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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ALTIMETRU TFA HITRAX GLOBE 
Cod produs: 1418554 

 
 

1.0 Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului HiTrax Globe.  
Cu acest produs puteți determina altitudinea localității dvs., diferențele de altitudine, precum și prognoza meteo cu ajutorul 
barometrului. Produsul vă este util în timpul drumețiilor, plimbărilor și altor activități outdoor. HiTrax Globe este un instrument 
de precizie de înaltă calitate. Pentru a putea folosi corect toate funcțiile sale țineți cont de următoarele:  

 Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. 

 Evitați condițiile ambientale extreme o perioadă îndelungată de timp.  

 Evitați șocurile puternice și stresul mecanic prelungit.  

 Nu deschideți carcasa produsului! Ea include componente de precizie foarte sensibile. În caz de reclamații adresați-vă 
distribuitorului. 

 Curățați ocazional produsul cu o cârpă moale. 

 Depozitați produsul într-un loc uscat. 

 Produsul suportă altitudini de până la 15.000 metri, fără a se defecta din cauza presiunii atmosferice.  
 

2.0 Elementele de control 
1 Altimetru 
2 Scală barometru 
3 Inel reglare 
4 Indicator 
5 Punct nul  
 
 

3.0 Funcții 
Principiul de funcționare  
Funcționarea produsului se bazează pe următorul principiu:  
Presiunea atmosferică corespunde greutății stratului de aer înconjurător. Ea depinde de starea vremii și de altitudine. Presiunea 
atmosferică la altitudini înalte este întotdeauna mai mică. Dar presiunea atmosferică este modificată și de greutatea diferită a 
curenților de aer calzi și reci. Datorită dispozitivului mecanic precis produsul afișează cele mai mici oscilații ale presiunii 
atmosferice. Observarea fluctuațiilor de presiune atmosferică permite măsurarea altitudinii locale, a diferențelor de nivel, a 
presiunii atmosferice și astfel realizarea unei prognoze meteo.  
 

I. Altimetru  
a. Măsurarea altitudinii locale 
Setați altitudinea exactă a punctului de plecare în drumeție. În acest sens rotiți inelul de reglare până când indicatorul arată 
valoarea corectă în metri pe scala exterioară. Valoarea pentru altitudinea locală o obțineți de pe hartă, din gări, marcaje pe traseu 
etc. Altitudinea locală este permanent afișată. Verificați și corectați în mod regulat afișarea altitudinii folosind date oficiale, 
deoarece fluctuațiile presiunii atmosferice și modificările vremii influențează considerabil măsurarea altitudini.  
 

b. Măsurarea altitudinii relative  
Setați indicatorul la punctul nul în poziția de plecare în drumeție.  
Aparatul afișează permanent diferența de altitudine pentru locația respectivă față de punctul de plecare.  
 

II. Barometru/prognoza meteo 
a. Presiune atmosferică absolută 
Presiunea atmosferică absolută poate fi citită pe cadran cu ajutorul indicatorului și scalei barometrului. Valoarea standard 
internațională pentru presiunea atmosferică relativă la nivelul mării este de 1013,25 hPa. O presiune atmosferică sub această 
valoare este considerată presiune scăzută, ia peste această valoare drept presiune mare.  
 

b. Reguli meteo 

Presiunea atmosferică Evoluția vremii 

Crește lent și uniform 
Este constantă (peste valoarea la nivelul mării) 
Cu cât presiunea este mai mare, cu atât mai constantă este vremea 

Vara: senin și cald 
Iarna: îngheț cu cer senin 

Crește foarte repede 
Oscilează permanent  

Presiune înaltă intermediară 
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Scade lent și uniform 
Este constantă (sub valoarea la nivelul mării) 
 

Indicație de vreme rea 
Vara: vreme schimbătoare și rece 
Iarna: dezgheț  

Scade rapid și semnificativ 
 

Indicație de furtună 

Scade foarte repede Indicație de furtună cu descărcări electrice 

 
c. Presiune atmosferică relativă la nivelul mării  
Pentru a putea calcula o prognoză meteo cât mai exactă pornind de la presiunea atmosferică și tendința vremii la diferite altitudini 
este nevoie să vă raportați la presiunea atmosferică relativă (valoare standard de 1013,25 hPa).  
Presiunea atmosferică relativă la nivelul mării raportată la altitudinea dvs. locală se calculează astfel:  
1. Setați altitudinea corectă a poziției dvs. folosind inelul de reglare.  
2. La punctul nul puteți citi presiunea atmosferică relativă la nivelul mării de pe scala barometrului. 
3. Diferența față de valoarea standard (1013,25 hPa) indică situația momentană a presiunii atmosferice.  
4. Invers, puteți determina și altitudinea atunci când cunoașteți presiunea atmosferică relativă la nivelul mării (valoarea se obține 

de la serviciul meteo, internet, aeroporturi, autorități locale). Setați valoarea respectivă cu inelul reglare. Acum puteți citi 
altitudinea folosind poziția indicatorului.  

 

III. Date tehnice  
Unități de măsură metri (m)/hPa 
Domeniu măsurare 0 – 5000 m / 580 – 1040 hPa 
Rezoluție  20 m / 5 hPa 
Temperatură funcționare -20 la +60 °C 
Condiții de depozitare -30 la +65 °C; <90 umiditate relativă 
Greutate  90 g 
Dimensiuni   85 x 68 x  28 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și TFA Dostmann GmbH & Co. KG (Zum 
Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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