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MANUAL DE UTILIZARE 
 

APARAT PORTABIL PENTRU 
MĂSURARE GROSIME STRAT 
VOPSEA BASETECH CTG-15 

Cod produs: 107444 

 
 

1. Domenii de utilizare 
 

Produsul serveşte pentru măsurarea grosimii straturilor de 
vopsea, non-magnetice (de ex. acoperire cu lac, material 
plastic, straturi metalice etc.) pe materiale feromagnetice, 
precum otel sau fier. Materialele non-feromagnetice, 
precum aluminiul, nu pot fi măsurate cu acest aparat. 
Alimentarea se face prin intermediul unei baterii buton, tip 
CR2032.  
Produsul este verificat EMC (compatibilitate 
electromagnetică) şi îndeplineşte cerinţele directivelor 
naţionale şi europene în vigoare. Declaraţia de 
conformitate şi documentaţia necesară se află în posesia 
producătorului. 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor 
menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Respectaţi întocmai instrucţiunile de 
siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul. 
 

2. Conţinut colet 
 

• Aparat măsură grosime strat vopsea 
• 1 x baterie buton, tip CR2032 
• Manual de utilizare 

 
3. Instrucţiuni de siguranţă 

 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a 
nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde 
dreptul la garanţie!  

 

Persoane/produs 
Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 
Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, praf, 
gaze inflamatoare, aburi sau solvenţi.  
Feriţi aparatul de câmpurile electrostatice şi magnetice 
puternice. 
Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 

electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 
Nu plasaţi aparatul în spaţii în care există pericol de 
explozie sau pe suprafeţe fierbinţi (> 70°C) sau 
conducătoare. 
Baterii 
Respectaţi polaritatea corectă la instalarea bateriilor. 
Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o 
perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin curgerea bateriilor.  
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  
Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  
Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcaţi  
bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
Altele 
Operaţiile de reparaţii nu pot fi realizate decât de către 
personal specializat. 
Dacă aveţi alte întrebări la care nu găsiţi răspunsul în acest 
manual vă rugăm să vă adresaţi departamentului nostru 
tehnic. 
 

4. Instalarea bateriilor 
 

1. Îndepărtaţi capacul de protecţie, desfaceţi cele 
patru şuruburi din partea posterioară a carcasei cu 
ajutorul unei şurubelniţe pentru filet dublu 
încrucişat şi extrageţi partea posterioară a 
carcasei. 

2. Instalaţi o baterie buton tip CR2032 în suportul de 
baterii. Respectaţi polaritatea corectă. Polul plus al 
bateriei trebuie să indice în sus.  

3. Refixaţi partea posterioară a aparatului folosind 
cele patru şuruburi. 

 

Schimbaţi bateria imediat ce încep să clipească 
cele 3 led-uri din partea anterioară a aparatului. 

 
5. Punerea în funcţiune 

 

Conectarea 
1. Îndepărtaţi capacul de protecţie şi ţineţi apăsată 

tasta TEST timp de 2 sec.  
2. Led-ul roşu clipeşte pentru a semnaliza faptul că 

aparatul se află în modul standby. 
 

Modul standard de măsurători 
Plasaţi aparatul cu mare grijă pe suprafaţa de 
măsurat şi mişcaţi-l în timpul măsurătorilor. 
După încheierea măsurătorilor îndepărtaţi cu 
aceeaşi grijă aparatul, căci altfel suprafaţa 
măsurată se poate zgâria. 

 
1. Atunci când aparatul se află în modul standby şi la 

distanţă faţă de orice suprafaţă de măsurat, 
apăsaţi tasta SET. Led-ul roşu se aprinde pentru a 
semnaliza faptul că aparatul se află în modul 
standby. 
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2. Senzorul măsurători se află în partea superioară a 
aparatului. Aşezaţi senzorul în unghi drept pe 
suprafaţa de măsurat. 

3. Stratul de vopsea pentru măsurat este semnalizat 
prin aprinderea unuia dintre cele 3 led-uri. 

 

Culoare LED Grosime strat 
roşu > aprox. 1.8 mm 

 

galben aprox. 1.0 to 1.8 mm 
 

verde < aprox. 1.0 mm 
 

    

4. Pentru a vă reîntoarce în modul standby apăsaţi tasta 
TEST. Led-ul roşu clipeşte. 

 
Modul măsurători de referinţă 

Cu ajutorului modului pentru măsurătorile de referinţă 
puteţi compara grosimea straturilor pentru mai multe 
suprafeţe. Modul are valoare practică în situaţiile în care 
trebuie să determinaţi grosimea stratului de vopsea la o 
maşină second-hand. În acest fel puteţi imediat detecta 
suprafeţele reacoperite şi refinisate. Procedaţi după cum 
urmează: 

 

1. Cu aparatul în modul standby plasaţi senzorul în 
unghi drept pe suprafaţa de referinţă. 

 

• În acest sens alegeţi o suprafaţă precum capota 
unei maşini, la care nu s-a aplicat un strat ulterior 
de vopsea.  

• Stratul pentru măsurat trebuie să fie mai subţire de 
1,8 mm. Modul măsurători de referinţă 
funcţionează numai dacă se aprinde led-ul galben 
sau verde. 

 

2. Apăsaţi tasta SET. Grosimea stratului măsurat 
serveşte ca şi valoare de referinţă. Led-urile roşu şi 
verde clipesc alternativ. 

3. Imediat ce îndepărtaţi senzorul de pe suprafaţa de 
referinţă clipesc alternativ led-urile roşu şi galben. 

4. Plasaţi senzorul pe suprafaţa ţintă (de ex. aripa 
maşinii) care trebuie să fie comparată cu suprafaţa 
de referinţă. Led-urile clipesc numai în una dintre 
cele două combinaţii posibile: 

 

Culoare LED Rezultate 
roşu + galben Grosimea straturilor suprafeţei de 

referinţă şi suprafeţei ţintă este diferită 
roşu + verde Grosimea straturilor suprafeţei de 

referinţă şi suprafeţei ţintă este aceeaşi 
    

5. Pentru ca aparatul să se reîntoarcă în modul 
standby apăsaţi tasta SET. Led-ul roşu clipeşte. 

 
Deconectarea 

Aparatul se deconectează automat după o perioadă de cca. 
20 de secunde în care nu are loc niciun fel de operaţie de 
măsurare. 
Alternativ puteţi ţine apăsată tasta SET timp de 3 sec. 
pentru a deconecta aparatul manual. 

 
Aşezaţi capacul de protecţie pe aparat imediat 
după ce aţi încheiat operaţia de măsurare. În acest 
fel protejaţi senzorul de depunerea impurităţilor, 
ce ar putea falsifica rezultatul măsurătorilor.  

 

6. Evacuarea 
 

Evacuarea produselor electrice şi electronice uzate 
Pentru a proteja mediul înconjurător şi a recicla 
materialele utilizatorii sunt obligaţi prin lege să 
evacueze aparatele uzate sau defecte numai în 
punctele de colectare special amenajate pentru 

deşeul electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie 
aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuaţi produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 

Ca şi consumator final sunteţi obligat prin lege să 
returnaţi toate bateriile şi acumulatoarele uzate; 
acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele ce include substanţe 
dăunătoare sunt însoţite de simbolurile 
corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu 
pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile pentru metalele grele implicate sunt: 

Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (aceste simboluri 
apar pe baterii/acumulatoare dedesubtul simbolului coş de 
gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele 
de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiţi. În 
acest fel participaţi activ la protecţia mediului înconjurător. 
 

7. Date tehnice 
 

 

Tensiune de operare Baterii-buton 3 V/DC, tip CR2032  
Consum de energie 6 mA (operare)  

10 A (modul standby)  
Temperatură 
funcționare 

0 °C până la +40 °C, < 80 % 
umiditate relativă  

Temperatură de 
depozitare  

-10 °C până la + 60 °C, < 80 % 
umiditate relativă  

Dimensiuni (l x î x A)  40 x 67 x 16 mm  
Greutate 30 g  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
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