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TESTER CONDUCTIVITATE  
Cod produs 101138: Rezoluție: 10 μS/cm LWT‐03  
Cod produs 101139: Rezoluție: 1 μS/cm LWT‐02 

Versiune 05/10 

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

1. Indicații de utilizare 
 

Testerul  face  posibilă măsurarea  conductivității  electrice  a 
unui  lichid.  Aparatul  determină  conductanța,  care  este 
măsurată  în  μS/cm  (micro‐Siemens  per  centimetru). 
Domeniul  de  aplicabilitate  cuprinde  uzul  casnic,  acvarii, 
iazuri  (cu  peşte),  piscine,  laboratoare  foto,  şcoli,  grădini  şi 
altele.  Este  interzisă  folosirea  aparatului  în  domeniul 
industrial  (de ex.  tehnologia galvanizării) sau pentru  lichide 
străbătute  de  curent  electric.  Compensația  automată  a 
temperaturii (CAT) garantează măsurători stabile,  inclusiv  la 
temperaturi diferite. 
Dispozitivul  permite  măsurarea  conductanței  de  la  0  la 
19990  μS/cm  (model  101138)  sau  de  la  0  la  1999  μS/cm 
(model  101139)  pentru  lichidele  nestrăbătute  de  curent, 
necombustibile  sau  necorozive.  Este  interzisă  utilizarea  în 
condiții  ambientale  nefavorabile.  Condițiile  ambientale 
nefavorabile sunt umezeala sau umiditatea excesivă, praf şi 
gaze, vapori sau solvenți inflamabili. Produsul este alimentat 
de la două baterii tip CR2032. 
Acest  produs  îndeplineşte  cerințele  tuturor  directivelor 
europene  şi  naționale  în  vigoare  în  ceea  ce  priveşte 
compatibilitatea electromagnetică (CEM). Conformitatea sa 
CE  a  fost  certificată,  iar  declarațiile  şi  documentele 
justificative sunt deținute de către producător.  
Din  motive  de  siguranță  şi  de  licență  (CE)  este  interzisă 
transformarea  şi/sau  modificarea  neautorizată  a 
dispozitivului. Utilizarea  în  alte  scopuri  decât  cele  descrise 
mai sus nu este permisă şi poate deteriora produsul şi duce 
la  riscuri  asociate  cum  ar  fi  scurt‐circuite,  incendii,  şoc 
electric,  etc.  Vă  rugăm  citiți  cu  atenție  instrucțiunile  de 
utilizare şi păstrați‐le pentru a le consulta ulterior. 

 
2. Conținutul pachetului 

 

• Aparat de măsură 
• 2 baterii CR2032 
• Şurubelniță 

• Cutie de depozitare 
• Soluție standard 
• Manual de utilizare 

 
3. Instrucțiuni de siguranță 

 

Nu  ne  asumăm  nicio  responsabilitate  pentru 
daunele materiale sau personale rezultate în urma 
folosirii  abuzive  a produsului,  a  folosirii necores‐

punzătoare  sau a nerespectării  instrucțiunilor de utilizare. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! 
Simbolul cu semnul exclamării indică informații importante 
în  instrucțiunile de utilizare. Cițiți  instrucțiunile cu atenție 
şi  în  totalitate  înainte  de  a  utiliza  dispozitivul,  altminteri 
există risc de pericol. 
 

Persoane / produs 
• Acest  produs  nu  este  o  jucărie  şi  nu  trebuie  lăsat  la 

îndemâna copiilor! 
• Atunci când folosiți dispozitivul racordat la alte aparate, 

consultați  instrucțiunile de utilizare  şi de  siguranță  ale 
aparatelor respective. 

• Nu  supuneți  produsul  la  suprasolicitări  de  ordin 
mecanic. 

• Nu  expuneți  produsul  la  temperaturi  extreme,  radiații 
solare directe, vibrații puternice sau umezeală. 

• Înainte de fiecare operație de măsurare, asigurați‐vă că 
electrodul de măsurare nu prezintă deteriorări. 

• Pe sit‐urile industriale, respectați regulile de prevenire a 
accidentelor ale asociațiilor pentru prevenirea acciden‐
telor  de muncă  legate  de  instalațiile  şi  echipamentele 
electrice. 

• Manipulați cu grijă lichidele inflamabile sau corozive. În 
acest  caz,  purtați  echipament  de  protecție:  mănuşi, 
ochelari  şi  şorț.  Efectuați  măsurători  numai  în  medii 
bine ventilate. 

• Introduceți  capul  senzorului numai  în  lichide nestrăbă‐
tute de curent electric! 

• Dacă  aveți  motive  să  considerați  că  funcționarea  în 
condiții de siguranță nu mai este posibilă, opriți dispozi‐
tivul  şi  asigurați‐vă  că  nu  poate  fi  pornit  din  nou  din 
greşeală.  Funcționarea  în  condiții  de  siguranță  nu mai 
este posibilă dacă: 
- Dispozitivul prezintă deteriorări vizibile, 
- Dispozitivul nu mai funcționează, sau 
- După  ce  a  fost  depozitat  în  condiții  nefavorabile 

pentru o perioadă lungă de timp, 
- A  fost  supus unor  solicitări  considerabile  în  timpul 

transportului. 
• Nu  porniți  niciodată  dispozitivul  imediat  după  ce  l‐ați 

adus  dintr‐o  încăpere  rece  într‐una  caldă.  Condensul 
care  se  formează  poate  să  distrugă  dispozitivul.  Lăsați 
dispozitivul să ajungă la temperatura camerei înainte de 
a‐l porni. 

 

Baterii 
• Respectați  polaritatea  corectă  când  introduceți 

bateriile. 
• Dacă  nu  intenționați  să  utilizați  dispozitivul  pentru  o 

perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a evita 
daunele provocate de scurgerea acestora. Bateriile care 
curg  sau  sunt  deteriorate  pot  provoca  arsuri  acide  la 
contactul  cu  pielea,  în  consecință  purtați  mănuşi  de 
protecție  corespunzătoare  la  manipularea  bateriilor 
viciate. 

• Nu  lăsați  bateriile  la  îndemâna  copiilor.  Nu  lăsați 
bateriile nesupravegheate, există riscul ca acestea să fie 
înghițite de un copil sau un animal de companie. 

• Înlocuiți  toate  bateriile  în  acelaşi  timp.  Amestecarea 
bateriilor noi  cu  cele  vechi  în dispozitiv poate provoca 
scurgeri ale bateriilor şi defecțiuni ale dispozitivului. 

• Este interzisă demontarea, scurt‐circuitarea şi aruncarea 
bateriilor  în  foc.  Nu  reîncărcați  niciodată  baterii 
nereîncărcabile. Risc de explozie! 
 

Diverse 
• Lucrările  de  reparații  pot  fi  efectuate  exclusiv  de 

către un specialist sau un atelier de specialitate. 
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• Dacă  la manipularea dispozitivului apar  întrebări al 
căror  răspuns  nu  se  găseşte  în  acest  manual  de 
instrucțiuni adresați‐vă unui specialist. 

 
4. Punerea în funcțiune 

 

Nu  atingeți  şi  nu  ştergeți  suprafața  senzorului 
interior al electrodului. 

1.  Înlăturați capacul de protecție  şi clătiți electrodul cu apă 
curată. Apoi ştergeți‐l. 
2. Deschideți  compartimentul  pentru  baterii  din  partea  de 
sus şi scoateți şurubelnița. 
3. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT  (ON/OFF) pentru a porni 
aparatul. 
 

5. Calibrarea 
 

1. Scufundați electrodul în soluția standard. Amestecați uşor 
şi  aşteptați  ca  afişajul  să  se  stabilizeze.  Reglați  valoarea  la 
1413  la 25  oC  răsucind butonul de control „SPAN”  situat  în 
stânga compartimentului pentru baterii cu ajutorul şurubel‐
niței. 
2. Clătiți electrodul cu apă curată şi ştergeți‐l. 
 

Nu este necesar să calibrați testerul LWT‐02 / LWT‐03 
înainte de fiecare măsurătoare. 
Este recomandat să efectuați o calibrare  la fiecare a 
zecea măsurătoare sau la fiecare două săptămâni. 

 
6. Măsurarea 

 

1. Scufundați electrodul în soluția eşantion. 
2. Amestecați uşor şi aşteptați până ce obțineți o citire sta‐
bilă. 
3. După utilizare clătiți electrodul cu apă curată şi acoperiți‐l 
cu capacul de protecție. 
 

7. Înlocuirea bateriilor 
 

1.  Schimbați  bateriile  atunci  când  displayul  pierde  din 
luminozotate sau pâlpâie. 
2.  Deşurubați  în  sens  opus  acelor  de  ceasornic  pentru  a 
deschide compartimentul pentru baterii din partea de sus. 
3. Înlocuiți bateriile CR2032, respectând polaritatea corectă. 
4. Închideți compartimentul pentru baterii. 

 
8. Înlocuirea electrodului 

 

1. Înlăturați capacul de protecție. 
2. Deşurubați  suportul  electrodului  în  sens  opus  acelor  de 
ceasornic pentru a îl înlătura. 
3. Scoateți modulul electrodului trăgându‐l cu grijă în sus. 
4. Introduceți cu grijă un electrod nou. 
5.  Înşurubați  suportul  electrodului  în  sensul  acelor  de 
ceasornic pentru a‐l fixa. 
 

9. Eliminarea deşeurilor 
 

Generale 
Pentru  conservarea,  protejarea  şi  îmbunătățirea 
calității mediului  înconjurător, protejarea  sănătății 
oamenilor  şi  utilizarea  prudentă  şi  rațională  a 
resurselor naturale, utilizatorul trebuie să returneze 
produsul  devenit  inutilizabil  la  punctele  de 
colectare  şi  reciclare,  în  conformitate  cu 
reglementările în vigoare. 

Simbolul  pubelei  pe  rotile  barată  cu  un  X  indică  faptul  că 
acest produs trebuie să  fie eliminat separat  şi nu  împreună 
cu deşeurile menajere. 
   
Baterii / acumulatori 
Utilizatorul are obligația legală (ordonanța privind bateriile) 
de  a  returna  bateriile  şi  bateriile  reîncărcabile  uzate. 
Aruncarea  acestora  în  gunoiul  menajer  este  interzisă! 
Bateriile  /  acumulatorii  care  conțin  substanțe  periculoase 
sunt marcate cu  simbolul pubelei pe  rotile barată  cu un X. 

Simbolul  indică  faptul  că este  interzisă eliminarea 
lor  împreună  cu  deşeurile  menajere.  Simbolurile 
chimice pentru  aceste  substanțe periculoase  sunt 
Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb. 
Puteți  returna  gratuit  bateriile  sau  acumulatorii 
uzați la punctele de colectare, sucursalele 
noastre sau în magazinele unde se comercializează 
baterii / acumulatori. 

Astfel  vă  veți  îndeplini  obligația  legală  şi  veți  contribui  la 
protecția mediului! 
 

10. Date tehnice 
 

 
Sursă de alimentare:  2 baterii buton 3V/DC, tip CR2032 
Domeniu de măsurare:  0 la 19990 μS/cm (model 101138) 

0 la 1999 μS/cm (model 101139)  
Rezoluție:  10 μS/cm (item no. 101138) 

1 μS/cm (item no. 101139)  
Precizie:  ±2 % FS  
Dimensiuni (ø x L):  34 x 170 mm 
Greutate: 85g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  sunt  o  publicație  a German  Electronics  SRL  (Sucevei 
nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft (Lindenweg, D‐92242 Hirschau). 
Toate drepturile,  inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, 
de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare 
a  datelor,  necesită  în  prealabil  aprobarea  scrisă  a  editorului.  Retipărirea,  chiar  şi  parțială,  este 
interzisă. Aceste  instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului  la data tipăririi 
manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiințare prealabilă. 
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