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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

 
 
 
 

FOTOMETRU DIGITAL AQUA-CHECK 
Cod produs: 103050 

 
 

 
 

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare în întregime înainte de a începe să folosiți produsul! 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare! 

 
 
 
 
 

1. Declarație de conformitate CE 
Document nr./luna, an: 01/10/2011 

 
 

Pentru produsul denumit în cele ce urmează 

(Denumire, număr model) Fotometru digital pentru analiza apei 
Aqua-Check 
Nr. art. 15165 
Nr. serie de la IL-00001 

 
se declară prin prezenta că îndeplinește cele mai importante cerințe de protecție, descrise în directivele de mai jos:  

 

DIRECTIVA 2004/108/EC A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI EUROPEAN din 15 decembrie 2004 pentru armonizarea 
directivelor legale ale statelor comunitare privind compatibilitatea electromagnetică și pentru anularea directivei 89/336/EEC – 
pe scurt directiva EMC.  

 
Aparatul corespunde cerințelor incluse în următoarele norme 

DIN EN 61010-1(07/2011) și DIN EN 61326-1 (10/2006 inclusiv revizia 2 04/2011). 
 
 
Această declarație este valabilă pentru toate exemplarele care sunt fabricate conform schițelor detaliate și care fac parte din 
documentația tehnică.  
 
 
Această declarație este emisă în numele producătorului de către  

Nume Thomas Willuweit 

Adresă Söll GmbH, Fuhrmannstrasse 6, D-95030 Hof, Germania 

Poziția în compania producătorului Administrator 

 

Hof 17.10.2011    

Loc/dată     Semnătură autorizată  
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2. Generalități 
AQUA-CHECK este un fotometru ultra-sensibil care determină cu precizie concentrația de substanțe din apă, 
fiind utilizat în următoarele domenii:  

- Acvaristică și iazuri 
- Piscicultură și acvacultură  
- Piscine și bazine de înot  

 
Pentru măsurătorile fotometrice aveți nevoie de reactivi Söll, pe care îi puteți cumpăra online.  
Vă rugăm să purtați întotdeauna ochelari de protecție (iar nu ochelari obișnuiți care nu sunt protejați în lateral) 
atunci când lucrați cu reactivi.  
Vă rugăm să citiți manualul de utilizare în întregime înainte de a începe să folosiți produsul.  
Vă rugăm să respectați normele de siguranță în manipularea substanțelor chimice. Nu este permisă utilizarea 
fotometrului cu reactivi (substanțe chimice) pentru persoanele sub 16 ani. Aveți grijă ca aparatul să nu ajungă 
în mâinile copiilor mai mici de 3 ani, deoarece include mici părți componente ce pot fi înghițite.  
Aparatul de măsură are protecție la apa stropită.  
Nu scufundați în apă decât partea mecanică a produsului (tubul de măsurători)! 
Nu scufundați aparatul în apă (cu excepția tubului măsurători).  

 

2.1 Domenii de utilizare  
Fotometrul AQUA-CHECK este folosit exclusiv pentru a măsura 8 parametri. Măsurătorile se realizează în soluții apoase și în 
intervalul de temperatură de la +5 °C la +40 °C.  
Prin soluții apoase ne referim la toate tipurile de apă, ca de ex. cele din acvacultură, acvarii de apă dulce și sărată, sisteme pentru 
iazuri, instalații pentru piscine și bazine de înot etc. Printre aplicațiile neconforme se numără: amestecuri neapoase și lichide 
inflamabile, utilizarea ca unealtă, temperaturi prea mari de peste 40 °C.  
 

2.2 Descrierea produsului 
Vă rugăm să ne aduceți imediat la cunoștință dacă apar probleme sau distorsiuni în manevrarea fotometrului, în special dacă 
acestea cauzează accidente.  
E-mail: info@aqua-check.de 
 

2.3 Indicatorii  
AQUA-CHECK măsoară o serie de indicatori precum:  
 

NH4
+ (amoniu), NO3

- (nitrat), NO2
- (nitrit), Cl2 (clor), Si (siliciu), Cu2+ (cupru), PO4

3- (fosfat) și valoarea pH.  
 

Toți indicatorii sunt disponibil într-un set starter indicatori: NH4
+, NO3

-, NO2
-, Cl2, Si, Cu2+, PO4

3-, valoare pH, TH, CH 
 

În cazul testelor GH și KH este vorba despre teste titrimetrice.  
Acestea sunt folosite fără aparatul de măsură AQUA-CHECK.  
 

Utilizarea indicatorilor împreună cu AQUA-CHECK este descrisă în manualul de utilizare al setului de indicatori.  
 

3. Manevrarea 
3.1 Bateria 
După ce ați scos bateria din husa de protecție instalați-o în compartimentul baterii. În acest sens 
deschideți capacul din partea posterioară a aparatului cu ajutorul unei monede.  
 

Instalați bateria cu polul + în sus (indică spre orificiu).  
Atenție: bateria trebuie să fie instalată sub ambele contacte ale polului pozitiv (vezi imaginea). Nu 
îndoiți contactele.  
Apoi apăsați bateria în suport până ce intră la locul ei (nu folosiți unelte metalice).  
 

După aceea reînșurubați capacul. Aveți grijă ca garnitura din cauciuc să acopere în întregime 
canelura orificiului. În acest fel evitați pătrunderea apei, ceea ce ar duce la distrugerea 
componentelor electronice.  
Apoi rotiți aparatul și apăsați tasta OK.  
 

Pe display apare următoarea afișare:  
 

Bateria a fost instalată corect.  
Dacă pe display nu apare nimic înseamnă că bateria nu a fost instalată corect sau bateria este 
descărcată.  
 

Dacă bateria este descărcată apare mesajul:  
„Baterie descărcată. Vă rugăm să o înlocuiți”. 
 

Nu folosiți decât baterii tip CR 2032; alt tip de baterii ar putea duce la erori.  
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3.2 Pregătirea măsurătorilor 
Pentru a măsura un parametru aveți nevoie de două eprubete. Ambele eprubete stau în picioare și sunt umplute cu 
apa de testat până la marcaj. În continuare vom folosi doi termeni diferiți: eprubete de referință și eprubete de 
măsurători. Pentru depozitarea stabilă folosiți orificiile/cavitățile din coletul aparatului de măsură (mini-laborator). 
Dacă în măsurare folosiți indicatori, atunci respectați instrucțiunile de utilizare ale indicatorilor în operațiile pe care 
le aplicați înainte de măsurători. Purtați neapărat ochelari de protecție și respectați instrucțiunile de siguranță în 
manipularea substanțelor periculoase.  
 

3.3 Manevrarea 
Tasta are rolul de a porni și opri aparatul.  
 
 
 
 

Prin apăsarea tastei Select se comută între parametrii individuali.  
Succesiunea este următoarea: amoniu, nitrit, nitrat, fosfat, cupru, siliciu, clor, valoare pH.  
 
 
 
 

La reapăsarea tastei OK se confirmă testul selectat.  
 
 
 

După selecția și confirmarea parametrului de măsurat aparatul determină automat lungimea tubului 
măsurători.  
 
 
 
 

Dacă apare mesajul „Vă rugăm să extindeți tubul măsurători” trageți manual cu grijă de 
tubul măsurători până ce se conectează. Dacă trageți în continuare aparatul de măsură se 
va distruge! 
 
 
 
 
 

Dacă apare mesajul „Vă rugăm să inserați tubul măsurători” atunci împingeți cu mâna, cu multă grijă, tubul 
măsurători până ce se blochează.  
 
Aveți grijă ca în orificiile măsurători să nu se prindă nici un obiect.  
Acest lucru ar putea dăuna opticii aparatului.  
 
După ce tubul măsurători se află în poziția corectă pe display apare „Vă rugăm să măsurați valoarea de 
referință”.  
 
Pentru a omogeniza apa în scopul măsurătorilor și a evita formarea de bule de aer pe lentilă introduceți tubul măsurători în 
eprubeta de referință (tubul 1) și amestecați ușor lichidul.  
 
După reapăsarea tastei OK se dă startul măsurătorii.  
 
Timpul de așteptare de 3 secunde este marcat de mesajul „Vă rugăm să așteptați…”; după aceea pe display 
apare 
 
„Vă rugăm să măsurați”.  
 
Pentru a omogeniza apa de măsurat și indicatorul corespunzător și a evita formarea bulelor de aer pe lentilă introduceți tubul 
măsurători în eprubeta măsurători (tubul 2) și amestecați ușor lichidul.  
 
La reapăsarea tastei OK se activează măsurătoarea.  
 
După o perioadă de așteptare de 3 secunde se afișează valoarea măsurată.  
 
 

3.4 Curățarea după măsurători 
După fiecare măsurătoare spălați temeinic partea mecanică a aparatului, în special lentila, cu apă 
distilată. Dacă este nevoie lentila poate fi curățată cu o cârpă care nu lasă scame sau un bețișor cu 
vată.  
Pentru curățarea aparatului nu este nevoie să demontați nicio parte componentă.  
Treceți bețișorul cu vată prin orificiile laterale ale tubului măsurători și frecați fără a apăsa prea tare 
lentila aflată la baza tubului. În același fel puteți curăța și capătul tubului transparent.  
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3.5 Oprirea aparatului 
Dacă tasta OK este apăsată mai mult de 3 secunde, atunci aparatul se oprește complet, iar valorile măsurate până acum se pierd.  
 
Decuplarea automată a aparatului 
Dacă aparatul nu este folosit timp de 6 minute el se oprește automat. Valorile măsurate se pierd!  
 

3.6 Remedierea defecțiunilor 
Distorsiune Soluție 

Nicio afișare pe display Înlocuiți bateria 

Nicio afișare pe display deși bateria este încărcată Expediați aparatul companiei Söll pentru verificări.  

Tubul măsurători nu poate fi extins, respectiv culisat. Expediați aparatul companiei Söll pentru verificări.  

Pe display apare „Eroare aparat”. Expediați aparatul companiei Söll pentru verificări.  

După pornirea aparatului cu tubul măsurători extins pe 
display apare „Eroare aparat”. 

Opriți aparatul, culisați tubul măsurători și reporniți 
aparatul.  

 
Dacă nu puteți rezolva distorsiunea apărută vă rugăm să vă adresați companiei Söll. În principiu toate reparațiile trebuie realizate 
de către compania Söll. Reparațiile necorespunzătoare duc la pierderea dreptului la garanție.  
 

3.7 Curățarea 
Curățați aparatul de măsură cu o cârpă care nu lasă scame sau un bețișor cu vată și apă. Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau 
solvenți, căci acestea vor distruge aparatul.  
Optica aparatului de măsură trebuie să fie permanent curată.  
Resturile de murdărie pot falsifica valorile măsurate.  
 

3.8 Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, 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 laolaltă cu gunoiul menajer.  
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 
Recomandare: Pentru a evita scurtcircuitul izolați polii bateriei cu bandă adezivă.  
 

4. Anexă  
Conținut colet: 

- Fotometru AQUA-CHECK cu baterie buton CR 2032 3V și curea de mână 
- 1 tub măsurători 
- Colet (servește drept mini-laborator pentru depozitarea eprubetelor) 
- Manual de utilizare  

Pe aparat apar următoarele certificări: CE, ROHS, WEEE.  
 

Înainte de livrare fiecare aparat este supus unui test de referință cu o substanță normată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Söll GmbH (Fuhrmannstraße 6, D-95030 
Hof, 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. 

© 2017 Söll GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


