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RO  Instrucţiuni de utilizare 

 

 

 

 

 
Stimate client, 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs. Este un produs care respectă 

normele europene în domeniu. Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi întocmai 

următoarele instrucţiuni de utilizare. Vă rugăm citiţi în întregime instrucţiunile de 

utilizare înainte de a folosi acest produs.  

 
 

 

VOLTCRAFT® în România prin GERMAN ELECTRONICS 

www.germanelectronics.ro 
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Utilizare 
 

Multitesterul Voltcraft MS-258 II detectează non-contact şi semnalizează vizual şi 

acustic tensiunea AC din firele electrice, prize, cabluri, comutatoare, cutii de 

distribuţie, etc. de la 70 la 440 VAC. Având sensibilitate ajustabilă, acest instrument 

este ideal pentru identificarea fazei. În plus, poate detecta componente metalice 

precum fire, cabluri, şuruburi, cuie, etc. din pereţi, tavane etc. Perfect pentru testarea 

bateriilor, circuitelor şi componentelor electrice. Alimentarea se face cu două baterii 

rotunde de tip LR44 (1,5 VDC) sau similar. Utilizarea este permisă numai în încăperi 

uscate, contactul cu umezeala trebuie evitat cu desăvârşire.  

 

 Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate distruge produsul şi 

poate duce la riscuri adiţionale precum scurtcircuite, incendii etc. 

Este strict interzisă orice modificare sau transformare a produsului.  

 

 

Descriere 
 

MS-258 II este un tester de mână care poate fi utilizat în mod universal, ca hobby 

sau la experimente şcolare ori în ateliere. Ceea ce înseamnă că funcţia de testare 

fără contact a tensiunii este posibilă pentru a determina ce tensiune cuprinsă între 

70 şi 440 VAC este prezentă în cablurile electrice izolate sau cabluri şi aparate 

conectate la curent. Avertizarea se fac vizual cu ajutorul unui LED şi acustic. 

Adiţional, MS-258 II este echipat cu un senzor detector de metale care poate fi 

folosit foarte simplu pentru a detecta obiectele metalice, ca şi cabluri sau cuie în 

ziduri. Cu ajutorul acestui aparat, se poate verifica foarte uşor existenţa curentului, 

cablurilor electrice şi a altor componente.  

 

 

Conţinutul pachetului 
 

Pachetul conţine un multitester MS-258 II, două baterii buton LR-44 şi instrucţiuni de 

operare. 
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Instrucţiuni de siguranţă 
 

Garanţia devine nulă în cazul deteriorării cauzate de nerespectarea 

instrucţiunilor de utilizare. Nu ne asumăm răspunderea pentru 

pagubele materiale sau cazurile de vătămare corporală a persoanelor 

rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului sau a 

nerespectării instrucţiunilor de siguranţă. În asemenea cazuri garanţia 

devine nulă. 

 
Din motive de securitate şi certificare (CE), modificarea şi/sau transformarea 

neautorizată a produsului sunt interzise. 

 
Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de securitate a dispozitivului, respectarea 

instrucţiunilor de utilizare şi siguranţă, precum şi a notelor de avertizare este 

imperativă. Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante 

care trebuie respectate cu stricteţe. Citiţi toate instrucţiunile de utilizare înainte de a 

folosi dispozitivul. 

 
Aparatul poate fi folosit numai în cazul circuitelor electrice protejate cu siguranţă de 

16 A. 

 
Fiţi atenţi mai ales când tensiunea curentului alternativ trece de 25V sau 35V la 

curent continuu. Chiar şi în cazul unor tensiuni mai mici decât cele menţionate mai 

sus există pericolul de electrocutare dacă atingeţi accidental cablurile electrice. 

 
Aparatul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 

 
Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic. De asemenea, dispozitivul nu trebuie să 

intre în contact cu niciun lichid sau umezeală.  

 
Folosiţi aparatul în aer liber doar în condiţii meteorologice adecvate sau utilizând 

echipament de protecţie corespunzător. 

 
În cazul în care aveţi nelămuriri referitoare la modul de operare a aparatului, 

adresaţi-vă personalului specializat. 
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Elemente de operare 
 

 
 

1. Senzor de metale 

2. Indicator optic (LED) 

3. Buton pentru sensibilitate 

4. Detector pentru pornirea testului 

5. Compartimentul bateriilor (sub 

clemă) 

6. Senzor tensiune AC 

7. Test continuitate - PIN 

 

 

Introducerea bateriilor - schimbarea bateriilor 
 

Pentru funcţionarea multitesterului aveţi nevoie de două baterii rotunde de tip LR44 

sau echivalent ca şi SR44 sau V13AG. 

 

 
 

Pentru schimbarea bateriilor procedaţi astfel: 

- Întoarceţi clema spre stânga cu 90°.  

- După ce aţi deschis capacul de pe compartimentul bateriilor, scoateţi cele 

două baterii uzate. 

- Înlocuiţi-le cu altele două noi de acelaşi tip sau similar. Respectaţi polaritatea. 

- Puneţi capacul de pe compartimentul bateriilor la loc şi răsuciţi clema spre 

dreapta cu 90°.  
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 Pentru a preveni şocurile electrice, aparatul nu trebuie folosit dacă e cu 

capacul desfăcut. După fiecare schimbare a bateriilor, este necesară 

rularea funcţiei de autotestare. 

Nu lăsaţi bateriile la întâmplare. Copiii sau animalele le pot înghiţi. 

Substanţele scurse din bateriile stricate pot provoca arsuri grave în contact 

cu pielea. Nu aruncaţi bateriile în foc. 

 

 

Autotestare 
 

Înainte de fiecare folosire este necesară rularea funcţiei de autotestare. Înainte de 

fiecare folosire verificaţi dacă aparatul nu e avariat, dacă nu are carcasa crăpată etc. 

 

Autotestarea senzorului de tensiune: 

Puneţi butonul de sensibilitate (3) pe minim (învârtire în sens invers acelor de 

ceasornic pentru oprire) şi apăsaţi butonul de start test (4). Frecaţi puţin senzorul (6) 

pe tricoul dvs. sau de pantaloni. O scurtă iluminare a LED-ului (2) şi un semnal 

acustic indică funcţionarea corectă a aparatului. Dacă nu e nici un semnal sonor şi 

nici vizual, înseamnă că aparatul nu funcţionează.  

 

Autotestarea senzorului de metale: 

Puneţi butonul de sensibilitate (3) pe maximum (învârtire în sensul acelor de 

ceasornic pentru oprire) şi apăsaţi butonul de start test (4). Apăsaţi pe butonul de 

start test (4), iar LED-ul se va aprinde, iar aparatul va scoate un sunet. Învârtiţi 

butonul de sensibilitate în sensul acelor de ceasornic până când sunetul se opreşte. 

Puneţi senzorul de metale (1) în apropierea unui obiect de care sunteţi siguri că este 

de metal. Acum LED-ul (2) va lumina şi aparatul va emite semnale acustice. Dacă 

nu e nici un semnal sonor şi nici vizual, înseamnă că aparatul nu funcţionează.  

 

 

Detectarea tensiunii de până la 440V 
- Efectuaţi autotestarea, aşa cum a fost descrisă mai sus. 

- Puneţi butonul de sensibilitate (3) pe minimum şi ţineţi apăsat butonul de start 

test (4).  

SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL



Multitester  Voltcraft MS-258 II 
Instrucţiuni de utilizare în limba română 

© Copyright 2010  - Voltcraft® şi German Electronics 

6 

- Puneţi senzorul de tensiune în apropierea obiectului pe care doriţi să-l testaţi 

(priză, fire electrice etc.). Multitesterul MS-258 II poate detecta tensiunea în 

cabluri de 230V ascunse; cablul nu trebuie să fie ecranat şi nici acoperit cu 

mai mult de 1 cm de tencuială. Pentru a creşte gradul de sensibilitate, este 

indicat să vă puneţi mâna liberă pe perete. 

- Aparatul va indica prezenţa curentului alternativ (70-440V) prin aprinderea 

intermitentă a LED-ului (2) şi prin semnale acustice. 

 

Pentru a evita şocurile electrice, pe durata măsurării nu atingeţi cablurile 

sau conexiunile pe care trebuie să le măsuraţi, nici direct, nici indirect. 

Dacă nu sunteţi siguri de rezultatele testării adresaţi-vă unui specialist.  

Cablurile ecranate nu pot fi testate. 

Ţineţi cont de faptul că umiditatea poate influenţa sensibilitatea aparatului. 

 

 

Detectarea metalelor 
 

- Apăsaţi butonul de start test (4) şi puneţi butonul de sensibilitate (3) pe 

maximum. LED-ul (2) se va aprinde şi aparatul va emite semnale sonore. 

- Ţineţi apăsat butonul de start test (4) şi învârtiţi butonul de sensibilitate  (3) în 

sensul acelor de ceasornic până când LED-ul şi sunetul se opresc. Asiguraţi-

vă că în timpul ajustării nu sunteţi în apropierea unor obiecte care au 

părţi metalice, deoarece acest lucru ar putea afecta rezultatul. 

- Ţineţi apăsat butonul de start test (4) şi mutaţi uşor senzorul de metal (1) în 

diferite direcţii pe suprafaţa/obiectul pe care doriţi să-l testaţi. 

- Aparatul indică prezenţa metalelor prin aprinderea intermitentă a LED-ului (2) 

şi prin semnale acustice. 

- Pentru localizarea precisă a obiectelor de metal, ţineţi apăsat butonul de start 

test (4), învârtiţi foarte uşor butonul de sensibilitate (3) în sensul acelor de 

ceasornic şi scanaţi din nou suprafaţa testată până când locul unde se află 

obiectul este determinat cu exactitate. În acest fel puteţi determina exact 

poziţia cablurilor de alimentare sau a conductelor metalice de apă pentru a 

evita de exemplu pagubele inutile în cazul efectuării unor foraje sau găuri. 
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 Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu puteţi detecta cablurile, cuiele etc. 

din pereţi care au fost „protejaţi” cu folie de metal (frecvent în cazul 

soclurilor izolate cu fibră de sticlă). De asemenea, ţevile din plastic nu pot fi 

detectate.  

Adâncimea până la care dispozitivul este capabil să detecteze metale depinde de 

tipul metalului şi de mărimea obiectului. Obiectele mai mari pot fi detectate la 

adâncimi mai mari. 

 

 

Verificarea continuităţii 
Asiguraţi-vă că aţi scos piesele de alimentarea cu curent alternativ sau de 

mare voltaj. În timp ce verificaţi, apăsaţi pe butonul de start test (4) şi puneţi 

testerul de continuitate - PIN (7) în contact cu o parte a obiectului, iar cu 

mâna liberă ţineţi partea cealaltă a obiectului. 

Continuitatea este indicată de LED (2) şi de semnale acustice. 

 

 

Întreţinere şi debarasare 
 

Folosiţi o cârpă moale, fără scame şi antistatică pentru a curăţa exteriorul aparatului. 

În niciun caz să nu utilizaţi agenţi chimici de curăţare sau solvenţi. Întreţinerea sau 

repararea se poate face numai de către un specialist. După ce aparatul s-a defectat, 

aruncaţi-l numai în locuri special amenajate. 

 

 

Date tehnice 
 
Domeniu măsurare tensiune:   70 - 440 VAC 
Gama de frecvenţe:     50 - 500 Hz 
Alimentarea:      3 VDC (2 baterii rotunde LR44) 
Dimensiuni (W x L x D):    22 x 142 x 25 mm 
Greutate:      34 g (inclusiv bateriile) 
Condiţii ambientale 
Temperatura de operare:    - 10°C ... + 50°C 
Umiditatea relativă:     < 90% (fără condensare) 
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