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Introducere 
Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Domenii de utilizare 
Adaptorul USB este un accesoriu opţional pentru multimetrele Voltcraft seria 800 şi 900. 
 

Adaptorul USB permite funcţionarea multimetrului conectat la un computer USB. Coletul adaptorului USB include un software 
demo ce permite afişarea şi prelucrarea ulterioară a datelor măsurate. 
Pentru funcţionarea software-ului este nevoie de un sistem de operare Windows 98 sau mai nou. În plus computerul folosit 
trebuie să dispună de o conexiune USB. Cerinţele minime pentru computerul folosit: 

 Procesor 80486 sau mai nou (recomandăm minim Pentium 2) sau compatibil 

 Placă video cu minim 800 x 600 pixeli 

 Minim 8 MB RAM 

 Minim 8 MB spaţiu liber pe hard disk 

 Unitate CD-ROM 

 Placă audio 

 USB 1.1 sau mai nou 
 

Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  

 

Acest aparat este testat CE şi îndeplineşte cerinţele normelor și directivelor în vigoare. 
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  
 

Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă ale aparatelor conectate.  
 

Toate numele de produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. 
Windows este o marcă înregistrată Microsoft. Pentium este o marcă înregistrată Intel.  
 

Conţinut colet 
Adaptor USB pentru multimetre 
CD software demo 
Scurt manual de utilizare pe CD 
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Instalarea 
Porniţi calculatorul şi sistemul lui de operare.  
Conectaţi cablul de conexiune USB inclus în colet la portul USB liber al computerului. 
 

Sistemul de operare identifică automat noul aparat. 
 

Introduceţi conectorul adaptorului în orificiul în formă de daltă din partea posterioară a aparatului de măsură până ce intră  
perfect la locul său. Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare ale multimetrului (de ex. cap. „Conectarea la un computer”). În acest 
fel aţi realizat conexiunea optică. 
 

Instalarea software-ului de măsurare 
Introduceţi CD-ul cu software în unitatea computerului. Modul autostart activează automat instalarea software-ului măsurători. 
Dacă nu se întâmplă aşa porniţi programul manual în „Explorer”; daţi dublu clic pe „setup.exe” din program. Astfel începe 
instalarea software-ului. 
Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor. În „Program manager” din meniul Start apare un nou director „DMM Interface 
Program”.  
 
Pornire software măsurare 
Porniţi computerul şi realizaţi conexiunea USB dintre computer şi aparatul de măsură înainte de start-ul software-ului. Porniţi 
aparatul de măsură. 
 

În meniul de start deschideţi directorul „DMM Interface Program”, programul "vc820_840". 
Apare ecranul de start al software-ului măsurători. 
Software-ul este acum pregătit de funcţionare şi poate fi utilizat.  
 

Detalii software 

 
Programul este împărţit în diverse arii funcţionale, pe care le explicăm în detaliu în cele ce urmează. 

1. Bara funcţii. Aici puteţi accesa toate setările ariilor funcţionale individuale.  
 ComSetup: aici puteţi seta portul Com pentru conexiunea RS232 (nu este necesar în cazul conexiunii USB). 

 Connect: transferul de date poate fi pornit (START) şi oprit (STOP). 

 Graphic: aici puteţi selecta drept text simbolurile grafice prezentate la punctul 6.  

 Record: aici puteţi prelua setările pentru înregistrare date (numărul max. de valori măsurate).  
 

2. Câmpul pentru conexiuni rapide; aici puteţi selecta direct conexiunea (RS232 COM sau USB).  
 Tasta EXIT încheie programul. Pentru a porni transferul de date apăsaţi tasta corespunzătoare.  

 

3. Zona de afişare a valorilor măsurate digitale, iar dedesubt histogramele. 
 Valoarea măsurată este reprezentată, la fel ca şi la multimetru, împreună cu toate funcţiile măsurători şi simboluri.  

 

4. Câmpul de afişare MIN/MAX cu valorile limită setabile (SetMax/SetMin). 
 Cea mai mică şi cea mai mare valoare măsurată sunt menţinute automat în acest câmp. 

 Valorile limită setabile pentru cea mai mare şi cea mai mică valoare măsurată permit atenţionarea audio-vizuală la 
depăşirea acestor valori de graniţă. Funcţia poate fi selectată prin clic pe box. Valorile pentru setare se bazează pe 
graficul afişat în valori de 1000 (de ex. valoare introdusă 2000 = 20 V în domeniul măsurători 40 V).  
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5. Afişare tabel pentru valorile măsurate înregistrate 
 Aici sunt afişate numeric toate valorile măsurate cu ora. 

 Repeat: această funcţie permite înregistrarea valorilor măsurate numai dacă valoarea măsurată se modifică. Acest lucru 
economiseşte spaţiul de stocare atunci când valorile nu se modifică. Funcţia poate fi dezactivată. 

 Sampling Interval: Aici puteţi seta (în secunde) intervalul folosit pentru înregistrarea datelor. 

 Simbol „Pagină”: Se realizează o nouă listă goală. Valorile măsurate anterior sunt şterse. 

 Simbol „Director”: Se încarcă o listă salvată anterior (numai formatul *.db). 

 Simbol „Dischetă”: Lista măsurători poate fi salvată. Puteţi selecta formatul de date (txt, xls, db). 

 Simbol „Imprimantă”: Lista măsurători poate fi imprimată folosind o imprimantă conectată.  
 

6. Afişare grafică pentru valorile măsurate înregistrate  
 Fill: Această funcţie umple zona de la linia zero până la linia care indică valoarea măsurată. Funcţia poate fi dezactivată. 

 Record (câmp numeric variabil): Aici puteţi introduce numărul valorilor măsurate afişate pe un ecran. Numărul maxim 
pentru valorile măsurate depinde de procesorul utilizat.  
Computer 80486: 1000 – 5000 de valori măsurate 
Computer 80586: 5000 – 50 000 de valori măsurate 

 Clear (simbol pagină): Se şterge afişarea grafică prin apăsarea unei taste. 

 Save (simbol dischetă): Salvarea afişării grafice actuale în formatul Bitmap la "C:\DATA1.BMP". 

 First (tasta skip): Se sare la începutul afişării grafice. 

 Previous (tasta rewind): Se sare o pagină înapoi. 

 Câmp numeric: afişează numărul actual de pagini 

 Next (tasta forward): Se sare o pagină înainte (dacă există această pagină). 

 Last (tasta skip): Se sare la afişarea grafică actuală. 

 Zoom in (simbol lupă): Mărirea afişării grafice. Pentru a micşora apăsaţi din nou această tastă.  
 

7. Afişare analogică pentru valorile măsurate înregistrate 
 În acest câmp de afişare apare valoarea măsurată momentan drept „valoare analogică folosind un instrument 

indicator”. 

 Transferul datelor este indicat printr-un mic simbol ce apare în stânga sus (simbolul luminează numai la transferul 
datelor).  

 La depăşirea valorilor limită setate pentru MAX/MIN pe ecran apare simbolul OL. 

 Valorile limită setate sunt reprezentate printr-o bară roşie.  
 

8. Funcţii ferestre Windows  
 Aceste câmpuri sunt butoane standard pentru Windows folosite pentru a mări, micşora şi închide ferestrele.  

 

Eliminarea deşeurilor  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Adaptor USB pentru multimetre Voltcraft 
Cod:    120317 
 
 

respectă următoarele norme sau documente: 
EN 55022: 1998 +A1: 2000 + A2: 2003; 
EN 55024: 1998 +A1: 2001 + A2: 2003; 

 

Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 

 
Conform reglementărilor 

2004/ 108 /EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 05 februarie 2009 
Loc şi dată         Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat 
 


