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ROATA PENTRU MASURAT DISTANTA 

Instructiuni de utilizare 

 

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni. Pastrati instructiunile pentru informatii necesare referitoare la 

modul de utilizare, intretinere si depozitare. Distanta maxima de masurare a rotii este de 10.000m (10km). 

Descriere produs: 

Roata de masurat poate fi folosita de catre antreprenori, agricultori, topografi, agenti imobiliari si anchetatorii de accidente. 

Roata de masurat are o constructie rezistenta din otel, sigura in functionare si poate fi folosita in mediul exterior pentru 

masurarea distantelor mari pe diferite suprafete ca forma de relief  inclusiv pe terenuri accidentate, denivelate. 

- Cu greutate scazuta pentru o usoara manevrare cu un efort cat mai mic. 

- Diametrul rotii de masurat este de 32cm. 

- Contor cu 6 cifre usor de citit. 

- Indicator de pornire de la zero. 

- Picior suport de sprijinire integrat. 

- Maner rabatabil pentru micsorarea spatiului de depozitare. 

- Prevazuta cu curatator de pamant. 

- Cu tragaci manual pentru franarea rotii. 

Utilizarea rotii de masurat 

1. Scoateti roata de masurat din geanta. 

2. Desfaceti manerul rabatabil si asezati-l pe pozitie fixa. 

3. Deschideti suportul rotii. 

4. Asezati roata pe suprafata de masurat si reglati contorul astfel incat toate cifrele indicatoare sa fie pe pozitia 0. 

5. La mersul inainte numarul format din cifrele de pe contor va creste, iar la mersul inapoi numarul format din 

cifrele de pe contor va scadea. 

Depozitarea rotii de masurat 

1. Strangeti in primul rand suportul de sprijin a rotii. 

2. Apasati butonul care ajuta la imbinarea prin pliere pentru a putea debloca partea superioara a manerului. 

3. Strangeti partea superioara a manerului si asigurati-l cu clema. 

4. Introduceti roata de masurat in geanta avand grija sa incepeti cu manerul. 

ATENTIE ! Intrebuintarea gresita a rotii de masurat si/sau in alte scopuri decat cele in care a fost fabricata, 

poate conduce la producerea accidentelor. 


