timekeeping) 
- Ţineţi-l apăsat timp de 3 secunde pentru conectarea 
iluminatului cadranului. Notă: când funcţia de iluminat de 
noapte “Night” este conectată, apăsând oricare dintre 
butoane, se va conecta şi iluminatul cadranului. 
Butonul pornit/oprit (S/S) 
- Pentru a selecta diferite display-uri ce funcţionează în 
acelaş mod. 
- Pentru a activa funcţia de pornit sau oprit în modurile 
cronograf şi timer. 
- Pentru a comuta între Yes/No. 
- Pentru a incrementa digiţii în timpul afişării reglajelor. 
Butonul Lap/Reset (L/R) 
- Pentru activarea funcţiei “lap” sau “reset” în modurile 
cronograf şi timer. 



 
- Pentru mutarea cursorului spre stânga pas cu pas în perioada de afişare a istoricului. 
- Pentru decrementarea digiţilor în timpul afişării reglajelor. 
- Pentru a comuta între Yes/No. 
  



 
3.0  Funcţii principale – Meniul în ‘Mod Ceas’ 
 

 
 
  Notă: 

    

 



 
- Când este selectat unul dintre meniuri, în câteva secunde va apărea modul cu funcţia corespunzătoare sau apăsaţi 
(M) pentru a arăta imediat modul  de funcţionare. 

- Ghidul de meniuri arată meniului actual (de ex.3) şi numărul total de meniuri la dispoziţie (de ex.6) 
- Apăsaţi (S/S) pentru a muta selectarea în direcţie inversă. 
  



 
3.1  Funcţii principale – Meniul în ‘Mod Senzor’ 
 

 
Notă: 
- Când este selectat unul dintre meniuri, în câteva secunde va apărea modul cu funcţia corespunzătoare sau apăsaţi 
(M) pentru a arăta imediat modul  de funcţionare. 

    



 
- Ghidul de meniuri arată meniului actual (de ex.3) şi numărul total de meniuri la dispoziţie (de ex.5) 
- Apăsaţi (S/S) pentru a muta selectarea în direcţie inversă. 
 
 
4.0 Modul ‘oră curentă’– Prezentare funcţii 

 
 

         

 



 
 
Notă: 
-  Când ceasul nu este în folosinţă, introducerea ceasului în modul Power Saving (de economisire energie) (LCD este 
deconectat), poate economisi baterie. 

- Pentru activarea modului Power Saving, ţineţi apăsat 5 secunde butonul (L/R) în modul ‚ora curentă’. Apăsaţi orice 
buton pentru a reveni din modul Power Saving la modul de operare normal. 

 



 
4.1 Modul ‘oră curentă’  – Prognoza meteo 

 
 
Important: 
Ceasul face prognoza vremii pe baza citirilor de variaţii de presiune atmosferică. Pentru a elimina variaţiile presiunii 
datorită modificării altitudinii se recomandă păstrarea altitudinii la aceeaşi valoare pentru cel puţin 24 de ore, obţinând 
o precizie mai mare în prognoza meteo. 
Atenţie: 

       

 

 

 



 
Ceasul poate prognostiza vremea după principiile generale ale prognozei şi NU este capabil să reflecte variaţii 
extreme în perioade scurte de timp. Pentru evenimente critice, totdeauna verificaţi prognoza ceasului cu alte surse de 
prognoză credibile. 

  



 
4.2 Modul ‘oră curentă’ – Reglarea ceasului 
 

 
Notă: 
*1.  Apăsaţi tasta (M) pentru selectarea între reglaje. 

 



 
*2.  Apăsarea butonului (EL) va conecta iluminatul de fond al cadranului, dacă este selectat NORMAL. Apăsarea 
oricărui buton va conecta iluminatul de fond, dacă NIGHT (noapte) este selectat. Iluminatul de fond nu se 
conectează, dacă este selectat OFF. 
*3.  Ceasul va face un beep o dată la fiecare oră, adică 1:00, 2:00 etc., dacă soneria (Chime) este conectată (ON) 
(apare icoana clopotului). 

  



 
 5.0 Modul Alarmă – Conectare / Deconectare alarmă (ON/OFF) 
 

 
 
Notă: 
- Dacă alarma zilnică sau de săptămână este conectată (ON) (apare icoana alarmei), ceasul va face beep la ora 
reglată pentru alarmă zilnică sau cea pe săptămână. 

 



 
- Ceasul va suna 30 de secunde la ora reglată pentru alarmă. Când alarma sună, apăsaţi oricare buton, pentru 
oprirea alarmei. 

- Alarma 1 şi Alarma 2 se poate seta pentru alarmă zilnică sau de săptămână. Pentru detalii, consultaţi paragraful 5.1. 
  



 
5.1 Modul Alarmă – Reglarea alarmei 
 

 
 
 
 Notă: 

 



 
*1.  Dacă DAILY (zilnic) este selectat, alarma este activată (ON), şi ceasul va alarma zilnic la ora reglată.  
*2.  Dacă o zi de săptămână (adică luni, marţi etc.) este selectată, alarma este activată (ON) şi va ceasul va alarma 
la ora reglată în aceea zi, în fiecare săptămână. 
*3.  Apăsaţi (L/R) pentru a muta selecţia în ordine inversă. 

  



 
6.0 Modul Cronograf – Folosirea cronometrului înregistrator 
 

 
 
Notă:  
*1  Ceasul poate înregistra timpul pentru maxim 50 de ture.  

        



 
*2  Ţineţi apăsat (L/R) pentru 2 secunde (când cronograful este oprit) pentru a reseta cronograful. Dacă cronograful 
este resetat şi timpul (timpii) de ture vor fi şterse. 

  



 
6.1 Modul Cronograf – Vizualizarea timpului de tură 
 

 
 
Notă: 
-  Apăsaţi (L/R) pentru a muta selecţia în ordine inversă. 
- Pentru ştergerea timpilor de ture înregistrate, consultaţi paragraful 6.1 (resetarea cronografului). 

 



 
  



 
7.0 Modul Timer (temporizator) – Reglarea timpului programat 
 

 
 
 
Notă: 
*1.  Temporizatorul începe numărătoarea de la timpul programat la zero. 

 

 



 
*2.  Ceasul include 5 valori reglabile rapid: 3, 5, 10, 15 şi 45 de minute pentru setarea mai rapidă a timpului 
programat, valori ce NU se pot modifica de utilizator. 
*3.  Valoarea presetată de utilizator pentru timpul programat POATE fi modificat de utilizator. 

  



 
7.1 Modul Timer (temporizator) – Reglarea timpului programat presetat de 
utilizator 
 

 
 
Notă: 

 



 
- Domeniul de reglare este până la 99 ore 59 minute 99 secunde. 

  



 
7.2 Modul Timer (temporizator) – Utilizarea temporizatorului la numărătoare 
inversă 

 
 
Notă: 
*1  Ceasul va acţiona (în timpul numărării inverse) în modul următor: 

        



 
a) Face beep odată la fiecare minut în ultimiele 10 minute, adică la 10m00s, 9min00s, etc. 
b) Face beep la fiecare 10 secunde în ultimul minut, adică la 0min50s, 0min40s, etc. 
c) Face beep la fiecare secundă în ultimele 5 secunde. 
d) Face beep timp de 30 de secunde, când temporizatorul ajunge la 0 (apăsaţi oricare buton pentru a opri sonorul). 
*2. Timpul programat se va reîncărca automat.  



 
8.0 Modul ‘Pacer’– Utilizarea pacerului (Cadenţor de pas) 
 



 

 

                  



 
 

  



 
8.1 Modul ‘Pacer’ – Reglarea pacerului 
 

 
                     



 
 
 
Notă: Rata Pacerului este reglat în paşi de 5 beeps per minut, adică 30, 35, 40, 45, 50 etc. 

  



 
8.2 Modul ‘Pacer’ (Pas) – Utilizarea pacerului împreună cu cronograful 
 

 
                     



 
 
Notă: 
(1) În modul cronograf, apăsaţi butonul (S/S) pentru pornire / oprire numărare cu pacerul (beep), când pacerul a fost 
deja activat. 

  



 
9.0 Modul Dual Time (oră dublă) – Reglarea orei duble 
 

 
 

       

              



 
Notă: 
- Secundele celor doua ore sunt sincronizate cu secundele orei curente. 

  



 

       

   

10.0 Modul ‘Ski’ (Schi) – Prezentare generală 
 
 

 
 
Modul Ski 
Modul Ski include următoarele funcţii: 

- Afişare date curente de schi şi 
- Înregistrarea datelor de schi în jurnalul de 

schi 
Funcţia jurnal de schi – „Ski Log Function” 
- Pentru a înregistra datele pentru o cursă de 
schi, utilizatorul trebuie în prealabil să 
pornească funcţia: Ski Mode 
- Notă: Funcţia Ski Log poate fi pornită sau 
oprită din meniul Ski Mode. Pentru detalii vezi 
paragraful 10.4.1. 
- Cînd utilizatorul porneşte cursa de schi, 
ceasul poate porni înregistrarea datelor 
automat (Auto Mode) sau manual (Manual 
Mode). 
Selecţia între modul Auto şi Manual 
- Ţineţi apăsat butonul (S/S) în Ski Mode 
pentru a alege între modul Auto şi Manual. 
 
 
  



 

    

      

10.1 Modul Ski (Schi) – Afişajul Mod 
Schi – Modul Auto 
 
 
Modul Auto 
- În modul Auto, ceasul poate porni înregistrarea 
automat, când se detectează o modificare 
significantă în altitudine, adică cursa de schi a 
început 
- Datele acelei curse de schi sunt afişate pe 
display şi înregistrate în jurnalul de schi. Pentru 
detalii vezi paragraful 10.3. 
Rândul de sus al display-ului 
- Apăsaţi (S/S) pentru a scimba afişarea pe 
rândul de sus între altitudinea şi temperatura 
curentă. 
IMPORTANT: Dacă utilizatorul doreşte o citire 
precisă a temperaturii aerului, trebuie să scoată 
ceasul de pe mână cu 20-30 minute înainte de 
citire. Astfel se elimină influenţa temperaturii 
corpului asupra ceasului. 
Rândul de mijloc al display-ului 
- Apăsaţi (L/R) pentru a comuta afişarea pe 
rândul din mijloc între viteza curentă de coborâre, 
timpul total scurs, coborârea totală şi urcarea totală. 
  Notă: Aceste comutări funcţionează numai dacă 
funcţia de înregistrare schi este pornită. 



 
Rândul de jos al display-ului 
- Apăsaţi (L/R) pentru a comuta afişarea pe rândul de jos între timpul curent şi numărul cursei. 
  Notă: Aceste comutări funcţionează numai dacă funcţia de înregistrare schi este pornită. 

  



 

  

     

10.2 Modul Ski (Schi) – Afişajul Mod Schi – Modul Manual 
 
 

 
 
Modul Manual 
- În Modul Manual, apăsaţi (S/S) pentru a 
porni/opri înregistrarea, cănd o cursă de schi 
este începută sau terminată.  
- Datele acelei curse vor fi afişate pe ecran 
şi memorate în jurnalul de schi. Pentru detalii 
vezi paragraful 10.3. 
Rândul de mijloc al display-ului 
- Apăsaţi (L/R) pentru a comuta afişarea pe 
rândul din mijloc între viteza curentă de 
coborâre şi timpul total scurs. 
Rândul de jos al display-ului 
- Apăsaţi (L/R) pentru a comuta afişarea pe 
rândul de jos între timpul curent şi numărul 
cursei. 
  



 

    

10.3 Modul Ski (Schi) – Jurnalul de schi (Ski 
Log), exemplu 
 
Un exemplu pentru ilustrarea funcţiei: jurnal de schi (Ski Log) 
- Considerăm un utilizator, care a făcut într-o zi trei curse de schi, conform 
diagramelor alăturate. Pentru a folosi funcţia jurnal de schi, utilizatorul trebuie să 
pornească funcţia de înregistrare înainte să înceapă cursele. 
- Ceasul va înregistra datele de mai jos în jurnalul de schi şi acestea pot fi 
revăzute în Modul Jurnal de schi. Pentru detalii vezi 11.0 şi 11.1.2. 
Cursa de schi (statistica tuturor curselor în aceea sesiune) 

• Data de începere a sesiunii  11 iunie 
• Ora de începere a sesiunii AM10:00 00. 
• Timpul total a l sesiunii  5:00 00 
• Numărul curselor înregistrate  3 curse. 
• Timpul total de coborâre  0:15 00. 
• Coborârea totală  1200m. 
• Urcarea totală  1200m 
• Viteza maximă de coborâre 15 km/h*. 
• Înălţimea maximă atinsă  700m. 
• Înălţimea minimă atinsă  200m. 
• Panta cursei de schi  35º. 

Cursa (datele de schi) 
• Ora de începere a cursei AM 11:00 00 (cursa 1), AM 12:00 00 (cursa 2), 

PM 2:00 00 (cursa 3). 
• Timpul total de coborâre 0:05 00 (cursa 1), 0:05 00 (cursa 2), 0:05 00 

(cursa 3). 
• Viteza maximă de coborâre  9 km/h* (cursa 1), 11 km/h* (cursa 2), 15 

km/h* (cursa 3). 
• Viteza medie de coborâre  6 km/h (cursa 1), 8 km/h (cursa 2), 10 km/h 

(cursa 3). 



 
• Înălţimea maximă atinsă  500m (cursa 1), 600m (cursa 2), 700m (cursa 3). 
• Înălţimea minimă atinsă  200m (cursa 1), 200m (cursa 2), 200m (cursa 3). 
• Variaţia de altitudine  300m (cursa 1), 400m (cursa 2), 500m (cursa 3). 
• Graficul de variaţie a altitudinii de coborâre, pentru fiecare cursă. 

  



 

 

10.4 Modul Ski (Schi) – Prezentarea generală a funcţiilor 
 
 
Prezentarea generală a funcţiilor 
- Meniul Modului Ski are 4 funcţii: 
• Meniu 1 - Pornire/Oprire Jurnal de înregistrare: 

pornire/oprire fucţie înregistrare. 
• Meniu 2 – Setarea ratei de urcare: reglarea sensibilităţii 

triggerului pentru pornire/oprire înregistrare în Modul Auto 
• Meniu 3 – Setarea ratei de coborâre: reglarea sensibilităţii 

triggerului pentru pornire/oprire înregistrare în Modul Auto 
• Meniul 4 – Setare pantă: introducerea pantei pentru cursa 

de schi. 
- Consultaţi capitolele următoare pentru detalii referitoare la 
aceste meniuri.  



 

 

10.4.1 Modul Ski (Schi) – Meniul 1 de funcţii, pornire/oprire Jurnal de înregistrare 
 

 
 
Pornire/Oprire funcţia de înregistrare 
- În Modul Ski, ţineţi apăsat (M) pentru 2 secunde pentru a 
afişa meniul de funcţii. 
• Apăsaţi (S/S) sau (L/R) pentru a muta selecţia (culoare 

reversată) până ce este selectată Start sau Stop. 
• Apăsaţi (M) pentru a selecta meniul. 
 Apăsaţi (S/S) pentru a confirma pornirea sau oprirea 

înregistrării. 
 Apăsaţi (ESC) pentru anulare. 

• Când operaţiunea este terminată, apăsaţi (ESC) pentru a 
ieşi din meniul de funcţii. 
  



 

 

10.4.2 Modul Ski (Schi) – Meniul 2 / 3 de funcţii, reglarea ratei de urcare(AS Rate) / 
coborâre(DS Rate) 
 
 
Rata urcare/Coborâre 
- Rata de urcare/coborâre (sensibilitatea 
triggerului pentru pornire/oprire înregistrare în Mod 
Auto) poate fi ajustată 
- Sunt 3 nivele de sensibilitate: 
• Sensibilitate rapidă: dacă apar autoactivări 

false, selectaţi acest nivel pentru a îmbunătăţii 
performanţele 
• Sensibilitate normală: dacă autoactivarea 

funcţionează normal, păstraţi acest nivel 
• Sensibilitate lentă: dacă nu funcţionează 

autoactivarea, selectaţi acest nivel pentru a 
îmbunătăţii performanţele 
Reglarea ratei de urcare/coborâre 
- În Modul Ski, ţineţi apăsat butonul (M) pentru 2 
secunde, pentru a afişa meniul de funcţii. 
• Apăsaţi (S/S) sau (L/R) pentru a muta selecţia 

(partea cu culoare închisă) până ce este selectată 
AS Rate sau DS Rate. 
• Apăsaţi (M) pentru a selecta meniul. 
  Apăsaţi (S/S)  sau (L/R) pentru a selecta 

FAST (rapid), SLOW (lent) sau NORMAL (normal). 



 
• Când operaţiunea este terminată, apăsaţi (ESC) pentru a ieşi din meniul de funcţii. 

  



 

 

10.4.3 Modul Ski (Schi) – Meniul 4 de funcţii, reglarea pantei 
 

 
 
 
Reglarea pantei 
- Prin setarea pantei se introduce în ceas 
panta pârtiei de schi, necesară la calcule. 
- La majoritatea pârtiilor această pantă este 
afişată.  
Introducerea pantei de schi 
- În Modul Ski, ţineţi apăsat butonul (M) pentru 
2 secunde, pentru a afişa meniul de funcţii. 
• Apăsaţi (S/S) sau (L/R) pentru a muta 

selecţia (partea cu culoare închisă) până ce este 
selectată Slope (pantă) 
• Apăsaţi (M) pentru a selecta meniul. 
 Apăsaţi (S/S)  sau (L/R) pentru a 

introduce unghiul pantei. 
• Când operaţiunea este terminată, apăsaţi 

(ESC) pentru a ieşi din meniul de funcţii. 
  



 

 

11.0 Modul de înregistrare – Trecerea în revistă a meniului funcţiei 
 

Trecerea în revistă a meniului funcţiei 
- Meniul funcţiei include trei meniuri: 
• Meniul 1 – Revizuirea sesiunii: pentru a 

revedea sesiunea înregistrată şi sumarul tuturor 
turelor de schi din aceea sesiune. 
• Meniul 2 – Ştergerea datelor: pentru 

ştergerea unuia sau a tuturor sesiunilor. 
• Meniul 3 – Memorie rămasă liberă: pentru a 

vedea capacitatea de memorie liberă. 
- Consultaţi următoarele capitole pentru mai 
multe detalii referitoare la modul de utilizare a 
acestor meniuri. 
  



 

 

11.1 Modul jurnal: Meniul 1 
Sesiunea de schi 
- Jurnalul înregistrează toate cursele de schi 
(făcute în perioada de la pornire si până la oprire a 
funcţiei de înregistrare) într-o sesiune şi furnizează 
sumarul acestor curse: 
• Data începerii sesiunii 
• Ora începerii sesiunii 
• Durata totală 
• Numarul total de coborâri înregistrate 
• Timpul total al coborârilor 
• Coborârile şi urcările cumulat 
• Viteza maximă de coborâre 
• Altitudinea maximă atinsă 
• Altitudinea minimă atinsă 
• Panta cursei de schi 

Curse de schi 
- Jurnalul înregistrează toate datele unei curse, 
ce cuprind: 
• Ora începerii cursei 
• Timpul total de coborâre 
• Viteza maximă de coborâre 
• Viteza medie de coborâre 
• Altitudinea maximă atinsă 
• Altitudinea minimă atinsă 
• Diferenţa de altitudine 



 
• Diagrama altitudinii. 

  



 

 

11.1.1 Modul jurnal: meniul 1, 
vizualizarea unei sesiuni 
 
Cum se vizualizează o sesiune de schi 
- În modul jurnal, apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) 
pentru alegerea sesiunii (de ex. sesiunea 2 din 10). 
- Apăsaţi 2 secunde pe (M) pentru afişarea 
meniului 
• Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru deplasarea 

sesiunii până la “View”. Apăsaţi pe (M) pentru 
acceptare 

 Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru 
consultarea sumarului acelei sesiuni ca şi în 
diagrama alăturată 

 Apăsaţi pe (ESC) pentru revenirea afişării 
precedente  

o Apăsaţi pe (M) pentru revenirea la datele 
unei curse (vezi paragraful 11.1.2 pentru detalii) 
- Dacă vizualizarea s-a terminat, apăsaţi de mai 
multe ori pe (ESC) pentru alegerea meniului de 
funcţii. 
 
Notă: Panta unei sesiuni de schi se poate schimba 
în timpul vizualizării în modul următor: 



 
1) Menţineţi (M) atunci când panta este afişată pe ecran 
2) Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru schimbarea pantei 
3) Apăsaţi pe (ESC) pentru alegere. 
Vitezele de coborâre mediu şi maxim nu se schimbă în funcţie de noua pantă.  



 

 

11.1.2 Modul jurnal: meniul 1, 
vizualizarea unei curse 
 
Cum se vizualizează o cursă de schi 
- Apăsaţi pe (M) la una dintre sesiuni (11.1.1) 
pentru a intra la alegerea unei curse 
• Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru alegerea 

cursei. Apăsaţi pe (M) pentru validare. 
 Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru 

vizualizarea sumarului cursei cum se arată în 
diagrama alăturată 
- Dacă vizualizarea s-a terminat, apăsaţi de 
mai multe ori pe (ESC) pentru alegerea meniului 
de funcţii. 
  



 

 

11.2 Modul jurnal: meniul 2, 
ştergerea unei sesiuni 
 
Cum se şterge una sau toate sesiunile: 
- În modul jurnal, apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) 
pentru alegerea sesiunii de şters. Apăsaţi pe (M) 2 
secunde pentru intrarea în meniu. 
• Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru deplasarea 

selecţiei până la ‘Erase’.  
• Apăsaţi pe (M) pentru intrarea în meniu. 
 Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru alegerea 

între ‘ALL’ (toate sesiunile şterse) sau ‘ONE’ 
(sesiunea aleasă pentru ştergere) 

o Când ‘ALL’ sau ‘ONE’ este ales, apăsaţi 
pe (M) pentru a continua 

o Când este afişat ‘YES’ sau ‘NO’, apăsaţi 
pe (S/S) pentru confirmare. 
• Când operaţiunea e terminată. Apăsaţi pe 

(ESC) pentru alegerea meniului de funcţii. 
  



 

 

11.3 Modul jurnal: meniul 3, 
vizualizarea memoriei libere 
 
Cum se poate vizualiza memoria liberă: 
- În modul jurnal, apăsaţi pe (M) 2 secunde 
pentru intrarea în meniu 
• Apăsaţi pe (S/S) sau (L/R) pentru deplasarea 

selectării, cum se arată în diagrama alăturată 
• Când ‘Mem’ este ales, apăsaţi pe (M) pentru 

intrarea în meniu 
 Pe ecran se va afişa capacitatea 

memoriei 
• Când operaţia e terminată, apăsaţi pe (ESC) 

pentru ieşirea din meniu şi apăsaţi încă o dată 
pentru a ieşi din menul de funcţii. 
 
 
 
* Apăsaţi pe (S/S) pentru a naviga printre opţiuni 
în sens invers. 
  



 

 

12.0 Modul altimetru – Schema generală 
 
- Altitudine absolută: altitudinea actuală raportată la nivelul 
mării 
- Altitudinea relativă: altitudinea actuală raportată la o 
altitudine definită ca şi bază. 
- Diagrama altitudinii: aceea diagramă este trasă după jurnalul 
de altitudine pe 48 de ore. Axa x este variabila de timp (în ore) şi 
axa z este variabila de altitudine. 
- Alarma altitudinii: se declanşează o alarmă, când utilizatorul 
trece în dreptul unei altitudini definite (din partea de jos sau de sus 
a altitudinii). Există două alarme de altitudine: 1 şi 2. 
- Altitudinea la urcare/la coborâre: ceasul Dvs. XG-82 
înregistrează automat altitudinea la urcare sau coborâre, când 
această funcţie este activată. 
- Jurnalul altitudinii pe 48h: ceasul Dvs. XG-82 înregistrează 
automat altitudinea din oră în oră timp de 48 de ore. Datele pot fi 
consultate de utilizator. 
- Blocarea altitudinii: această funcţie blochează altitudinea, 
care nu poate fi schimbată, când această funcţie e activată. 
- Reglarea altitudinii: această funcţie calibrează ceasul Dvs. 
XG-82 pentru obţinerea unei citiri precise a altitudinii. 
  



 
12.1 Modul altimetru – Afişajul funcţiilor 

 
 
IMPORTANT: 
*1. Pentru obţinerea unei măsurări precise a temperaturii, scoateţi ceasul de pe mână cu 30 de minute înainte de 
citire (pentru a elimina înfluenţa căldurii corpului). 
NOTĂ: 

  

 



 
*2. Pentru obţinerea altitudinii relative între 2 puncte, reiniţializaţi altitudinea relativă (setare implicită la 100m ) la 0 
pentru primul punct. 
*3. Pentru obţinerea diferenţei de nivel la urcare sau coborâre, activaţi butonul AS/DS înaintea urcării sau coborârii. 
*4. Pentru citirea diagramei altitudinii zilnic sau continuu, alegeţi opţiunea diagramei: ‚Daily’ sau ‚History’. Consultaţi 
paragraful 12.3 pentru detaliile de reglare. 
  



 
12.2 Modul altimetru – Reglarea unităţilor şi blocarea altitudinii 

 
 
NOTĂ: 
*1. Altitudinea NU se schimbă când este activă funcţia de blocare a altitudinii. De exemplu, dacă blocarea este activă 
când sunteţi într-o tabără, altitudinea indicată de ceasul Dvs. XG-82 nu se schimbă în timpul nopţii nici atunci dacă  
s-a schimbat vremea. 
  

 



 
12.3 Modul altimetru: meniul funcţiilor altimetrului 

 
 
NOTĂ: citiţi capitolele 12.3 şi 12.3.6 înaintea utilizării acestui meniu 
*1 Apăsaţi pe (S/S) pentru a face alegerea – YES sau apăsaţi (ESC) pentru a ieşi – NO. 
*2 Apăsaţi pe (S/S) pentru alegere între alarma 1 şi alarma  2. 

  



 
*3 Apăsaţi pe (L/R) pentru a porni ‘ON’ sau a opri ‘OFF’ alarma. Menţineţi apăsat (M) pentru afişarea reglajelor. 
*4 Apăsaţi pe (M) pentru consultarea altitudinii înregistrate.  



 
12.3.1 Modul altimetru: meniul 1, schimbarea altitudinii relative 

 
 
 
NOTĂ: 
- Pentru obţinerea altitudinii relative între 2 puncte (ex: punctul B şi C), reglaţi altitudinea relativă la 0 sau la punctul 
de pornire (ex: punctul B). Ceasul Dvs. XG-82 afişează altitudinea relativă între punctele B şi C în punctul C (300). 

- Consultaţi paragraful 12.3/ Alt. Dif./pentru reglarea altitudinii relative. 

  



 
  



 
12.3.2 Modul altimetru: meniul 2, reglarea altitudinii de referinţă 

 
Pentru reajustarea altitudinii 
- Ceasul Dvs. XG-82 calculează altitudinea absolută în funcţie de presiunea aerului şi pentru majoritatea altimetrelor, 
schimbarea presiunii influenţează citirea altitudinii. Cum presiunea atmosferică se poate schimba în câteva ore, 
pentru obţinerea unei citiri mai precise, ceasul Dvs. XG-82 trebuie reglat din timp în timp. 

Reajustarea altitudinii 

  



 
- Ajustaţi altitudinea într-un punct în care altitudinea este bine cunoscută, marcată pe un indicator de altitudine (de ex: 
600m). 

- Consultaţi capitolul 12.3/Ref.Alt./ pentru introducerea acelei altitudini în ceasul Dvs. XG-82. 
IMPORTANT: dacă întroduceţi o altitudine eronată, veţi obţine o măsurare inexactă. 
  



 
12.3.3 Modul altimetru: meniul 3, definirea alarmei altitudinii 

 

IMPORTANT: 
- Alarma altitudinii nu sună când este în modul altimetru. 
NOTĂ: 
- Alarmele 1 şi 2 sunt independente. Ele se pot regla după altitudinea absolută sau altitudinea relativă. 

  



 
- Alarma sună în funcţie de altitudinea predefinită (la urcare sau la coborâre). 
- Consultaţi paragraful 12.3/Alarma altitudinii/ pentru reglarea alarmei. 
  



 
12.3.4 Modul altimetru: meniul 3, definirea alarmei altitudinii 
 
 

 
NOTĂ: 
- Pentru obţinerea diferenţei de nivel între urcare şi coborâre, activaţi înainte funcţia AS/DS. 
- Când numărătorul AS/DS este activat, simbolul ‘  ‘ pâlpâie pe ecran. 

 

 



 
- Când această funcţie este activată pe o durată mai mare de 24 de ore, indiferent în ce mod (cu excepţia modului 
altimetru), numarătorul se opreşte automat. 

- Consultaţi paragraful 12.3/AS/DS pentru activarea/dezactivarea sau ştergerea numărătorului. 
  



 
12.3.5 Modul altimetru – meniul 5, vizualizarea jurnalului de altitudine 
 

 
 
Jurnal de altitudine pe 48 de ore 
- Ceasul Dvs. XG-82 măsoară automat altitudinea la fiecare oră pe perioada ultimelor 48 de ore. De ex., este ora 
20.38, altitudinea a fost măsurată la ora 20.00 (-1 oră), la ora 19.00 (-2 ore), la ora 18.00 (-3 ore), etc. 

- Aceste măsurători sunt combinate într-o schemă de altitudine/oră: diagrama altitudinii. 

 

 



 
- Altitudinile maxim si minim împreună cu orele lor sunt evidenţiate faţă de restul. Aceste măsurători şi alte măsurători 
notate în acest jurnal pot fi consultate în acest meniu. 

- Consultaţi paragraful 12.3/Vw.Log/ pentru altitudinile măsurate şi înregistrate. 
  



 
12.3.6 Modul altimetru – meniul 6, reglarea opţiunii diagramei altitudinii 

 
Diagrama altitudinii 
- Diagrama afişează măsurătorile de altitudine înregistrate (cap. 12.3.5) în 2 moduri: 
• Opţiunea jurnal – afişează altitudinile înregistrate numai în jurnalul curent. Prima măsurătoare  (la ora 12.00) 
apare în coloana 30, a doua (la ora 13.00) în coloana 29, şi aşa mai departe. 
• Opţiunea continuă – afişează toate altitudinile înregistrate în continuu, după structura primul intrat – primul 
ieşit.Ultima întră pe prima coloană, penultima pe coloana a doua, şi aşa mai departe. 

- Consultaţi paragraful 12.3/Chart/ pentru alegerea între jurnal şi continuu. 

 

 



 
  



 

 

13.0 Modul barometru – schema generală 
 
- Presiunea absolută: presiunea actuală la altitudinea actuală. 
- Jurnal de presiuni pentru 48 de ore: ceasul Dvs. măsoară 
automat presiunea la fiecare oră (la 1.00, la 2.00, etc.) pe ultimele 
48 de ore şi aceste măsurători de presiune pot fi vizualizate de 
utilizator. 
- Diagrama de presiune la nivelul mării: această diagramă a 
presiunilor este trasă din măsurătorile notate în jurnalul de 
presiune pe 48 de ore. 
- Ajustează presiunea la nivelul mării: pentru reajustarea 
ceasului Dvs. XG-82 în vederea obţinerii unei măsurări mai 
precise a presiunii la nivelul mării. 
- Ajustarea presiunii absolute: pentru reajustarea ceasului 
Dvs. XG-82 în vederea obţinerii unei măsurări mai precise a 
presiunii absolute. 
  



 
13.1 Modul barometru – Afişarea funcţiilor 
 

 
 
 
 
 
IMPORTANT: 

 

 



 
*1. Pentru obţinerea unei temperaturi măsurate mai exacte, scoateţi ceasul Dvs. XG-82 de pe mână (pentru 
eliminarea efectului căldurii corpului) cu cel puţin cu 30 de minute înainte de a face toate citirile. 
  



 
13.2 Modul barometru – reglarea unităţilor de măsură 

 
 
 
 

 



 
- Se pot schimba unităţile de temperatură şi presiune afişate în modul barometru sau în modul de oră actuală. 
Consultaţi paragraful 4.2/unitate/ pentru detalii de reglaj. 
  



 
13.3 Modul barometru: meniul funcţiilor barometrului 
 

 
 
NOTĂ: vezi paragrafele 13.3.1 la 13.3.3 pentru detalii referitoare la aceste funcţii. 

  



 
  



 
13.3.1 Modul barometru – meniul 1, ajustarea presiunii la nivelul mării 
 

De ce trebuie ajustată presiunea la nivelul mării 
- Ceasul Dvs. XG-82 posedă o opţiune de ajustare a presiunii la nivelul mării care permite: 
• Obţinerea unei măsurători mai precise a presiunii la nivelul mării 
• Obţinerea unei măsurători mai precise a altitudinii (în cazul în care nu este disponibilă o altitudine exactă pentru 
ajustarea aaltitudinii de referinţă). 

 



 
- Înainte de ajustarea presiunii la nivelul mării, consultaţi cea mai apropiată staţie meteo pentru date exacte şi 
recente. 

- În timpul ajustării, introduceţi această valoare a presiunii de la nivelul mării în ceasul Dvs. XG-82. 
- Vezi paragraful 13.3 /SLP/ pentru ajustarea presiunii la nivelul mării. 
IMPORTANT: dacă introduceţi o valoare eronată, veţi avea citiri eronate în viitor. 
  



 
13.3.2 Modul barometru – meniul 2, ajustarea presiunii absolute 
 

 
 
De ce trebuie ajustată presiunea absolută 
- Pentru a face măsurători mai exacte, ceasul Dvs. XG-82 posedă o opţiune care permite utilizatorului să ajusteze 
presiunea absolută. 

- Înainte de ajustarea presiunii absolute, căutaţi un alt barometru pentru obţinerea presiunii din locaţia Dvs. 
- În timpul ajustării, introduceţi această valoare a presiunii în ceasul Dvs. XG-82. 
- Consultaţi paragraful 13.3/Cur.Pres/pentru ajustarea presiunii absolute. 

 



 
IMPORTANT: dacă introduceţi o valoare eronată, veti avea citiri eronate în viitor. 
  



 
13.3.3 Modul barometru – meniul 3, vizualizarea jurnalului de presiuni 
 

 
 
Jurnal de presiuni pe 48 de ore 
- Ceasul Dvs. XG-82 înregistrează automat presiunea la nivelul mării în fiecare oră din ultimele 48 de ore. De 
exemplu, dacă acum este ora 20.38, presiunea la nivelul mării a fost notată la ora 20.00 (-1h), la ora 19.00 (-2h), la 
ora 18.00 (-3h), etc. 

- Aceste valori măsurate sunt combinate într-o schema presiune/oră: diagrama presiunii. 

 



 
- Presiunile maxim şi minim la nivelul mării şi orele la care au fost măsurate sunt evidenţiate de restul. Aceste valori şi 
altele măsurate în ultimele 48 de ore notate în jurnal pot fi consultate cu acest meniu. 

- Consultaţi paragraful 1.3./Vw.Log/ pentru a vedea valorile înregistrate ale presiunii măsurate la nivelul mării. 
  



 

 

14.0 Modul busolă – Schema generală 
 
- Diferenţa de unghi: indicarea direcţiei unui obiect prin 
diferite unghiuri între nord (0°) şi obiect (de la 0° la 359°). 
 
- Punctele cardinale: indică direcţia unui obiect cu 4, 8 sau 
16 puncte cardinale sau intermediare (N, E, S, V, NE, SE, NV, 
etc.). 
 
- Ac indicator spre nord: o săgeată care indică întotdeauna 
direcţia polului nord magnetic. 
 
- Direcţia opusă: indică direcţia în pusă faţă de direcţia 
normală. 
 
- Blocarea busolei: această funcţie blochează diferenţa 
unghiulară, direcţia busolei şi a acului indicator spre nord. 
 
- Ajustarea busolei: această funcţie permite ajustarea 
busolei pentru obţinerea de măsurători mai exacte. 
 
- Compensarea declinaţiei magnetice: această funcţie 
permite compensarea declinaţiei magnetice şi obţinerea unei 
măsurători mai exacte. 
  



 
14.1 Modul busolă – precauţii- sfaturi 
 
 

                 
 
 
 

               
 

Efectuaţi calibrarea busolei sau a declinaţiei magnetice atunci când: 
- Ceasul este folosit pentru prima oară 
- A fost schimbată bateria 
- Pâlpâie indicatorii de direcţie, a punctelor cardinale şi a direcţiilor cardinale 
- Folosirea busolei într-o locaţie ce diferă de locul în care busola a fost calibrată 
- Utilizatorul doreşte să regleze precizia busolei digitale. 

 

Evitaţi măsurarea direcţiei: 
- Aproape de un obiect magnetic 
- Aproape de un obiect metalic 
- Aproape de un aparat electric 

 

Ţineţi ceasul departe de surse 
magnetice, precum: 
- Microfoane, 
- Motoare, 
- Telefoane mobile, etc. 

 



 
14.2 Modul busolă – diferenţele unghiulare şi direcţiile cardinale 
 

 
 
 

 



 
NOTĂ: 
Ceasul  Dvs. XG-82 vă furnizează atât diferenţele unghiulare, cât şi direcţiile cardinale. 
  



 
14.3 Modul busolă – Afişajul busolei 
 

 
 
NOTĂ: 
- Dacă nici un buton nu este utilizat timp de 1 minut, ceasul Dvs. XG-82 trece automat în mod de veghe. Apăsaţi pe 
(S/S) sau (L/R) pentru întoarcerea în modul busolă. 

 



 
- Dacă este detectată o distorsiune magnetică, diferenţele unghiulare şi direcţiile cardinale pâlpâie. Consultaţi 
paragraful 14.6/Calibrate/ pentru întoarcerea la funcţionarea normală a busolei, când a intervenit a distorsiune. 
  



 
14.4 Modul busolă – Direcţia opusă şi blocarea busolei 
 

 
 
NOTĂ: 
- Când se afişează indicatorul direcţiei opuse, ceasul Dvs. XG-82 indică direcţia opusă sensului de mers normal. 
- Când se afişează indicatorul de blocare, diferenţa unghiulară, direcţia după punctele cardinale şi acul indicator spre 
nord sunt blocate. 

 



 
- Blocajul busolei este eliberat automat, atunci când ceasul Dvs. XG-82 trece în mod de veghe. 
  



 

 

14.5 Modul busolă – Utilizarea 
busolei 
Cum verificaţi poziţia Dvs. cu ajutorul direcţiei 
opuse 
 
- Fixaţi-vă 2 repere ce se pot identifica din jurul 
Dvs. : munţi, cabane sau castele, ca de exemplu 
munţii A şi B 
- Măsuraţi direcţiile opuse faţă de muntele A, 
respectiv muntele B a poziţiei Dvs., să zicem 135° 
faţă de A şi 270° faţă de B. 
- Folosiţi o riglă pentru trasarea liniei cu unghiului 
de 135° de la muntele A. Faceţi acelaşi lucru pentru 
trasarea liniei cu unghiului de 270° de la muntele B. 
- Poziţia Dvs. actuală pe hartă este la intersecţia 
(punctul A) liniilor de 135° şi 270°. 
 
Cum vă orientaţi pe un traseu 
- Marcaţi punctele (repere ce se pot identifica) 
unde traseul turei coteşte sau se bifurcă, cum sunt 
punctele A,B,C,D şi E din schema alăturată. 
- Măsuraţi unghiurile punctului B faţă de A (315°), 
punctului C faţă de B (0°), punctului D faţă de C 
(225°) şi în final al punctului E faţă de punctul D 
(315°). 



 
- În timpul traseului, asiguraţi-vă ca poziţia indicatorului direcţiei de mers să fie la 315° între punctele A şi B, şi tot aşa 
între celelalte puncte ale traseului. 

IMPORTANT: dacă aveţi îndoieli legate de direcţii şi amplasări pe traseul turei, consultaţi service-ul parcului înainte 
de a porini la drum. 
  



 
14.6 Modul busolă – meniul de funcţii al busolei 

 
 
 
(ESC)  
• Ieşire din diply-ul actual 
• Întoarcere la un nivel de 

reglaj anterior 
(M) 
• Confirmarea 

alegerii/reglajului 
• Deplasare la următorul 

nivel de reglaj 
(S/S) 
• Derularea meniului 
• Schimbarea reglajului 

(L/R) 
• Derularea meniului 
• Schimbarea reglajului 

 
 
 
 
 
 

NOTĂ: Consultaţi paragrafele de la 14.6 la 14.6.2.2 pentru mai multe detalii. 

 



 
*1. Consultaţi paragraful 14.6.2.2 pentru alegerea valorii declinaţiei magnetice pentru oraşul cel mai apropiat de 
poziţia în care vă aflaţi. 
  



 
14.6.1 Modul busolă – meniul 1, Calibrarea busolei 
 

 
 
NOTĂ: 
- În timpul procesului de rotaţie, asiguraţi-vă să faceţi următoarele: 
• Rotiţi-vă uniform – cam 20 – 30 de secunde pentru efectuarea unei ture complete. 
• IMPORTANT: ţineţi ceasul Dvs. XG-82 paralel cu orizontul 
• Efectuaţi această rotaţie completă într-un loc deschis 

 



 
- Fixaţi un reper în faţa Dvs., apoi rotiţi-vă uniform în jurul corpului după un ax vertical în sensul acelor ceasornicului 
- Ceasul este calibrat, dacă pe display apare un pătrat 
- Dacă calibrarea s-a terminat, apăsaţi (ESC) pentru a ieşi din această funcţie 
- Consultaţi paragraful 14.6/calibrare/ pentru pornirea acestei ajustări. 
  



 
14.6.2 Modul busolă – meniul 2, reglarea declinaţiei magnetice 
 

Ce este declinaţia magnetică 
 
- Polul nord magnetic este puţin diferit de polul nord 
geografic. Ceasul Dvs. XG-82, ca şi toate busolele 
magnetice, indică polul nord magnetic, cu toate că 
măsurătorile cartografice se bazează pe polul nord 
geografic. 
- Diferenţa unghiulară între cei 2 poli (magnetic şi 
geografic) se numeşte declinaţie magnetică. Valoarea ei 
(în grade şi minute) şi direcţia ei (estică şi vestică) 
depinde de locul, unde vă aflaţi pe glob. 
- Utilizatorii pretenţioşi sau cei care doresc să se 
orienteze exact, trebuie să regleze declinaţia magnetică 
la ceas. 
 
Informaţii despre declinaţia magnetică 
- Majoritatea hărţilor topografice reprezintă polul nord 
magnetic cu o săgeată şi/sau informaţii referitoare la 
declinaţia magnetică. 
- Acest manual furnizează declinaţia magnetică a mai 
multor oraşe mari. Vedeţi capitolul „Declinaţia 
magnetică a marilor oraşe” pentru detalii suplimentare. 
- Pentru oraşele ce nu sunt pe această listă, adresaţi-
vă la calculatorul online a declinaţiei magnetice la: 
• http://geomag.nrcan.gc.ca/apps/mdcal_e.php 

 

 

http://geomag.nrcan.gc.ca/apps/mdcal_e.php�


 
• http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp 

  

http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp�


 
14.6.2.1 Modul busolă – meniul  2, reglajul declinaţiei magnetice 
 

Exemple de declinaţii magnetice 
- Obţinerea poziţiei unghiulare (TB) al unui obiect 
faţă de nordul geografic prin scăderea declinaţiei 
magnetice vestice (W) sau adăugarea declinaţiei 
magnetice estice (E) la diferenţa unghiulară 
magnetică (MB). 
 
- Exemplul 1: la o declinaţie magnetică vestică de 
23° şi cu acul busolei indicând 323° 
• TB = MB - W, unde MB = 323°, W= 23° 
• TB = 323° - 23° 
• TB = 300° 
• Poziţia unghiulară a obiectului faţă de nordul 

geografic este de 300°. 
 
- Exemplul 2: la o declinaţie magnetică estică de 
22° şi cu acul busolei indicând 278° 
• TB = MB + E, unde MB = 278°, E=22° 
• TB = 278° + 22° 
• TB = 300° 
• Poziţia unghiulară a obiectului faţă de nordul 

geografic este de 300°. 
 

 



 
- Ceasul poate compensa diferenţa unghiulară a busolei, indiferent dacă declinaţia magnetică este vestică sau estică. 
  



 
14.6.2.2 Modul busolă – meniul 2, reglarea declinaţiei magnetice 
 



 

 
 



 
15.0 Bateria – indicator de baterie descărcată 
 

 
NOTĂ: 
- Înlocuiţi bateria cu una nouă de tip CR2032. 
- Dacă indicatorul de baterie descărcată apare din cauza utilizării ceasului în condiţii foarte reci, indicatorul va 
dispărea când se revine la temperatura normală. 

- Se recomandă schimbarea bateriei la un service autorizat pentru că acest ceas conţine senzori electronici şi 
componente de precizie. 

                       



 
- Memoria se şterge la schimbarea bateriei. 
- Consultaţi paragraful 14.6/calibrare/ pentru calibrarea busolei înainte de folosirea ei din nou. 
  



 
16.0 Modul de economisire a energiei - „ econo” 
 

Modul „econo” 
 
- Ceasul Dvs. XG-82 posedă o funcţie de 
economisire a energiei, care permite decuplarea 
display-ului, astfel se poate prelungi viaţa bateriei. 
- Când este în mod „econo”, ceasul Dvs. XG-82 
continuă să funcţioneze normal (funcţia de 
menţinere a orei continuă şi în acest mod). 
 
Cum se activează şi se dezactivează modul 
„econo” 
 
- Pentru activarea modului „econo”, apăsaţi 
butonul (L/R) timp de 5 secunde în mod ceas şi 
display-ul se deconectează. 
- Apăsaţi orice buton în mod „econo” pentru 
dezactivarea acestui mod şi ecranul reporneşte. 
 
  

     



 
17.0 Specificaţii – Modul Ceas 
 
Modul Oră 
- Ore, minute, secunde, am, pm, luna, data 
- Ziua din săptămână, prognoză meteo, 
temperatură, istoricul presiunii la nivelul mării sau 
istoricul înălţimii 

- Format oră: 12 ore sau 24 ore 
- Calendar 
- Calendar preprogramat între anii 2000 – 2099 
- Prognoză meteo: 4 simboluri pentru prognoză 
Alarmă zilnică 
- 2 alarme zilnice sau de săptămână 
- Clopot la fiecare oră 
- Sunet alarmă 
- Sunet de 30 secunde la ora reglată 
Modul Cronograf 
- Rezoluţie: 1/100 secunde 
- Domeniul de măsurare: 99ore 59 minute 
59.99secunde 

- Modul de măsurare: memorie de 50 de ture, 
reafişare memorie de ture şi timpul total 

Modul Temporizator (numărător invers) 
- Rezoluţie: 1 secundă 
- Timp de tintă reglabil de către utilizator: 99 ore, 59 
minute59 secunde 

- Modul de funcţionare: numărare inversă 
- Reglare rapidă: 5 valori presetate (3, 5, 10, 15 şi 
45 minute) 

- Sonerie temporizator: 
• Beep la fiecare minut, în ultimele 10m 
• Beep la fiecare 10 secunte, în ultimul minut 
• Beep la fiecare secundă, în ultimele 5 secunde 
• Beep de 30 secunde, când se ajunge la 0 

Modul Pas (cadenţor) 
- Domeniu: 30 – 180 bpm (beep/minut)  - în paşi de 
5 

- Număr maxim: 999999 paşi 
Modul oră dublă 
- Ore, secunde, minute 

  



 
18.0 Specificaţii – Modul Senzor 
 
Modul Schi 
- Trigger cursă schi:automat sau manual 
- Reglaj pantă: 5º - 90º 
- Tip de sensibilitate: la urcare şi coborâre 
- Nivel de sensibilitate: rapid, normal şi lent 
- Domeniul de altitudine: de la -706m la 9164m 
- Timpul total: maxim 99 minute, 59.99secunde 
- Memorie: 50 de ture 
Modul Altimetru 
- Rezoluţie: 1m 
- Domeniul de măsurare: de la -706m la 9164m 
- Interval de măsurare:  
• primele 5 minute: 1 sec. 
• după 5 minute: 1 minut 

- Afişarea istoricului: maxim 48 de ore 
- Alarma de altitudine: 2 alarme de altitudine 
Modul barometru 
- Domeniul de măsurare: de la 300 hPa/mbar la 
1100 hPa/mbar 

- Interval de măsurare: 
• primele 5 minute: 1 sec. 
• după 5 minute: 1 minut 

- Afişarea istoricului: maxim 48 de ore 
Termometru 
- Rezoluţie: 0.1ºC 
- Domeniul de măsurare: de la -10.0 ºC la 60.0 ºC 
Modul Busolă 
- Rezoluţie: 1 º afişat (ecran digital) 
- Domeniul de măsurare: de la 0º la 359º 
- Alte facilităţi: blocarea capului busolei 
- Cap busolă inversat 
- Reglaj declinaţie: domeniul de la +90º la -90º 
Iluminatul de fond 
- Iluminat de fond electro-luminescent 
Baterie 
- Ceas: baterie litiu (CR2032) de 3V – 1 buc. 

 
 


