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Luxmetru digital Voltcraft MS-1300 
 
Stimate client, 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat de la noi luxmetrul digital Voltcraft MS-1300. 
Sunteţi posesorul unui aparat de înaltă tehnologie. 
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de a folosi aparatul. 
Descriere 
Luxmetrul digital MS-1300 oferă posibilitatea evaluării rapide a condiţiilor de 
iluminare în oricare încăpere. Este un aparat ergonomic, cu senzor de lumină 
extern. Măsurarea se face cu ajutorul celulelor fotoelectrice, ai rezultatele sunt 
indicate în patru câmpuri pe display-ul LCD. Alimentarea se face cu o baterie 
alcalină tip A23. 
Nu expuneţi aparatul la umiditate şi apă, carcasa nu este rezistentă la apă. 
Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă uscată şi moale. Nu folosiţi agenţi 
chimici! 

Orice alt mod de utilizare decât cel descris aici poate cauza defecţiuni 
majore. De asemenea, sunt pericole grave de scurt-circuite, incendii etc. 
Aparatul nu trebuie desfăcut, modificat sau reconstruit.  
Conţinutul pachetului: 
Luxmetru digital Voltcraft MS-1300 cu senzor şi carcasă de protecţie, 
instrucţiuni de utilizare. 
Instrucţiuni de siguranţă 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 
pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă produsul a fost 
utilizat impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia 
va expira!  
Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care 
trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu 
sunt aprobate din motive de securitate (CE). 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 
necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  
Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 
extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală.  
Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 
provoca defecţiuni. 
Device-ul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 
ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   
Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste 
instrucţiuni de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
Aveţi grijă să  respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi 
bateriile când aparatul nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a 
evita scurgerile de substanţe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul 
intră în contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor mănuşi de protecţie la 
înlocuirea bateriilor.  
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e 
posibil să fie înghiţite accidental de copii sau animale domestice.  
Asiguraţi-vă că  bateriile nu sunt demontate, scurt-circuitate sau aruncate în 
foc. Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie!  
Nu vorbiţi la telefon când conduceţi, pentru că puneţi în pericol sănătatea 
celorlalţi participanţi la trafic.  
În unităţi spitaliceşti mobilele nu trebuie folosite pentru că sunt extrem de 
sensibile la interferenţe radio. Pot disturba aparatele medicale ca şi 
defibrilatoare şa. 
Kitul de alimentare corespunde la o protecţie de clasa a II-a. Trebuie conectat 
doar la prize standard de 230V/50Hz. Ştecărul nu trebuie manevrat niciodată 
cu mâinile ude.  
Din motive de securitate, scoateţi aparatul din priză pe timp de furtună. 
Pentru a încărca bateria, folosiţi exclusiv întrerupătorul propriu. 
Informaţii despre iluminarea corectă 
Lumina se măsoară în lucşi. Gradul de adaptabilitatea al ochiului uman este 
nelimitat, ceea ce înseamnă că performanţele vizuale pot fi ridicate chiar în 
condiţii de iluminare slabe. Dacă lumina nu este suficientă, ochiul poate vedea 
doar cu mari eforturi.  
Cu luxmetrul MS-1300 aţi achiziţionat un aparat care poate verifica dacă 
gradul de iluminare este suficient pentru performanţe vizuale normale.  
Gradul de iluminare este transmis de ochi la creier. Creşterea iluminării este 
necesară pentru precizia vederii. În încăperii în care iluminarea este mai mică 
de 30 de lucşi, pericolul de accidente creşte. Oamenii în vârstă au nevoie de 
mai multă lumină,pentru că performanţele lor  vizuale descresc. Persoanele de 
60 de ani au nevoie de două ori mai multă lumină decât cele de 30 de ani de 
pildă. 
 
 

Descrierea produsului 
1. Indicator stare baterie: simbol pentru baterie goală. Dacă acesta 

apare, trebuie înlocuite curând bateriile.  
2. Valorile măsurate ale intensităţii luminii. Dacă este indicat „1”, 

aria de măsurare este depăşită. Treceţi la aria următoare. 
3. Senzorul de lumină are o foto-diodă şi un capac de protecţie. 
4. Baterie alcalină de 12 V, tip A 23. 
5. Buton pentru aria de măsurare ON-OFF. 
6. Şurub pentru deschiderea husei de protecţie şi a capacului 

compartimentului bateriei.  
Măsurarea 

După achiziţionarea, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de 
utilizare. 

- Porniţi aparatul de la butonul 5, alegeţi aria de măsurare dorită. 
- Scoateţi capacul de protecţie de pe senzorul de lumină, ţineţi-l 

orizontal şi asiguraţi-vă că lumina va cădea vertical pe senzor. 
Aveţi grijă să nu se interpună umbra corpului dvs. 

- Citiţi valoarea 2 indicată pe display, în aria de măsurare de 200 la 
2000 de lucşi. Valoarea indicată este intensitatea luminii în lucşi. 
În aria de măsurare de 20.000 lucşi, trebuie să multiplicaţi valoarea 
afişată cu 10, în aria de măsurare cu 50.000 lucşi, trebuie să 
multiplicaţi cu 100 pentru a determina valoarea corectă a 
intensităţii. 

- În caz de depăşire, „1” este afişat pe ecran, treceţi pe următoarea 
arie de măsurare. 

- După măsurare, închideţi aparatul de pe butonul On-OFF şi puneţi 
capacul de protecţie.  

 
Înlocuirea bateriilor 
Aparatul are deja instalată o baterie alcalină de 12V încă de la livrare.  
Când indicatorul de baterie goală apare pe display, înlocuiţi bateria, pentru a 
indica perfect valorile.  
Înlocuiţi şurubul 6 de pe spatele aparatului cu o şurubelniţă şi scoateţi cu grijă 
carcasa aparatului. 
Scoateţi bateria goală şi înlocuiţi-o cu una nouă de acelaşi tip. Puneţi la loc 
capacul şi înşurubaţi. 
 
Eliminarea elementelor uzate 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja 
viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în mod 
prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special 
amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea 
dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea 
bateriilor/bateriilor reîncărcabile  Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă 
dezafectarea bateriilor şi acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. 
Bateriile şi acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea 
oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( 
Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).   
 
Valori standard pentru intensitatea luminii 
Scări, pivniţă, pod – 30 lucşi 
Garaj, hol, magazii – 60 de lucşi 
Bucătării, camera de lucru, living, sală de aşteptare – 250 lucşi 
Sala de luat masa, birouri, laboratoare – 500 lucşi 
Culoare, toalete, băi, camera copiilor – 720 lucşi 
Scris, citit, teme, pictură, cosmetică – 750 lucşi 
Desen tehnic, muncă de precizie, teste precise – 7000 lucşi 
 
Date tehnice 
Aria de măsurare  - 0,01 la 50.000 lucşi 
Precizie - ± 5 % + 10 digiţi (<10.000 lucşi) 
                ± 10% + 10 digiţi (>10.000 lucşi) 
 
Măsurarea ariei – de 1,5 ori pe secundă 
Alimentare - 1x baterie tip 23A 12 V 
Temperatura caracteristică - ± 0,1% la un grad Celsius 
Display – 3 ½ digiţi LCD 
Dimensiuni senzor fotoelectric – 115 x 60 x 27 mm 
Dimensiuni aparat – 188 x 64,5 x 24, 5 
Greutate – 160g 
 
 

 




