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MANUAL DE UTILIZARE 
 

GONIOMETRU DIGITAL 
Cod produs: 816141 

Versiune 05/12 

 

Domenii de utilizare  
Produsul măsoară unghiul dintre două suprafețe. Afișarea 
valorilor se face pe displayul LCD. Produsul este alimentat de 
la o baterie.  
Orice altă întrebuințare, în afara celei menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile de companii și 
produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet  
 Goniometru 

 Geantă depozitare 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Țineți produsul departe de mâinile copiilor.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice, 
feriți-l de murdărie și umiditate. În caz contrar produsul se 
va distruge, respectiv coroda! 

 Magneții integrați în carcasă sunt foarte puternici. De 
aceea păstrați distanța de siguranță față de ex. carduri de 
credit cu benzi magnetice, stimulatoare cardiace etc. 

 Carcasa goniometrului este fabricată din metal 
conducător de electricitate. De aceea nu măsurați 
niciodată obiecte care se află sub tensiune. Pericol de 
electrocutare! Pericol de scurtcircuit.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului 
se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

Instrucțiuni generale privind bateriile 
 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii. 

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

 Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca 
polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 

Instalarea, înlocuirea bateriilor 
 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară 

a aparatului prin rotirea capacului puțin spre stânga (sens 
anti-orar) și demontarea acestuia.  

 Instalați în compartiment o baterie tip CR2032 la 
polaritatea corectă. Polul pozitiv (marcat cu + pe baterie) 
indică spre exterior.  

 Reînchideți compartimentul baterii prin instalarea corectă 
a capacului și rotirea sa puțin spre dreapta (în sens orar), 
până ce se blochează în poziție.  

 Bateria trebuie înlocuită atunci când scade semnificativ 
rata contrastului displayului sau goniometrul nu mai 
poate fi pus în funcțiune.  

 

Manevrarea  
Goniometrul nu este adecvat pentru a determina 
orientarea orizontală a unei suprafețe. În acest sens 
aveți nevoie de un poloboc.  
Goniometrul poate măsura unghiul dintre două 
suprafețe.  

 Porniți aparatul prin apăsarea scurtă a tastei ON/OFF.  
Goniometrul se oprește automat după 5 minute 
pentru a economisi rezervele de energie electrică.  

 Așezați goniometrul pe prima suprafață (datorită 
magneților integrați în partea inferioară aparatul poate fi 
fixat pe o suprafață adecvată).  

 Apăsați scurt tasta ZERO; afișarea pe display este resetată 
la 0.0. Această valoare reprezintă suprafața de referință. 

 Dacă înclinați goniometrul spre stânga sau spre dreapta, 
respectiv îl fixați pe o altă suprafață, atunci pe display 
apare unghiul dintre cele două suprafețe, de ex. 30.0. Cele 

două simboluri săgeată  și  din marginea stângă a 
displayului indică direcția înclinării goniometrului.  

 Opriți aparatul dacă nu-l mai folosiți. Depozitați-l în 
geanta pentru transport.  

 

Curățarea  
Curățați produsul cu o cârpă curată, moale. Nu folosiți agenți 
de curățare agresivi, căci aceștia pot duce la decolorarea 
carcasei. Nu apăsați prea tare pe suprafețe, căci se pot forma 
zgârieturi sau displayul se poate defecta!  
 

Eliminarea deșeurilor  
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
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resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deșeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Vă 
puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în 
mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
Alimentare .................. 3 V/DC de la o baterie tip CR2032 
Măsurare unghi ........... ±180° 
Precizie ........................ ±0,1° 
Dimensiuni ................... 51 x 51 x 33 mm (l x Î x A) 
Greutate ....................... 176 g (incl. bateria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, 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. 

© 2017 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declarația de conformitate 
 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licență: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Goniometru electronic  
Model nr:  110914 
Cod:   816141 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326: 2006 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Conform reglementărilor 

 
 

 
Hirschau, 10 aug. 2012 
Loc și dată 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


