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Destinația de utilizare 
Testerul  face  posibilă  măsurarea  conductanței  electrice  a  unui  lichid.  Valoarea  măsurată  este 
conductanța, aceasta este indicată în µS/cm (micro‐Siemens per centimetru). Domeniul de aplicare 
se extinde de  la uzul casnic  la horticultură,  la  iazuri  (cu peşti), acvarii, piscine,  laboratoare  foto  şi 
scoli  etc.  Folosirea  lui  pentru  uz  industrial    (tehnologia  galvanizării)  este  interzisă.  O  adaptare 
automată a temperaturii (ATC) garantează valori măsurate stabile chiar şi la temperaturi diferite. 
Dispozitivul permite citirea conductanței de  la 0  la 9990   µS a  lichidelor non combustibile sau non 
inflamabile. Tubul extensibil al senzorul permite măsurarea  la adâncimi de minim 10 mm până  la 
maxim 80 mm. Alimentarea aparatului se face cu o baterie bloc de 9V. 
Utilizarea  în  condiții ambientale defavorabile nu este permisă. Condițiile ambientale defavorabile 
sunt umezeala sau umiditatea excesivă, praf şi gaze inflamabile, vapori sau solvenți. 
Orice alt uz  în afară de cele descrise mai sus pot deteriora produsul. Mai mult decât atât,  implică 
riscuri precum scurt‐circuitul, focul şi şocul electric. Nu este permisă modificarea sau reconstruirea 
vreunei părți a produsului! 
Respectați în totalitate instrucțiunile de siguranță! 
 
Instrucțiuni de siguranță 

Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a folosi pentru prima dată 
aparatul; acesta conține informații importante despre folosirea corectă a aparatului. 
Garanția nu este valabilă  în cazul nerespectării acestor  instrucțiuni de siguranță. Nu ne 
asumăm nici o responsabilitate pentru orice defecțiuni rezultate. 
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru daunele sau vătămările corporale rezultate 
din utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. În astfel 
de cazuri garanția este nulă. 

 

Dispozitivul a părăsit fabrica în stare perfectă din punct de vedere a siguranței tehnice. 
Pentru  a  păstra  aparatul  în  această  stare  şi  pentru  a  asigura  o  funcționare  fără  riscuri, 
dumneavoastră,  ca  şi utilizator,  trebuie  să  respectați  instrucțiunile de  siguranță  şi  avertismentele 
prezente în acest manual de utilizare. Vă rugăm să respectați următoarele simboluri: 

Semnul de exclamare  indică  informații  importante ce trebuie strict respectate, prezente  în 
acest manual de utilizare. 
Acest dispozitiv este în conformitate cu CE şi întruneşte directivele europene în vigoare. 
 

Conversia sau modificarea neautorizată a aparatului nu este permisă din motive de siguranță şi de 
aprobare (CE). 
Verificați ca electrodul de măsurare să nu fie deteriorat înainte de fiecare operațiune de măsurare! 
Acest aparat nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 
Pe  sit‐urile  industriale,  trebuie  urmate  regulile  de  prevenție  a  accidentelor  privind  instalațiile  şi 
echipamentele electrice. 
Manipulați cu atenție  lichidele  inflamabile sau corozive.  În acest caz, purtați mănuşi de protecție, 
ochelari de protecție şi şorț. Efectuați măsurători doar în medii bine ventilate. 
Cufundați capul senzorului doar în lichide fără tensiune. Adâncimea cufundării senzorului trebuie să 
fie mai mult de 10 mm, dar să nu depăşească 80 mm. 
În cazul în care funcționarea fără riscuri a aparatului nu mai este posibilă, opriți‐l şi asigurați‐vă că nu 
poate  fi pus  în  funcțiune  involuntar. Funcționarea  în  condiții de  siguranță nu mai este posibilă  în 
cazul în care: 
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− dispozitivul prezintă deteriorări vizibile 
− dispozitivul nu mai funcționează 
− dispozitivul a fost depozitat în condiții nefavorabile pentru o perioadă lungă de timp 
− dispozitivul a fost transportat în condiții nefavorabile. 

Vă  rugăm  să  luați  aminte  la  instrucțiunile  de  siguranță  adiționale  prezente  în  fiecare  capitol  al 
manualului de utilizare. 
Nu porniți aparatul imediat după aducerea acestuia dintr‐un mediu cald într‐unul rece. Condensul ce 
se  formează  poate,  în  condiții  nefavorabile,  să  distrugă  aparatul.  Lăsați  aparatul  să  ajungă  la 
temperatura camerei înainte să îl porniți. 
 
Conținutul 
Unitatea  de măsurare  LWT‐01,  baterie  bloc  9V,  lichid  de  calibrare  a  conductanței  (1413  µS/cm), 
şurubelniță de calibrare, cutie de depozitare şi manual de utilizare. 
 
Punerea în funcțiune, calibrarea, măsurarea 

− Porniți LWT‐01 prin apăsarea butonului ON/OFF. 
− Înlăturați  capacul  protector  pătrat  de  pe  dispozitiv  şi  scoateți  afară  electrodul  de 

conductanță  până  acesta  ajunge  la  distanța  dorită.  Cu  ajutorul  tubului  extensibil  al 
senzorului,  adâncimea  de  cufundare  poate  ajunge  până  la  80 mm.  Nu  atingeți  senzorul 
negru. 

− Clătiți electrodul de  conductanță  cu apă distilată  sau deionizată  (şi  înainte  şi după  fiecare 
măsurare)  şi  ştergeți‐l.  Înmuiați  electrodul  de  conductanță  în  soluția  de  calibrare  (1413 
µS/cm),  inclusă  la  livrare,  amestecați  un  pic  şi  aşteptați  până  când  valoarea  afişată  se 
stabilizează (până la 5 minute). 

− Calibrați  valoarea  afişată  cu  ajutorul  reglajului  lateral  (CAL)  folosind  şurubelnița  inclusă  la 
„141” (1410 µS/cm). Pentru a atinge cel mai mare nivel de precizie, calibrarea trebuie să se 
realizeze la 25°C. 

− Curățați electrodul de conductanță cu apă distilată şi ştergeți‐l. 
− Înmuiați electrodul de conductanță în lichidul ce trebuie măsurat şi amestecați un pic. După 

stabilizarea  valorii  de  pe  afişaj,  citiți  valoarea.  Înmulțiți  valoarea  afişată  cu  10.  Rezultatul 
corespunde conductivității lichidului. 

− Pentru a vă asigura de  folosirea dispozitivului pentru o  lungă perioadă de  timp, electrodul 
trebuie curățat după fiecare măsurare (vedeți întreținerea şi curățarea). 

 
Notă privind calibrarea! 
Nu este necesar să calibrați LWT‐01 după fiecare măsurătoare. 
Este recomandat să calibrați aparatul între fiecare zece şi douăzeci de măsurători efectuate 
sau la fiecare patru săptămâni. În cazul în care ați folosit toată soluția 1413 µS/cm inclusă, 
aceasta poate fi achiziționată din magazinele de specialitate. 

 
Notă privind electrodul de conductanță! 
Electrodul de conductanță trebuie curățat după fiecare măsurătoare efectuată pentru ca să 
ofere măsurători precise pentru o lungă perioadă de timp. Electrodul de conductanță este 
o piesă supusă uzurii şi nu poate fi înlocuit. Electrozii uzați nu fac obiectul garanției. 
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Întreținerea şi Curățarea 
În afară de schimbarea ocazională a bateriei, produsul nu necesită nici un fel de întreținere. Pentru 
curățarea  (clătirea) electrodului de conductanță  folosiți doar apă distilată  sau deionizată  şi hârtie 
absorbantă pentru uscare. 
 
Pentru introducerea/schimbarea bateriei, procedați în felul următor: 
Schimbarea bateriei este necesară în momentul în care datele afişate devin dificil de citit. 

− Deschideți compartimentul bateriei, situat  pe partea din spate a aparatului, prin glisarea în 
sus a capacului compartimentului de baterie. 

− Înlocuiți  bateria  veche  cu  una  nouă  de  acelaşi  tip  şi  închideți  cu  grijă  compartimentul 
bateriilor. 

 

Nu lăsați bateriile uzate în aparat. Chiar şi bateriile cu protecție împotriva scurgerii se pot 
coroda, şi elibera astfel chimicale nocive pentru sănătate şi pentru aparat. 

 
Evacuarea 

Aparatele electronice sunt deşeuri periculoase  şi nu  trebuie aruncate  împreună cu resturile 
menajere. Când aparatul a devenit de nefolosit, înlăturați‐l conform reglementărilor aflate în 
vigoare la punctele locale de colectare. Înlăturarea în gunoiul menajer este interzisă! 
 

Dumneavoastră  ca  şi  consumator  aveți  obligația  legală  (ordonanța  privind  bateriile)  de  a 
returna bateriile uzate  şi  a bateriilor  reîncărcabile; aruncarea acestora  în  gunoiul menajer 
este interzisă! 
Puteți  preda  gratuit  bateriile  sau  acumulatorii  uzați  la  punctele  de  colectare,  sucursalele 
noastre sau oriunde se vând baterii sau acumulatori. 
Astfel vă veți îndeplini obligația legală şi veți contribui la protecția mediului! 

 
Date tehnice 
 

Intervalul de măsurare a conductivității  de la 0 la 9990 µS/cm 
Rezoluție  10 µS/cm 
Precizie  ±1% 
Sursă de alimentare  baterie bloc de 9V 
Temperatura ambientală/de operare  de la 0°C la +50°C 
Dimensiuni (L x l x Î)  aproximativ 158 x 40 x 34 (mm) 
Greutate fără accesorii  aproximativ 85 g 

 
 
 
 
 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 
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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 Voltcraft Germania. 
Aceste 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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