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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

TESTER TENSIUNE NON-CONTACT MS-420 
Cod produs: 125824 

Versiune 05/11 

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul detectează câmpurile electrostatice staționare 
generate de tensiunea alternativă AC via izolație, fără a fi 
nevoie de contact direct cu conductorul neizolat. Prezența 
tensiunii este indicată de lumina roșie din vârful aparatului și 
vibrarea testerului. În plus, produsul are integrată o lampă led 
pentru iluminarea zonelor întunecoase.  
Nu este permisă funcționarea aparatului decât cu baterii AAA. 
Evitați neapărat contactul produsului cu umiditatea.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate 
deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte 
pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să 
utilizați produsul. Păstrați-l pentru consultări ulterioare. 
 

Explicații simboluri  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
 

Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată) 
 

Categoria supratensiune III pentru măsurarea 
instalațiilor din clădiri (de ex. prize sau sub-
distribuții). Această categorie cuprinde și categoriile 
inferioare (de ex. CAT II pentru măsurarea 
aparatelor electrice).  
Categoria supratensiune IV pentru măsurarea sursei 
instalațiilor de joasă tensiune (de ex. distribuitor 
principal, punct de transfer al companiei de curent). 
Această categorie cuprinde și categoriile inferioare.  

 

Instrucțiuni de siguranță  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 

Acest aparat a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de 
funcționare. 
Pentru a păstra această stare și a garanta operarea sigură a 
aparatului vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de 

siguranță incluse în acest manual. Respectați următoarele 
simboluri: 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Aparatul corespunde normelor CE și îndeplinește 
normele naționale și europene în vigoare.  
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și modificarea arbitrară a produsului.  
În categoria supratensiune III tensiunea dintre aparatul de 
măsură și pământ nu trebuie să depășească valoarea 1000 V.  
Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 
Feriți aparatul de temperaturi extreme, acțiunea directă a 
razelor de soare sau vibrații puternice.  
Aparatul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de muncă 
în cazul folosirii aparatelor electrice.  
Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
manevrat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

 prezintă daune evidente 

 nu mai funcționează 

 produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă 
mai lungă de timp sau 

 produsul a fost transportat în condiții improprii 
Feriți aparatul de contactul cu umiditatea sau lichidele.  
Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald 
poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De 
aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar 
mai multe ore, înainte de a-l folosi. 
 

Elementele de control 

 
1. Vârf detecție 
2. Compartiment baterii 
3. Tastă lampă led 
4. Lanternă led  

 

Funcționarea  
Înainte de orice utilizare verificați testerul pe un circuit 
electric cunoscut pentru a examina domeniul de tensiune 
permis pentru acest aparat.  
 

a) Testul non-contact al tensiunii 
MS-420 este capabil să identifice tensiunea cu ajutorul 
circuitului integrat în vârful testerului. Dacă aparatul 
identifică tensiune alternativă >110 V AC, atunci capișonul alb 
se aprinde în roșu (1), iar aparatul vibrează. Pentru a putea 
identifica tensiuni mai mici de 110 V AC porniți lanterna de 
buzunar cu ajutorul tastei (3). Acum testerul poate identifica 
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tensiuni alternative începând de la 12 V AC. Pentru acest test 
aparatul nu are nevoie de flux de curent.  

Tensiunea poate fi prezentă chiar dacă testerul nu 
afișează nimic. Funcționarea aparatului poate fi 
influențată de poziția mufei de conexiune, precum și 
de grosimea și tipul izolației. Aparatul nu poate 
identifica tensiunea pentru cablurile armate sau 
cablurile tubulare. De asemenea, testerul nu poate 
identifica tensiunea pentru cablurile din spatele 
panourilor sau capacelor metalice.  

 

b) Lanterna de buzunar (4) 
Porniți lanterna de buzunar cu ajutorul tastei din mijloc (3). 
Ledul de mare putere integrat în lampă are o autonomie de 
maxim 60 de ore (per set baterii). Durata de viață a ledului 
este de peste 100.000 de ore.  
 

Înlocuirea bateriilor  
Înlocuiți bateriile atunci când scade rata de contrast a afișării.  
Pentru a deschide compartimentul baterii (2) folosiți o 
șurubelniță. Ridicați cu grijă capacul compartimentul baterii 
folosind crestătura.  
Înlocuiți bateriile uzate cu două baterii AAA noi respectând 
polaritatea corectă.  
Culisați cu grijă capacul compartimentului baterii până ce 
intră la locul său.  
 

Întreținerea și curățarea 
Cu excepția curățării ocazionale aparatul nu are nevoie de 
întreținere. Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă 
moale, antistatică și care nu lasă scame. Nu folosiți soluții de 
curățare chimice sau abrazive.  
Spălați temeinic gâtul de lebădă al endoscopului cu apă 
curată după fiecare utilizare a acestuia în lichide, iar apoi 
ștergeți-l până la uscarea completă.  
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjură-
tor, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile / 
acumulatorii care conțin substanțe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respecti-
vele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, 
Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
 

Date tehnice  
Domeniul de tensiune:  12 – 1000 V AC 
Alimentare:   2 baterii AAA 1,5 V 
Grad de protecție:  IP 40 
Categoria supratensiune:  CAT III 1000 V 
 
 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Tester tensiune non-contact 

Voltcraft MS-420 
Cod produs:  125824 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007 
EN 61000-6-1: 2007 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 61010-1: 2001 
EN 62471: 2008 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 22.08. 2011 
Loc și dată   

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 

 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și 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 și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


