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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare însoțesc  produsul. Ele conțin 
informații  importante  legate  de  punerea  în  funcțiune  şi 
manipularea aparatului. Înmânați acest manual în eventuali‐
tatea în care produsul ajunge la o terță persoană.  
Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări viitoare. 
 
Introducere 
Stimate client,  
 

Termometrul digital pentru suprafețe DOT 150 este echipat 
cu cea mai modernă tehnologie a momentului şi este foarte 
util în măsurarea rapidă a temperaturilor pe suprafețe lipsite 
de tensiune, cum ar fi radiatoare de răcire, părți ale carcasei 
şi alte asemenea. 
 

Instrumentul  de  măsură  respectă  cerințele  europene  şi 
naționale privind compatibilitatea electromagnetică. Confor‐
mitatea a fost dovedită, iar documentele relevante se află în 
posesia producătorului.  
 
Domenii de utilizare 
 Măsurarea temperaturilor pe suprafețe lipsite de tensiune 
în domeniul ‐50°C – 150°C  
 Măsurarea  temperaturilor  în  lichide neinflamabile  şi non‐
caustice,  fără  tensiune,  în domeniul  ‐50°C până  la maxim 
+150°C (adâncimea maximă de scufundare 10 mm). 
 Orice  altă  folosire  în  afara  celor  descrise mai  sus  poate 
dăuna  termometrului  de  suprafață.  În  plus,  există  şi  alte 
pericole  asociate  cum  ar  fi  şocurile  electrice,  incendii, 
scurtcircuite şi altele. Nicio parte a produsului nu are voie 
să  fie  modificată  sau  reconfigurată!  Consultați  instrucți‐
unile de siguranță! 

 
Instrucțiuni de siguranță 

Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau  umane  ce  pot  rezulta  ca  urmare  a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectă‐
rii instrucțiunilor de siguranță prezentate în manu‐
al. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Produsul  nu  este  o  jucărie,  de  aceea  nu  are  ce  căuta  în 
mâinile copiilor. 
 Dacă  produsul  este  folosit  în medii  profesionale  trebuie 
respectate  normele  legale  privind  protecția  la  locul  de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  
 Condițiile de  lumină nefavorabile, cum ar fi  lumina solară, 
pot afecta lizibilitatea displayului optic. 
 În cazul unor modificări mecanice intenționate (deformări) 
sau  electrice  (reconfigurare)  a  produsului  garanția  va  fi 
anulată.  
 Nu  măsurați  temperatura  în  lichide  inflamabile  sau 
caustice. 

 Nu  scufundați  în  lichide decât  senzorul de suprafață aflat 
în  capul  senzorului.  Adâncimea  de  scufundare  nu  poate 
depăşi 10 mm.  
 Nu  măsurați  temperatura  în  cuptoare,  aparate  grill, 
toastere, cuptoare cu microunde, ciocane de  lipit sau alte 
dispozitive  ori  părți  de  aparat  cu  temperaturi  de  peste 
150°C. 

Atenție! Pericol de arsuri la atingerea suprafețelor 
fierbinți (peste 60°C)! 
 

Instalarea/schimbarea bateriei 
Pentru o bună funcționare a termometrului trebuie să intro‐
duceți o baterie buton de 1,5V. Dacă în partea de sus dreap‐
ta a ecranului apare simbolul baterie va trebui să schimbați 
bateria.  
Procedați în felul următor:  

- Țineți termometrul cu ecranul în jos. 
- În carcasa termometrului există o cavitate  (vezi ecranul, 
în dreapta). 

- Ridicați  uşor  carcasa  apăsând  crestătura  cu  unghia 
degetului  mare  sau  cu  ajutorul  unei  şurubelnițe  de 
ceasornicar. Acum  cele două  jumătăți  ale  carcasei  sunt 
ținute  laolaltă  numai  cu  ajutorul  firelor  senzorului 
temperatură.  

- Înlocuiți bateria uzată cu una nouă de acelaşi  tip  (AG13 
sau asemănător). 

- Aveți grijă să  respectați polaritatea corectă  („+” sus, „‐” 
jos) 

- Apăsați  cele două  jumătăți ale  carcasei  şi uniți‐le. Aveți 
grijă să nu striviți cablul senzorului.  

 

Atenție! 
Nu  operați  dispozitivul  cu  carcasa  deschisă.  Nu 
lăsați  bateriile  uzate  în  carcasa  termometrului, 
pentru  că  acestea  pot  curge  şi  coroda  carcasa, 

eliberând substanțe chimice toxice. Acest  lucru v‐ar putea 
afecta  sănătatea  şi  deteriora  compartimentul  bateriei.  În 
cazul bateriilor uzate aveți  în vedere că acestea reprezintă 
deşeuri periculoase, care trebuie debarasate în conformita‐
te cu reglementările legale în vigoare.  
 
Punerea în funcțiune, măsurarea 
Porniți termometrul. În acest sens apăsați tasta din stânga o 
dată  (on)  sau  de  două  ori  (off).  După  o  scurtă  fază  de 
inițializare  (toate  segmentele  displayului  devin  vizibile), 
termometrul pentru  suprafețe  este  gata de  operare. După 
cca.  o  oră  de  neutilizare,  termometrul  se  va  deconecta 
automat.  
 

Pentru  măsurare,  mențineți  senzorul  termometrului 
deasupra  obiectului  măsurat,  lipsit  de  tensiune,  folosind 
toată  suprafața  acestuia  (nu  doar marginile);  de  exemplu 
deasupra unui  radiator  de  răcire  sau  carcasei  din  plastic  a 
unei bloc de alimentare de la rețea. Apucați termometrul de 
carcasă,  iar  nu  de  senzor  (măsurători  ale  temperaturii 
corporale  în  loc  de  măsurători  ale  suprafeței  obiectului 
vizat).  În  cazul  unor  lichide  neinflamabile  şi  non‐caustice, 
scufundați  termometrul  până  la  o  adâncime  de maxim  10 
mm. 
 

După  o  perioadă  scurtă  de  timp,  respectiv  când  valoarea 
măsurată se stabilizează, veți putea citi valoarea obținută, cu 
o acuratețe de 0,1°C.  
 



 
Afişare MIN‐/MAX (tasta dreaptă) 
 Dacă apăsați acest buton o dată, pe ecran apare cea mai 
mică  temperatură  înregistrată  până  acum  („MIN”,  în 
stânga valorii măsurate). 
 Dacă apăsați acest buton de două ori, pe ecran apare cea 
mai mare temperatură  înregistrată până acum  („MAX”,  în 
stânga valorii măsurate). 
 Dacă apăsați butonul de trei ori sau aşteptați timp de trei 
secunde,  dispozitivul  se  va  întoarce  la  măsurătoarea 
curentă. 

 
Eliminarea deşeurilor 
Vă  rugăm  să  vă  debarasați  de  termometrul  digital  pentru 
suprafețe  în  conformitate  cu  reglementările  legale  în 
vigoare. 

 
Întreținere 
Pentru a curăța dispozitivul nu  folosiți niciun  fel de  lichide, 
unelte ascuțite, şurubelnițe sau perii metalice.  

 
Date tehnice 
Domeniu măsurare:   de la ‐50°C până la max. +150°C 
Viteza de măsurare:   1 măsurătoare/sec. 
Acuratețe:  ±  1°  în  domeniul  ‐30°C  ‐  +150°C; 

rezoluție 0,1° 
Temperatură de lucru (carcasă):   ‐10°C până  la max. 50°C, 
umiditatea relativă a aerului mai mică de 80%, fără condens 
Tip baterie:   1,5  V  baterie  buton  AG13  sau 

LR44, SR44, 357, 393 sau similar  
Consum curent:     cca. 150µA, maxim 
Dimensiuni senzor (L x Ø):  117 x 15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  sunt  o  publicație  a German  Electronics  SRL  (Sucevei 
nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft (Lindenweg, D‐92242 Hirschau). 
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  parțială,  este 
interzisă. Aceste  instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 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 înştiințare prealabilă. 
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