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RO   INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 

DOMENII DE UTILIZARE 
 

Contorul Geiger pentru radiaţii gamma indică rapid nivelul 
de contaminare radioactivă. Aparatul detectează nivelul de 
radiaţii în µS/h, pentru a putea estima o posibilă 
contaminare radioactivă a alimentelor, aparatelor sau 
materialelor de construcții prin comparație cu nivelul natural 
de radiaţii din mediul înconjurător. 
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aparatul de măsură 
trebuie orientat spre obiectul de măsurat, fără să îl atingă. 
Pentru a evita contaminarea aparatului utilizaţi un înveliş 
protector (o pungă din polietilenă, etc.). 
Alimentarea se face de la o baterie de 9 V. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le. Dacă 
daţi produsul mai departe altcuiva, înmânaţi-i de asemenea 
şi aceste instrucţiuni de utilizare. 
Orice utilizare în afară de cea descrisă mai sus poate provoca 
deteriorarea produsului şi poate implica riscuri suplimentare 
ca de exemplu: scurtcircuit, incendiu, electrocutare, etc. 
Instrucţiunile de siguranţă şi toate celelalte informaţii 
trebuie respectate întotdeauna! 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor 
naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de companii 
şi de produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

CONŢINUTUL COLETULUI 
 

 Contor radiaţii gamma 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR 
 

 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” atrage 
atenţia asupra riscurilor deosebite în timpul 
manevrării, funcţionării sau utilizării produsului. 

 
Simbolul „săgeată” indică informaţii importante şi 
sfaturi pentru manevrare. 

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

 

Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor 
rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
materiale sau umane cauzate de utilizarea 
nepotrivită a produsului sau de nerespectarea 
indicaţiilor de siguranţă! În astfel de cazuri se 
pierde dreptul la garanţie! 

La manipularea materialelor radioactive trebuie 
să vă luaţi toate măsurile de siguranţă necesare şi 
să îndepliniţi cerinţele legii privind protecţia 
contra radiaţiilor. 
Contorul de radiaţii încorporat în acest aparat 
funcţionează la tensiune înaltă. PERICOL DE 
MOARTE! 
Aparatul nu trebuie utilizat ca dozimetru perso-
nal! În modul de funcţionare dozimetru aparatul 
face totalul puterii dozei pe perioadă de timp 
obţinând o doză totală, ceea ce nu corespunde cu 
calculul valorii HP(0,07) sau HP(10)! Aparatul nu 
se adresează măsurării puterii dozei pentru 
oameni, animale sau materiale! 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea 
şi/sau modificarea neautorizată a acestui produs sunt 
interzise. 

 Acest dispozitiv nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la 
îndemâna copiilor! 

 Evitaţi expunerea aparatului la temperaturi extreme, 
lumina directă a soarelui, vibraţii puternice şi vapori, 
solvenţi sau gaze inflamabile. 

 Nu expuneţi niciodată produsul la suprasolicitări de ordin 
mecanic. 

 Dacă aveţi motive să consideraţi că funcţionarea în con-
diţii de siguranţă nu mai este posibilă, deconectaţi imedi-
at aparatul şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi pus în funcţi-
une accidental. Se consideră că funcţionarea în condiţii 
de siguranţă nu mai este posibilă în următoarele cazuri: 

- aparatul prezintă stricăciuni vizibile, 
- aparatul nu mai funcţionează, 
- aparatul a fost depozitat pentru o perioadă mai 

lungă de timp în condiţii nefavorabile sau 
- a fost expus la şocuri puternice în timpul transpor-

tului. 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot 
deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 

 Manipulaţi produsul cu grijă. Acesta se poate deteriora în 
urma strivirii, lovirii sau căderii, chiar de la înălţime mică. 

 În spaţiile sau instituţiile comerciale, se va ţine cont de 
regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerţ, 
reglementat de asociaţiile privind sisteme electrice şi 
materiale de exploatare. 

Dacă aveţi dubii cu privire la modul corect de conectare al 
aparatului sau dacă aveţi întrebări al căror răspuns nu se 
găseşte în aceste instrucţiuni de utilizare, contactaţi un 
specialist. 
 

ELEMENTE DE COMANDĂ 

 
  1 Display    2 Taste navigare 

3 Tastă meniu  4 Buton pornire/oprire, tastă confirmare 
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INSTALAREA / ÎNLOCUIREA BATERIEI 
 

Pentru funcţionare contorul Geiger necesită o baterie 9 V 
(de ex. 1604A). Pentru prima punere în funcţiune trebuie 
instalată o baterie nouă, complet încărcată. Dacă tensiunea 
bateriei este prea mică după pornire aparatul va afişa 
mesajul „Replace the battery” (Înlocuiţi bateria) şi va putea 
fi utilizat din nou numai după înlocuirea bateriei. 
Pentru a instala şi înlocui bateria procedaţi după cum 
urmează: 
Slăbiţi şurubul din spatele carcasei cu ajutorul unei 
şurubelniţe cu cap în cruce şi îndepărtaţi capacul 
compartimentului bateriei. 
Înlocuiţi bateria cu o baterie nouă de acelaşi tip. Respectând 
polaritatea corectă, conectaţi bateria cea nouă la contactele 
din compartimentul bateriei. Asiguraţi-vă că aţi conectat 
bateria respectând polaritatea corectă.  
Închideţi compartimentul bateriei şi fixaţi capacul acesteia 
cu ajutorul şurubelniţei cu cap în cruce inclusă în colet.  

 

Nu lăsaţi baterii descărcate în aparatul de 
măsură. Chiar şi bateriile cu protecţie la scurgeri 
pot să corodeze şi prin urmare să degaje 
substanţe chimice care pot dăuna sănătăţii dvs. 
sau pot distruge aparatul. 
Nu lăsaţi bateriile nesupravegheate. Acestea ar 
putea fi înghiţite de copii sau animale de compa-
nie. În caz de înghiţire consultaţi un medic. 
Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioa-
dă, scoateţi bateriile pentru a preveni scurgerile. 
Bateriile defecte sau care curg pot cauza arsuri 
severe dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, 
purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare. 
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate. 
Nu aruncaţi bateriile în foc.  
Se interzice reîncărcarea sau demontarea 
bateriilor. Risc de explozie. 

O baterie Li adecvată este disponibilă pentru comandă cu 
codul 650630 (cantitate necesară 1 buc.).  
Recomandăm utilizarea bateriilor Li deoarece sunt 
puternice, eficiente şi durabile. 
 

PORNIREA/OPRIREA APARATULUI 
 

Pentru a porni aparatul apăsaţi butonul pornire/oprire (4). 
Displayul arată ecranul de start, urmat de mesajul de stare al 
bateriei. 
Pentru a opri aparatul apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 
pornire/oprire (4) timp de 3 secunde. 
 

DISPLAY 
 

În modul standard contorul pentru radiaţii gamma afişează 
în rândul de sus al ecranului o valoare cumulativă a 
rezultatelor dozelor măsurate în µS/h. 
 

PORNIREA / OPRIREA SEMNALIZĂRII 
 

Emiţătorul de alarmă acustică foloseşte un semnal pentru a 
indica depăşirea valorilor limită şi încheierea ciclurilor de 
măsurare.  
Pentru a dezactiva această funcţie apăsaţi şi menţineţi 

apăsată tasta  timp de 3 secunde. 
Funcţia rămâne inactivă până când este reactivată. În acest 

scop, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  din nou timp 
de 3 secunde. 

OPRIREA AUTOMATĂ 
 

Contorul pentru radiaţii gamma se va opri automat după 5 
cicluri de măsurare încheiate, în cazul în care nu aţi apăsat 
alte taste. Această funcţie economiseşte energia bateriei şi 
prelungeşte durata de funcţionare a aparatului. 
Pentru a porni la loc contorul Geiger apăsaţi tasta 
pornire/oprire (4) după ce aparatul s-a oprit automat. 
Pentru a dezactiva această funcţie apăsaţi şi menţineţi 

apăsată tasta  timp de 3 secunde. 
Funcţia rămâne inactivă până când este reactivată. În acest 

scop, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta din nou timp de 
3 secunde. 
 

CONECTAREA CĂȘTILOR 
 

Opțional, la Gamma Check A pot fi conectate căști audio 
pentru o mai bună percepție a alarmei acustice sau 
tickerului. Conectați mufa/conectorul căștii audio la mufa 
jack standard de 3,5 mm situată la baza aparatului. 
 

MENIUL  
 

Pentru a intra în meniu ţineţi apăsată tasta meniu (3) timp 
de aprox. 3 secunde.  
Navigaţi până la punctele corespunzătoare din meniu cu 
ajutorul tastei meniu (3). Puteţi efectua o selecţie a 
opţiunilor de setare prin intermediul tastelor săgeată (2). 
Pentru a părăsi meniul apăsaţi butonul OK (4). 
Pentru a accesa următorul punct din meniu apăsaţi din nou 
tasta meniu (3). 
 

În meniu puteţi seta următoarele funcţii: 
Dozimetru : pornit/oprit 
Timp măsurători   6.00 până la 48 h (în intervale de 6 ore) 
Alarmă dozimetru: 0.10 µSv până la 50.00 µSv 
Display dozimetru: pornit/oprit 
Ecran LCD: Bară 

 
Impulsuri  

(evoluţia ciclului de 
măsurare) 
(per ciclu de măsurare 
selectat) 

Contrast LCD: 1/15 
Valoare medie:  de la 30 s până la 180 s (în intervale de 

30 secunde) 
Ticker (semnal 
sonor): 

pornit/oprit 

Limbă: germană/engleză  
Repornire aparat:  OK 
 

FUNCŢII 
 

a) Activarea /dezactivarea dozimetrului 
Funcţia dozimetru calculează nivelul de radiaţii de-a lungul 
unei perioade de timp programate de max. 48 ore. Pentru a 
activa funcţia dozimetru selectaţi punctul din meniu 
„Dosimeter status on” (stare dozimetru – pornit). 

 
Atâta timp cât funcţia dozimetru este activă, funcţia 
ticker, funcţia semnal ciclu măsurare şi funcţia oprire 
automată sunt dezactivate. 

 
b) Programarea dozimetrului 
Numai atunci când funcţia dozimetru este activată, la o nouă 
apăsare a tastei meniu vor urma alte puncte din meniu. 
Perioada de monitorizare poate fi setată la punctul 
„Dosimeter time settings” (programare timp dozimetru) din 
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meniu. Perioada programată poate fi ajustată în intervale de 
6 ore, de la 6 la 48 ore. După trecerea timpului prestabilit, 
contorul pentru radiaţii gamma emite cinci semnale acustice 
consecutive. Semnalizarea se va repeta până la oprirea 
aparatului cu tasta OK (4) sau până la selectarea opririi 
(„Off”) acestei funcţii a dozimetrului din meniu. 
Pentru a accesa următorul punct din meniu apăsaţi din nou 
tasta meniu (3). 
 
c) Valoarea de alarmă pt. dozimetru 
Numai atunci când funcţia dozimetru este activată, la o nouă 
apăsare a tastei meniu vor urma alte puncte în meniu. Puteţi 
seta valoarea de alarmă, de la 0.10 µSv până la 50.00 µSv, la 
punctul „Dosimeter alarm value” (Valoare de alarmă 
dozimetru) din meniu.  
Dacă în cursul procesului de măsurare valoarea de alarmă 
este depăşită, contorul pentru radiaţii gamma emite un 
semnal acustic şi întrerupe orice altă activitate până la 
oprirea aparatului cu tasta OK (4) sau până la selectarea 
opririi („Off”) acestei funcţii a dozimetrului din meniu.  
Pentru a accesa următorul punct din meniu apăsaţi din nou 
tasta meniu (3). 
 
d) Afişajul dozimetrului 
Numai atunci când funcţia dozimetru este activată, la o nouă 
apăsare a tastei meniu vor urma alte puncte în meniu. 
Afişarea nivelului radiaţiilor măsurate poate fi ascunsă la 
punctul „Dosimeter display” (Afişaj dozimetru) din meniu.  
Activitatea dozimetrului este afişată sub forma unui simbol 
intermitent în toate modurile de afişare. 
 
e) Displayul LCD şi contrastul 
Cu ajutorul tastei (3) navigaţi în meniu până la punctul „LCD 
display” (ecran LCD). Tot aici puteţi activa afişarea unei bare 
care arată evoluţia ciclului de măsurare sau afişarea 
impulsurilor efectiv măsurate. 

 
Transformarea impulsurilor per perioadă de timp în 
putere a dozei se bazează pe Cs 137. Conform 
propriilor noastre tabele, impulsurile pentru alţi 
izotopi pot fi convertite, respectiv reconfigurate cu 
funcţia „Impulsuri”. 

Impulsurile măsurate pot fi de asemenea percepute acustic 
prin activarea funcţiei ticker.  
La punctul „LCD contrast” din meniu puteţi seta contrastul 
ecranului cu ajutorul tastelor săgeată (2). 
 
f) Valoarea medie 
Contorul pentru radiaţii gamma afişează o valoare 
cumulativă a nivelului radiaţiilor măsurate. Astfel, radiaţiile 
intrate sunt măsurate de-a lungul unei perioade de timp 
ajustabile de la 30 până la 180 secunde şi convertite în 
valoare pe oră.  
 
g) Ticker  
După pornirea tickerului, contorul de radiaţii gamma emite 
un sunet pentru fiecare impuls. Odată cu creşterea 
radiaţiilor, sunetele vor fi emise la intervale mai scurte. 
Activarea acestei funcţii creşte consumul de energie, ceea ce 
poate reduce perioada de funcţionare a aparatului.  
 
h) Setarea limbii şi repornirea  
Pentru a schimba limba meniului navigaţi până la punctul 
„Language” (limbă) din meniu apăsând tasta meniu (3). 

Schimbarea limbii meniului necesită repornirea aparatului. 
În cursul acestui proces valorile măsurate curent vor fi 
resetate. 
 

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
 

În afară de curăţarea ocazională, aparatul nu necesită lucrări 
de întreţinere. Utilizaţi pentru curăţare o cârpă moale, 
antistatică şi fără scame. 
Nu utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau chimice. 
 

ELIMINAREA 
 

 

Aparatele electronice constituie deşeuri recicla-
bile şi se interzice eliminarea lor împreună cu gu-
noiul menajer! Predaţi produsul devenit inutiliza-
bil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare. 

 

DATE TEHNICE 
 

Ecran: .............................................. LCD 
Dimensiuni (L x l x Î): ...................... 180 x 86 x 45 mm 
Masă: .............................................. aprox. 150 g 
Alimentare: ..................................... baterie bloc 9V 
Condiţii de lucru: ............................ -10 până la +40oC 
Consum de curent:  
- mod standard: ............................... max. 10 mA 
- cu semnal sonor: ........................... max. 35 mA 
- mod oprire automată: ................... max. 25 µA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str Cuza Voda nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (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. 
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 Toate drepturile rezervate 


