
ELECTROtools
Instrucțiuni de instalare și utilizare
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Aplicaţia ELECTROtools poate fi descărcată direct pe telefonul mobil (smartphone) 
sau pe tabletă de pe App Store (pentru dispozitivele iOS) sau de pe Google play 
(pentru dispozitivele cu Android). 

Aplicaţia poate fi descărcată şi cu ajutorul calculatorului accesând pagina de inter-
net www.fegime.ro/ electrotools, secţiunea "Descarcă aplicaţia". 

2. Selectarea limbii române

Dacă limba meniurilor telefonului mobil / tabletei este româna, aplicaţia va fi insta-
lată în limba română.

Dacă limba meniurilor telefonului / tabletei nu este româna, aplicaţia va fi instalată 
în limba meniurilor (e.g. engleză). În această situaţie va trebui să parcurgeţi următorii 
paşi: 

Pasul 1:
După deschiderea aplicaţiei, 
apăsaţi butonul "Later" 
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Pasul 2: 
Apăsaţi butonul "Settings"

Pasul 3 (pentru Android): 
Apăsaţi butonul "Change language"
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Pasul 3 (pentru iOS): 
Apăsaţi butonul "Language"

Pasul 4: 
Selectaţi limba "Română", 
după care apăsaţi săgeata înapoi 
din partea stânga-sus a ecranului 
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Pasul 5 (doar pentru iOS): 
Apăsaţi butonul ”Country”

Pasul 6 (doar pentru iOS): 
Selectați ”România”

NOTĂ: Setările specifice țării noastre (distribuitori Fegime din România, aplicațiile 
furnizorilor etc.) devin active numai atunci când se selectează limba română și - 
pentru iOS - țara ”România”
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3. Selectarea distribuitorului Fegime (implicit)

După selectarea limbii române şi a ţării se va alege distribuitorul Fegime implicit, 
după cum urmează: 

Pasul 1: 
Din ecranul principal, apăsaţi 
butonul "Distribuitor FEGIME"

Pasul 2: 
Apăsaţi butonul cu simbolul "lupă" 
din partea dreapta-jos a ecranului 
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Pasul 3: 
Selectaţi cel mai apropiat distribuitor 
(pentru exemplificare am ales 
FEGIME România) 

Pasul 4: 
Apăsaţi săgeata înapoi din partea 
stânga-sus a ecranului pentru a 
vizualiza distribuitorul selectat  
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4. Utilizarea aplicației ELECTROtools

Aplicaţia ELECTROtools este împărţită în 5 secţiuni, separate grafic pe verticală în 
ecranul principal.

Fiecare dintre elementele (capitolele) unei secţiuni poate conţine la rândul său alte 
elemente (capitole) organizate în cascadă sau poate conţine diagrame/ codificări/ 
descrieri / mecanisme de calcul.

Utilizarea aplicaţiei este intuitivă iar modulele de calcul conţin descrierea şi unităţile 
de măsură a mărimilor electrice şi mecanice utilizate. 

Prima secţiune cuprinde informaţii şi calcule despre:  
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A doua secţune conţine diagrame, tabele şi abrevieri:  
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A treia secţiune conţine module de calcul pentru:  
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A patra secțiune conține informații despre distribuitorii Fegime, permite citirea codu-
rilor de bare ale produselor și accesul la aplicațiile web ale furnizorilor.

Ultima secţiune a ecranului principal conţine meniul de setări pentru aplicaţie, de 
unde se pot selecta parametrii de funcţionare ai aplicaţiei. 
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5. Legăturile către aplicaţiile furnizorilor Fegime

Pentru a vizualiza şi accesa aplicaţiile digitale ale furnizorilor Fegime, apăsaţi pe 
"Instrumente ale Furnizorilor" şi selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o accesaţi. Se va 
deschide interfaţa web a aplicaţiei respectivului furnizor.




