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MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
 

 
 

 
TAHOMETRU DIGITAL PORTABIL DT-30LK 

Cod produs: 1012206 
Versiune 01/16 

 
 
 
Acest manual de utilizare însoțește produsul. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și operarea 
produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
 
 

1. Introducere 
 

Stimate client, 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 
 

2. Destinația de utilizare 
 

Produsul măsoară și afișează turația și viteza benzilor. Măsurătorile se fac fie non-contact folosind laserul integrat, fie prin contact 
direct cu ajutorul adaptoarelor incluse în colet.  
Turația poate fi afișată în unitățile de măsură RPM (rotații pe minut), Hz, m/min, in/min, ft/min și yd/min. În plus, aparatul poate 
afișa și numărul total de rotații pentru un proces de măsurare. Distanța pentru benzi poate fi afișată în unitățile de măsură m, in, 
ft și yd.  
Valorile sunt afișate pe displayul LCD ce dispune de 5 poziții. Produsul are integrată o memorie pentru 40 de valori măsurate, în 
care puteți citi valorile măsurate maxime, minime și medii pentru procesul de măsurare salvat.  
Alimentarea se face de la o baterie bloc 9 V.  
Utilizarea produsului este permisă numai în spații închise, iar nu în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de ex. din 
băi etc. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. 
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice 
altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și pericolul de accidentare. Vă 
rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați 
acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 
Respectați instrucțiunile de siguranță și informațiile din acest manual de utilizare.  
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3. Elementele de control 
 

 
 
 
1 Capac compartiment baterii 

2 Tasta MEM 

3 Display LC 

4 Orificiu laser/filet 

5 Tasta MODE 

6 Tasta MEAS 

7 Roata de fricțiune 

8 Con interior 

9 Con exterior  

10 Suport adaptor 

11 Prelungitor  

 
 

4. Explicații simboluri 
 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește normele naționale și europene în vigoare.  
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Acesta conține informații și 
instrucțiuni importante privind funcționarea corectă. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
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 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!  

a) Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor și în raza de acțiune a animalelor de companie. 

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

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, gaze, vapori sau 
solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi manevrat. 
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

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

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale aparatelor conectate la acest produs.  

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

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  
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 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus 
în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a-l folosi. 

 Nu este permisă realizarea măsurătorilor în condiții vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de mediu se înțelege: 
- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf și gaze, vapori sau solvenți inflamabili 
- furtună respectiv condiții de furtună precum câmpuri electrostatice puternice etc.  

 

b) Baterii/acumulatoare 
 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă. 

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatoare. Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când manevrați aceste baterii/acumulatoare.  

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

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile 
nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 

c) Laser 
 Atunci când folosiți unitatea laser orientați fasciculul laser în așa fel încât în zona de proiecție să nu se afle persoane; de 

asemenea aveți grijă ca razele reflectate (de ex. de obiecte reflectorizante) să nu poată ajunge în zonele în care staționează 
persoane. 

 Emisiile laser pot fi periculoase dacă fasciculul laser sau reflexia razelor laser ajung la nivelul ochiului neprotejat. De aceea 
înainte de a începe să folosiți unitatea laser informați-vă referitor la normele în vigoare și măsurile de siguranță necesare în 
condițiile utilizării unui laser. 

 Nu priviți niciodată spre un fascicul laser și nu-l orientați spre persoane sau animale. Emisiile laser pot duce la afecțiuni oculare.  

 Dacă fasciculul laser ajunge în ochi, închideți imediat ochii și retrageți capul din zona de acțiune a laserului.  

 Dacă ochii sunt iritați din cauza emisiilor laser nu mai aveți voie să desfășurați activități relevante din punct de vedere al 
siguranței, ca de ex. lucrul cu mașini, la înălțime mare sau în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Nu mai conduceți mașina 
până la dispariția iritației oculare. 

 Nu orientați niciodată fasciculul laser spre oglinzi sau alte suprafețe reflectorizante. Fasciculul reflectat în mod necontrolat ar 
putea ajunge în ochii oamenilor sau animalelor.  

 Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. Operațiile de setare și întreținere nu pot fi realizate decât de către personal 
specializat, familiarizat cu pericolele asociate. Operațiile de setare realizate în mod necorespunzător pot avea drept urmare 
emisii laser periculoase. 

 Produsul este echipat cu un laser din clasa laser 2. Coletul include și un abțibild de avertizare laser în mai multe limbi. Lipiți 
acest abțibild pe unitatea laser.  

 
ATENȚIE 
RADIAȚII LASER 
NU PRIVIȚI DIRECT SPRE FASCICULUL LASER 
CLASA LASER 2 
Lungime de undă: 630 – 670 nm 
Putere max. de ieșire: < 1 mW 
 

 Atenție – dacă folosiți alte echipamente sau alte metode decât cele indicate în acest manual poate crește în mod periculos 
gradul de expunere la emisii laser.  

 

d) Diverse  
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat, familiarizat cu pericolele 
asociate, respectiv normele în vigoare.  

Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului nostru 
tehnic sau unui specialist. 

 

6. Conținut colet 
 

 Tahometru 

 3 adaptoare contact 

 Suport adaptor 

 Prelungitor 

 Baterie bloc 9 V 

 3 benzi reflectorizante 20 cm 

 Cutie 

 Manual de utilizare
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7. Instalarea/înlocuirea bateriei 
 

1. Desfaceți șurubul capacului compartimentului baterii (1) cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce și demontați capacul. 
2. Conectați bateria bloc 9 V la conexiunea potrivită din interiorul compartimentului baterii. Nu este posibilă decât o singură 

orientare. Nu aplicați forța. 
3. Depozitați bateria și cablul în interiorul compartimentului baterii.  
4. Închideți compartimentul baterii. Aveți grijă să nu prindeți cablul.  

Înlocuiți bateria imediat ce pe display apare BAT.  
Scoateți bateria din aparat dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp.  

 

8. Operații pregătitoare înaintea măsurătorilor 
 

a. Măsurători non-contact 
Măsurătorile se realizează folosind principiul reflexiei. Benzile reflectorizante autoadezive incluse în colet pot fi lipite pe obiectele 
ce se rotesc. Fasciculul laser (4) emis de aparat este reflectat de benzile reflectorizante. Fotodioda din aparat înregistrează și 
analizează fasciculul laser reflectat. Realizați următoarele operații pregătitoare: 

 Decupați o bucată pătrată din banda reflectorizantă (cca. 12 x 12 mm).  

 Lipiți această bucată pe obiectul de măsurat; aveți grijă ca suprafața pe care lipiți pătratul să nu fie acoperită de praf sau 
grăsime.  

Înainte de a fixa benzile reflectorizante lăsați părțile în mișcare să ajungă în starea de repaus; de asemenea asigurați-vă 
că acestea nu vor fi repuse în funcțiune.  

 Asigurați un contrast lumină-întuneric suficient de bun. În anumite cazuri va trebui să acoperiți cu vopsea de culoarea negru 
mat suprafața obiectului de măsurat de jur-împrejurul benzilor reflectorizante. Zona care nu reflectă fasciculul laser trebuie să 
fie întotdeauna mai mare decât zona reflectorizantă.  

 Înșurubați prelungitorul (11) pe filet (4). Dacă realizați măsurătorile non-contact fără prelungitor se poate ca valorile măsurate 
să fie instabile.  

 

b. Măsurători tip contact  
1. Înșurubați prelungitorul (11) pe filetul (4) aparatului.  
2. Înșurubați suportul adaptor (10) în filetul prelungitorului.  
3. Alegeți unul dintre cele 3 adaptoare: 

- Con exterior (9) adecvat pentru extremități concave ale axului 
- Con interior (8) adecvat pentru extremități conice ale axului  
- Roată de fricțiune, adecvată pentru măsurarea vitezei benzilor (de ex. curea trapezoidală, bandă transportoare, panglică 

ferăstrău etc.).  
4. În partea inferioară a celor trei adaptoare se află câte două fante scurte și două fante lungi. Instalați adaptorul pe care doriți 

să-l folosiți pe axul suportului adaptor astfel încât una dintre fantele scurte să se așeze pe știftul de blocare al axului.  
 

9. Realizarea măsurătorilor 
 

1. Apăsați scurt tasta MEAS (6) pentru a porni aparatul.  
2. Apăsați de mai multe ori tasta MEM (2) pentru a selecta una din cele 10 poziții de stocare (DATA 0 până la DATA 9). Jos în 

dreapta pe display apare indicatorul poziției de stocare.  
 

Pentru mai multe informații privind stocarea valorilor măsurate vezi capitolul „Stocarea/evaluarea valorilor măsurate”.  
 

3. Puteți alege între două secvențe de unități de măsură. Mențineți apăsată tasta MODE (5) timp de cca. 3 secunde pentru a 
comuta între secvențe.  

4. Apoi apăsați de mai multe ori tasta MODE până când sus pe display apare unitatea de măsură dorită.  
 
Secvența 1 Funcția 

  Rotații pe minut (non-contact) 

   
                 Rotații pe minut (contact, cu con) 

 
  Frecvența (non-contact + contact, cu con) 

 
  Metri pe minut (contact, cu con) 

 
  Inchi pe minut (contact, cu con) 

 
  Picior pe minut (contact, cu con) 

 
  Yard pe minut (contact, cu con) 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Secvența 2   Funcția 
   Număr total rotații (non-contact + contact, cu con) 

  
Traseu total în metri (contact, cu roata de fricțiune) 

  
In = traseu total în inchi (contact, cu roata de fricțiune) 

 
Traseu total în picioare (contact, cu roata de fricțiune) 

 
Traseu total în yarzi (contact, cu roata de fricțiune) 

 

a. Măsurători non-contact 
1. Alegeți unitatea de măsură dorită așa după cum este descris mai sus.  
2. Mențineți apăsată tasta MEAS (6) pentru a activa laserul (4).  
3. Orientați fasciculul laser în unghi drept spre poziția benzii reflectorizante. Distanța dintre aparatul de măsură și banda 

reflectorizantă trebuie să fie de maxim 3 metri.  
4. Dacă reflexia este corectă atunci sus în dreapta pe display apare simbolul . În mijlocul displayului apare valoarea măsurată. 

Dacă pe display apare OL înseamnă că a fost depășit domeniul de măsurare.  
În cazul unor valori măsurate >10.000 pe display apare multiplicatorul X10. Înmulțiți valoarea afișată cu factorul 10 pentru 
a obține valoarea corectă.  

5. După terminarea măsurătorii eliberați tasta MEAS (6). Sus în dreapta pe display apare HOLD, iar valoarea măsurată este 
„înghețată” pe display. Aparatul se oprește automat după cca. 15 secunde.  

În cazul unor componente care se rotesc lent se poate ajunge la erori în măsurare. În acest caz aplicați pe obiectul de 
măsurat mai multe benzi reflectorizante la distanță egală între ele. Apoi împărțiți rezultatul obținut la numărul de benzi 
reflectorizante pentru a obține o valoare măsurată corectă.  

 

b. Măsurători tip contact  
Aveți mare grijă atunci când realizați măsurătorile tip contact, căci există pericolul de accidentare gravă dacă părți din 
corp intră în contact cu componentele în mișcare ale echipamentelor.  

1. Alegeți unitatea de măsură așa după cum este descris mai sus. 
2. Mențineți apăsată tasta MEAS (6).  
3. Apăsați în unghi drept adaptorul (7, 8 sau 9) pe obiectul de măsurat.  
4. În mijlocul displayului (3) apare valoarea măsurată. Dacă pe display apare OL înseamnă că a fost depășit domeniul de 

măsurători.  
În cazul unor valori măsurate >10.000 pe display apare multiplicatorul X10. Înmulțiți valoarea afișată cu factorul 10 pentru 
a obține valoarea corectă.  

5. La încheierea măsurătorii eliberați tasta MEAS. Sus în dreapta pe display apare HOLD, iar valoarea măsurată este „înghețată” 
pe display. Aparatul se oprește automat după cca. 15 secunde.  

  

10. Salvarea/evaluarea valorilor măsurate 
 

Puteți salva 10 seturi de date (DATA 0 până la DATA 9). Un set de date este alcătuit din patru valori măsurate: 

 ultima valoare afișată a procesului de măsurare 

 valoarea maximă (MAX) 

 valoarea minimă (MIN) 

 valoarea medie (AVG). 
Pentru a salva și evalua valorile măsurate procedați după cum urmează: 
1. La sfârșitul procesului de măsurare apăsați tasta MEM (2) în timp ce mențineți apăsată tasta MEAS (6). Se salvează valorile 

pentru actualul proces de măsurare. Afișarea trece la următorul set de date.  
2. Eliberați tasta MEAS și dacă este nevoie realizați alte măsurători.  
3. Pentru a citi valorile măsurate apăsați de mai multe ori tasta MEM până când în dreapta jos pe display apare setul de date 

dorit. În mijlocul displayului apare acum ultima valoare afișată a procesului de măsurare.  
4. Apăsați scurt tasta MEM pentru a naviga între afișarea valorii maxime, minime și medii. Funcția este valabilă numai pentru 

valorile salvate în secvența 1.  
Valorile rămân salvate și după înlocuirea bateriei.  
Dacă doriți valorile măsurate pot fi suprascrise prin alegerea unui anumit set de date, activarea măsurătorilor și apoi salvarea 
valorilor.  

   La funcțiile din secvența 2 (REV, M, In, FT și Yd) nu există valori maxime/minime/medii.  
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11. Montarea mânerului cutiei 
 

În părțile laterale ale zăvorului cutiei se află două orificii în care se montează mânerul. Pe mâner există două cepuri care indică 
spre interior. Pentru montare procedați după cum urmează: 
1. Introduceți un cep într-unul dintre orificii. 
2. Întindeți cu atenție mânerul și apoi introduceți cel de-al doilea cep în celălalt orificiu.  
3. Pentru a demonta mânerul folosiți secvența de operații în succesiune inversă.  

 

12. Întreținerea și curățarea 
 

 

Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 

 Nu scufundați niciodată produsul în apă.  

 Produsul nu are în interior părți componente care să aibă nevoie de întreținere, de aceea nu-l deschideți/dezmembrați 
niciodată.  

 Pentru a-l curăța folosiți o cârpă uscată, moale și curată. Nu apăsați prea tare pe carcasă, căci se pot forma zgârieturi.  

 Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire curate, lungi și moi și a unui aspirator. 
 

13. Eliminarea deșeurilor 
 

a. Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 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 împreună cu gunoiul menajer.  

 

b. Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună 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! 
 

14. Date tehnice 
 

a) Tahometru 
Afișaj   display LC 5 poziții cu iluminare de fundal 
Alimentare   9 V/DC (baterie bloc) 
Consum curent  cca. 45 mA 
Domeniul de măsurare  contact: 2 – 20.000 rpm 

non-contact: 2 – 200.000 rpm 
total: 1 – 200.000 

Precizie   ±0,05 % sau ±1 rpm 
Rezoluție  0,001 – 1 
Oprire automată  15 s 
Distanță măsurare max. 3 m 
Condiții de funcționare 0 până la +50 ºC, <80 umiditate relativă 
Condiții de depozitare -10 la +60 ºC, <80 umiditate relativă 
Dimensiuni (l x Î x A) 60 x 180 x 42 mm 
Greutate  210 g 
 

b) Laser 
Lungime de undă  630 – 670 nm 
Putere max. de ieșire  <1 mW 
Clasa   2 

 
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. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declarație de conformitate 
 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Tip echipament:   Tahometru digital portabil Voltcraft 
Model:    DT-30LK 
Cod produs:  1012206 
 

 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 
EN 60825-1: 2007 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2013 
EN 61326-2-1: 2013 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
Hirschau, 08.07. 2014 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 

 


