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Versiune 01/13 
 
 
1. DOMENII DE UTILIZARE 
 

DL-101T este un colector de date compact, pe bază de baterie, cu senzor de temperatură intern; modelul DL-121TH are în plus 
un senzor de umiditate. Datele măsurate sunt înregistrate automat la intervale ajustabile de la 2 s până la 24 h. Se pot salva 
maxim 32000 valori măsurate (pentru DL-121TH, câte 16000 pentru temperatură, respectiv umiditate). Astfel puteţi înregistra 
date timp de mai mulţi ani. 
În plus, puteţi economisi spaţiu montând aparatul pe perete. La fel ca un stick USB, colectorul de date se conectează la 
calculator, de unde puteţi citi datele. Datele sunt editate grafic cu ajutorul unui program de evaluare. De asemenea, puteţi 
exporta date pentru a le evalua tabelar. În plus, puteţi salva datele înregistrate pentru a le procesa ulterior. 
Alimentarea se face cu o baterie cu litiu cu autonomie mare. Aceasta asigură o perioadă de înregistrare foarte îndelungată. 
Cu capacul de protecţie ataşat, produsul este rezistent la apa stropită şi poate fi utilizat atât la interior cât şi la exterior. Aparatul 
poate fi utilizat numai cu carcasa complet închisă. 
Colectorul de date nu trebuie utilizat dacă este deschis, de ex. dacă compartimentul bateriei este deschis sau îi lipseşte capacul. 
Se interzice măsurarea în condiţii ambientale nefavorabile ca de ex. praf şi vapori, solvenţi sau gaze inflamabile. Respectaţi 
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă! 
Acest produs este testat din punct de vedere CEM (compatibilitate electromagnetică) şi îndeplineşte cerinţele tuturor 
directivelor europene şi naţionale în vigoare. Conformitatea CE a fost stabilită, declaraţiile aferente fiind disponibile la 
producător. 
Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. Utilizarea în 
alte scopuri decât cele descrise mai sus este interzisă şi poate duce la deteriorarea produsului şi în plus implică riscuri 
suplimentare precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru a le 
consulta ulterior. 
 
 
2. CONŢINUTUL COLETULUI 
 

• Colector de date 
• Baterie cu litiu 
• Suport de perete şi material de fixare (nu utilizaţi suportul adeziv sub 5 °C)  
• CD cu software (pentru Windows® 98/2000/XP/Vista) 
• Instrucţiuni de utilizare 
 
 
3. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea abuzivă sau necores-
punzătoare a produsului sau de nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare. În astfel de cazuri se pierde dreptul 
la garanţie! 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică informaţii importante în instrucţiunile de utilizare. Citiţi cu atenţie 
şi în întregime instrucţiunile de utilizare, în caz contrar există risc de pericol. 
 

Siguranţa personală 
• Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor! Nu îl lăsaţi în locuri în care au acces copiii 

deoarece conţine piese mici şi o baterie.  
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• Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor! 
 

Siguranţa produsului 
• Atunci când utilizaţi produsul conectat la alte aparate, respectaţi de asemenea instrucţiunile de utilizare şi de 

siguranţă ale aparatelor conectate. 
• Nu expuneţi produsul la suprasolicitări de ordin mecanic. 
• Manipulaţi produsul cu grijă şi nu îl scăpaţi. Şocurile, lovirile sau căderile, chiar de la înălţime mică, îl pot 

deteriora. 
• Nu expuneţi produsul la temperaturi extreme, lumină solară directă, vibraţii intense sau umezeală. 
• Nu utilizaţi produsul în încăperi sau în condiţii ambientale nefavorabile care conţin sau pot conţine praf , vapori 

sau gaze inflamabile. Evitaţi utilizarea în apropierea: 
- câmpurilor magnetice sau electrostatice puternice 
- antenelor de transmisie sau generatoarelor HF 
deoarece acestea ar putea afecta măsurătorile.  
 

Siguranţa bateriilor 
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 
• Respectaţi polaritatea corectă atunci când instalaţi bateriile. 
• Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a preveni daunele 

provocate de scurgeri. Bateriile defecte sau care curg pot cauza arsuri acide dacă intră în contact cu pielea; 
aşadar, purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare atunci când manipulaţi baterii deteriorate . 

• Nu lăsaţi bateriile/acumulatoarele nesupravegheate. Acestea ar putea fi înghiţite de copii sau animale de 
companie. În caz de înghiţire consultaţi imediat un medic. 

• Înlocuiţi toate bateriile în acelaşi timp. Amestecarea bateriilor noi cu cele vechi în aparat poate cauza scurgeri ale 
bateriilor şi deteriorarea aparatului. 

• Nu demontaţi bateriile, nu le scurtcircuitaţi şi nu le aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi niciodată bateriile 
nereîncărcabile. Risc de explozie! 

 

Diverse 
• Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un specialist/atelier specializat. 
• Dacă aveţi întrebări referitoare la utilizarea aparatului ale căror răspunsuri nu se găsesc în aceste instrucţiuni de 

utilizare, contactaţi un specialist. 
 
 
4. ELEMENTE DE COMANDĂ 
 

 
 
 

1 Capac de protecţie 

2 Conector USB 

3 Indicator ALM (led galben/roşu) 

4 Indicator REC (led verde) 

5 Garnitură din cauciuc 

6 Compartimentul bateriei, încorporat 

7 Orificii senzor 

8 Buton pe spate 

 
 

 
 
5. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
 

• Colectoarele de date sunt protejate de apa stropită cu un capac de protecţie şi o garnitură de cauciuc. Această protecţie 
permite colectarea permanentă, inclusiv în încăperi umede sau în exterior. 

• Capacul de protecţie trebuie îndepărtat pentru a înlocui bateria sau pentru a citi datele salvate prin intermediul unui 
calculator.  

• Trageţi de capacul transparent pentru a îl îndepărta. Capacul de protecţie este bine fixat pe colectorul de date graţie 
garniturii din cauciuc. În timp ce trageţi, balansaţi cu grijă capacul de protecţie în faţă şi în spate până iese. 

• Înainte de a înregistra date cu ajutorul colectorului de date, trebuie să puneţi bine la loc capacul de protecţie.  
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6. INSTALAREA/ÎNLOCUIREA BATERIEI 
 

Înainte de a lucra cu colectorul de date trebuie mai întâi să instalaţi bateria inclusă în colet. 

 
1. Deschideţi carcasa cu ajutorul unui obiect ascuţit (de ex. o şurubelniţă mică etc.). Trageţi de carcasă în direcţia săgeţii. 
2. Trageţi colectorul afară din carcasă. 
3. Întoarceţi colectorul de date şi introduceţi bateria în compartimentul bateriei respectând polaritatea corectă. Observaţi 

marcajele de polaritate din interiorul compartimentului bateriei. Cele două leduri indicatoare se aprind scurt, pentru control 
(alternativ verde, galben, verde). 

4. Glisaţi colectorul de date înapoi în carcasă până ce se fixează în poziţie cu un clic. Acum colectorul de date este gata de 
programare. 

Bateria trebuie înlocuită dacă cele două indicatoare nu se aprind la începerea procesului de măsurare sau atunci când indicatorul 
„ALM” (3) clipeşte la intervale de 60 secunde. 

 
Datele salvate nu se pierd la înlocuirea bateriei sau în caz de defectare în timpul înregistrării. 

 
 
7. INSTALAREA DRIVER-ULUI/SOFTWARE-ULUI 
 

1. Introduceţi CD-ROM-ul în cititorul de CD-uri al calculatorului dvs.  
2. Instalarea va începe automat. În caz contrar, accesaţi directorul CD-ROM-ului şi deschideţi fişierul de instalare 

„autorun.exe”. 
3. Selectaţi limba dorită dintre germană, engleză şu franceză. 
4. Urmaţi instrucţiunile din caseta de dialog, selectaţi destinaţia de instalare şi finalizaţi instalarea. 
5. Pentru mai multe informaţii consultaţi instrucţiunile de utilizare de pe CD-ul furnizat. 
6. Software-ul inclus este Voltsoft ediţia standard. Versiunea profesională (Voltsoft Data Logger, cod produs 10 13 33) este un 

produs opţional pe care îl puteţi achiziţiona separat. Dacă achiziţionaţi versiunea profesională, veţi primi şi codul licenţei. 
Urmaţi paşii din manualul de utilizare al Voltsoft pentru a vă înregistra şi a trece la versiunea profesională a software-ului. 

 

Schema caracteristicilor: 
 Standard Profesional 
Gestiune utilizatori  √ 
Gestiune e-mailuri  √ 
Setări generale √ √ 
Preferinţe limbă √ √ 
Modele de e-mailuri  √ 
Gestiune dispozitive (adăugare / eliminare) √ √ 
Grafică personalizată  √ 
Alertă e-mail  √ 
Interfaţă web  √ 

 
 
8. ÎNCEPEREA MĂSURĂRII 
 

• După ce programarea s-a încheiat cu succes, puteţi începe procesul de înregistrare în locul dorit apăsând butonul de pe 
colectorul de date (8). Începerea procesului este semnalizată de ledurile „REC”şi „ALM” care clipesc simultan. 

• Odată atins numărul de valori presetat (de exemplu 50), înregistrarea se încheie automat. 

 
Puteţi întrerupe oricând înregistrarea citind datele pe un calculator. 

Ledul verde „REC” se stinge. Ledul galben „ALM” clipeşte odată la 60 s. 
 
9. CITIREA COLECTORULUI DE DATE 
 

1. Porniţi software-ul Voltsoft şi conectaţi colectorul de date la calculator. Urmaţi instrucţiunile din manualul software-ului 
(capitolul 3). 

2. După ce terminaţi de citit datele de pe colectorul de date, deconectaţi-l de la portul USB. 

 
Dacă lăsaţi colectorul de date conectat la portul USB al calculatorului o perioadă mai îndelungată, este posibil ca 
bateria să se descarce mai repede.  
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10. ELIMINAREA 
 

Produs  

 

Dispozitivele electronice sunt deşeuri reciclabile şi nu trebuie eliminate laolaltă cu gunoiul menajer. 
Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
Îndepărtaţi bateriile/acumulatoarele instalate şi eliminaţi-le separat de produs.  

 
Baterii/acumulatoare  
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze toate bateriile şi bateriile reîncărcabile 
uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă!  

 
 

Bateriile şi acumulatoarele care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolurile de alături, care indică 
faptul că aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (marcajul se găseşte pe 
baterie/acumulator, de ex. dedesubtul simbolului pubelei ilustrat în stânga). 
Puteţi returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în 
magazinele care comercializează baterii/acumulatoare. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător. 
 
 
11. DATE TEHNICE 
 

 

 DL-101T DL-121TH 
Tensiune de funcţionare: baterie cu litiu 1/2AA de 3,6 V 

Autonomie baterie aprox.: 1 an la un interval de înregistrare de 5 s 
2,5 ani la un interval de înregistrare de 10 s 

Număr maxim date măsurate: 32000 16000 pentru temperatură 
16000 pentru umiditate 

Domeniu măsurare temperatură: -40 până la +70 °C 

Precizie temperatură: +/- 1 °C (0 până la +40 °C) 
+/- 2,5 °C (domeniu rezidual) 

Timp de răspuns temperatură: aprox. 20 s 
Domeniu măsurare umiditate: --- 0 – 100% UR 
Precizie umiditate: --- +/- 3% 
Timp de răspuns umiditate: --- aprox. 5 s 
Precizie punct de rouă 
(la 25 °C şi 40 – 100% UR): --- +/- 2 °C 

Rezoluţie: 0,1 °C / 0,1% UR 

Interval măsurare: 
2/5/10/30 secunde 
1/5/10/30 minute 
1/2/3/6/12/24 ore 

Dimensiuni (L x l x Î): 130 x 30 x 25 mm 
Greutate: 20 g 

 

 
Dispozitivul de montaj pe perete are un suport adeziv. Suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf sau grăsimi. 
Suportul adeziv atinge forţa adezivă maximă peste 5 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, 
D-92242 Hirschau, Germania). 
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 parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 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 înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
Tipul echipamentului:  COLECTOR DATE TEMPERATURĂ USB VOLTCRAFT DL-101T 
    COLECTOR DATE TEMPERATURĂ/UMIDITATE USB VOLTCRAFT  DL-121TH 
 
Cod produs:   105056 
    105057 
 
 
este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hirschau, 01 decembrie 2011 
Locul şi data emiterii 

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat 

 


	Baterii/acumulatoare

