
BUSOLĂ WAYFINDER 

Cod produs: 467251 

 

Manual de utilizare  

 

Orientarea hărţilor 

Aşezaţi harta desfăcută pe jos. 

Închideţi capacul busolei până la opritor şi rotiţi cadranul până ce linia galbenă, reperul 

lupei şi vizorul formează o linie dreaptă. 

Această poziţie trebuie menţinută pentru toate activităţile realizate cu ajutorul busolei. 

Amplasaţi busola pe hartă în aşa fel încât aceste linii să ajungă la marginea exterioară a 

hărţii. 

Rotiţi harta, fără a modifica poziţia busolei, până ce acul busolei (64° sau 360“) formează 

o linie cu reperul, linia galbenă, vizorul şi marginea exterioară a hărţii. 

 

Stabilirea poziţiei 

Căutaţi două puncte marcante de pe teren, care sunt afişate şi pe hartă. Aveţi grijă ca 

vizorul şi linia galbenă să formeze o linie dreaptă. 

Fără a modifica poziţia hărţii, luaţi busola în mână, ţineţi-o în dreptul ochilor şi „ţintiţi” 

spre primul punct marcant de pe teren cu ajutorul reperului şi vizorului. Un punct 

marcant poate fi, de exemplu, o biserică. 

Înclinaţi busola în poziţie oblică, în aşa fel încât să puteţi citi cifrele de pe cadranul 

busolei şi închideţi un ochi. Prin lupă puteţi citi pe cadranul busolei unghiul în care se 

află punctul marcant. 

Reaşezaţi busola pe hartă în aşa fel încât vizorul să indice spre punctul marcant. 

Aşteptaţi până ce acul busolei se opreşte. Rotiţi busola - punctul marcant fiind centrul 

rotaţiei - până ce unghiul măsurat anterior se află sub linia galbenă şi formează o linie 

dreaptă cu vizorul. 

Trageţi cu creionul o linie de-a lungul vizorului. Procedaţi similar şi cu al doilea punct 

marcant. Prelungiţi cele două linii drepte până ce se intersectează, loc care indică de fapt 

poziţia în care vă aflaţi. 



 

Calcularea azimutului 

Ridicaţi în sus capacul busolei şi reperul şi luaţi în vizor direcţia de mers, deasupra 

reperului lupei şi vizorului. Aveţi grijă ca linia galbenă, reperul şi vizorul să formeze o 

linie dreaptă. Sub linia galbenă puteţi citi azimutul. 

În timpul mersului trebuie să folosiţi des busola, pentru a calcula la timp deviaţiile prea 

mari faţă de azimut. 

 

Calcularea azimutului cu orientarea hărţii 

Trageţi pe hartă o linie ajutătoare din poziţia dvs. până la destinaţie. 

 

Orientarea hărţii 

Amplasaţi busola pe linia ajutătoare în aşa fel încât să corespundă cu vizorul şi linia 

galbenă. Sub linia galbenă puteţi citi azimutul, după ce acul busolei se opreşte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 

şi Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

Toate drepturile,  inclusiv  traducerea, sunt  rezervate. Reproducerea  integrală sau parțială, prin orice metode, 

cum  ar  fi  fotocopierea,  filmarea  sau  capturarea  în  sisteme  electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită 

aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 

Prezentele instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 

de natură tehnică în procesul de fabricație. 
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