
Cronometru - Spălatul corect pe mâini 

 
 
Include: 
 

● un cronometru  
● ghid de activități 

 
Învață copiii să aibă grijă de igiena lor cu ajutorul cronometrului care vă asigură că ați atins 
obiectivele recomandate de spălare a mâinilor. 
Spălare mâinilor este o măsură  preventivă importantă  în reducerea răspândirii bolilor.  
Acest produs ajută la formarea unei rutine esențiale pentru menținerea sănătății caselor și a 
claselor. 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
 
Atingeți zona prevăzută cu bule de săpun de pe cronometru și acesta se va aprinde. 
Cronometru indică că este timpul să te speli pe mâini. Acesta va rămâne aprins pentru  23 
secunde (din care 3 secunde pentru a porni apa) și se va opri automat după expirarea timpului.  
După ce timpul a expirat veți auzi un "beep" care vă anunță că este timpul să vă opriți și că v-ați 
spălat corect pe mâini. 
 
Instrucțiuni de siguranță: 
 
Evitați umezirea cronometrului. Nu este rezistent la scufundări în apă sau în alte lichide. Ștergeți 
produsul cu o cârpă uscată. 
 
Informații despre baterii - Instalare/înlocuire baterii 
 
AVERTISMENT! Pentru a evita scurgerile bateriilor, urmați cu atenție aceste instrucțiuni. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni pot duce la scurgeri de acid ale bateriei care pot provoca 
arsuri, vătămări corporale și daune materiale. Necesită: 2 baterii AAA de 1,5 V (incluse) și o 
șurubleniță. Bateriile trebuie instalate sau înlocuite doar de către un adult. Bateriile se pun în 
compartimetul situat în partea de jos a produsului. Pentru a instala bateriile, mai întâi desfaceți 
șuruburile cu șurubelnița și scoateți ușița compartimentului pentru baterii.  
Instalați bateriile așa cum este indicat.  
 
Sfaturi pentru întreținerea bateriilor 
 
Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau se pot scurge. Asigurați-vă că introduceți 
corect bateriile (sub supravegherea unui adult) și respectați întotdeauna instrucțiunile 
producătorului. Nu amestecați bateriile alcaline cu cele reîncărcabile. Nu amestecați bateriile noi 
cu cele uzate. Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.  Capetele pozitive (+) și negative (-) 



trebuie introduse în direcțiile corecte, așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru 
baterii.  
 
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.  
Încărcați bateriile reîncărcabile numai sub supravegherea unui adult.  
Scoateți bateriile reîncărcabile din cronometru înainte de încărcare.  
Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent. 
Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. 
Scoateți întotdeauna bateriile slabe sau descărcate din produs. 
Scoateți bateriile dacă produsul va fi depozitat pentru o perioadă lungă de timp. 
Depozitați la temperatura camerei. 
Pentru a curăța, ștergeți suprafața cronometrului cu o cârpă uscată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


