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MANUAL DE UTILIZARE 

UMIDOMETRU PENTRU LEMN 
ȘI MATERIALE BT-400 

Cod produs: 1209830 
Versiune 08/14  

 

Domenii de utilizare 
 

Aparatul măsoară comparativ gradul de umiditate al lemnu-
lui și al materialelor de construcție minerale. În acest fel se 
poate controla gradul de umiditate pentru o anumită perioa-
dă de timp. Măsurătorile se fac cu ajutorul a două sonde 
prin penetrare, care se mențin respectiv se introduc în mate-
rialul de măsurat. Senzorii se schimbă după ce se uzează. 
Aparatul funcționează cu baterii și afișează umiditatea, dar și 
la alegere temperatura ambientală. Aparatul de măsură dis-
pune și de un indicator pentru înlocuirea bateriilor. Pentru 
transportul aparatului este inclus un capac de protecție. 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță prezentate în 
acest manual de utilizare, căci dacă aparatul nu este 
manevrat în mod corespunzător se pot produce accidente.  
 

Instrucțiuni de siguranță și de avertizare 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. Citiți 
în întregime manualul de utilizare, acesta include 
informații importante privind funcționarea corectă 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță 
din manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Puneți aparatul în funcțiune numai în conformitate cu 
instrucțiunile prezentate în acest manual. 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații puternice 
sau umiditate ridicată. Afișarea corectă a valorilor 
măsurate este garantată doar de la 0 până la +50 °C.  

 Nu dezmembrați carcasa cu excepția demontării capacu-
lui de protecție și a capacului compartimentului baterii. 

 Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. 
 

Denumirea părților componente 
 

1 Capac de protecție 
2 Senzor penetrare 
3 Display 
4 Tasta funcționare 
5 Tasta MODE pentru comutarea funcției măsurători 
6 Curea de mână 
7 Senzor termic 
8 Compartiment baterii 

9 Capac compartiment baterii  

 
 

Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 

La prima punere în funcțiune a aparatului, respectiv atunci 
când în dreapta sus pe display apare simbolul baterii 
descărcate  trebuie să instalați baterii noi. 
Aparatul de măsură funcționează cu 4 baterii buton tip LR44 
sau similar. Coletul include și un set de baterii.  
Pentru instalarea/înlocuirea bateriilor procedați după cum 
urmează: 

 Instalați capacul de protecție (1) pe aparat pentru a evita 
accidentările. 

 Deschideți compartimentul baterii. Apucați din lateral 
capacul compartimentului baterii (9) și trageți-l în jos. 

 Dacă este nevoie scoateți bateriile uzate din comparti-
ment (8). În acest sens loviți ușor aparatul de podul 
palmei. Bateriile se desprind de la locul lor. Instalați 
baterii noi de același tip, la polaritatea corectă. Țineți 
cont de simbolurile baterii din compartimentul baterii, 
respectiv de indicațiile de polaritate din schița „Denu-
mirea părților componente”.  

 Închideți cu grijă compartimentul baterii. 
Capacul de protecție și capacul compartimentului baterii nu 
intră la locul lor decât din lateral. Respectați poziția corectă. 
Pentru a evita defectarea aparatului din cauza scurgerilor 
din baterii scoateți bateriile din aparat dacă nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp. Din același motiv 
recomandăm înlocuirea imediată a bateriilor descărcate.  

Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, 
căci există pericolul să fie înghițite de către copii 
sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest 
lucru mergeți imediat la medic. 
Bateriile nu trebuie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 

Punerea în funcțiune și utilizarea 
 

Pentru a se putea garanta punerea corectă în func-
țiune a aparatului de măsură citiți neapărat acest 
manual înainte de a începe să folosiți aparatul și 
respectați toate instrucțiunile de siguranță! 
Aparatul de măsură nu este adecvat pentru 
măsurători cantitative, de ex. siguranța calității.  

Aparatul măsoară conductivitatea materialului de măsurat 
cu ajutorul a doi senzori prin penetrare. Conductivitatea 
crește odată cu gradul de umiditate al materialului. 
Diferitele materiale au diferite date tehnice. BT-400 măsoară 
o valoare medie pentru materiale organice și minerale.  
Murdăria și umiditatea acumulate între senzori poate 
falsifica rezultatele măsurătorilor. Aveți grijă ca senzorii să 
fie permanent curați și uscați. 
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Materialele de construcție din lemn precum cherestea, 
carton sau hârtie au o altă valoare de umiditate decât 
materialele de construcție minerale, precum mortar, țiglă 
sau piatră etc. De aceea aveți la dispoziție două domenii 
pentru evaluare. Ambele domenii sunt afișate prin 
simboluri: 

Valoare măsurată minerală pentru materiale de 
construcție 
Valoare măsurată organică pentru lemn, carton sau 
hârtie 

 

Pornirea și selectarea funcției de măsurare 
 

Pentru a porni aparatul apăsați tasta  (4) timp de 2 
secunde.  
După pornire pe ecran apare ultima funcție măsurători 
setată și ultima funcție selectată pentru iluminarea 
displayului (on/off). 
Pentru a alege funcția măsurători umiditate apăsați scurt 
tasta MODE (5) cu aparatul pornit. La fiecare apăsare a tastei 
comută funcția măsurători de la umiditatea lemnului la 
umiditatea materialelor și invers.  
Pentru a alege funcția măsurarea temperaturii apăsați tasta 
MODE (5) timp de cca. 2 secunde cu aparatul pornit. La 
fiecare apăsare prelungită a tastei (cca. 2 secunde) aparatul 
comută de la măsurarea temperaturii în °C la măsurarea 
temperaturii în °F și invers.  
 

Măsurători lemn  
 

 Alegeți funcția măsurători lemn și scoateți capacul de 
protecție de pe aparat. 

 Introduceți senzorul cât mai adânc în material, cel puțin 
2 mm. Realizați măsurătorile în diagonală pentru a nu 
falsifica valorile măsurate. Repetați măsurătorile în 
diverse poziții pentru a obține o valoare medie 
măsurători. 

 Valoarea măsurată este afișată pe display. 

 După încheierea măsurătorilor așezați întotdeauna 
capacul de protecție pe aparat și opriți aparatul de 
măsură. 

Recomandare: Lemnul de foc trebuie să aibă o valoare 
pentru umiditatea reziduală a <20 vol% înainte de a putea fi 
evaluat.  
 

Măsurători materiale de construcție  
 

 Alegeți funcția măsurarea umidității materialelor de 
construcție și scoateți capacul de protecție de pe aparat. 

 Apăsați ușor senzorul pe material. Dacă este nevoie 
folosiți unghiile care trebuie să intre cel puțin 2 mm în 
material și măsurați apoi în acest loc. Repetați măsură-
torile în diferite locuri pentru a obține o valoare medie.  

 Pe display apare valoarea măsurată. 

 După încheierea măsurătorilor așezați întotdeauna 
capacul de protecție și opriți aparatul de măsură.  

 

Măsurarea temperaturii 
 

 Alegeți funcția măsurători „°C“ sau „°F“ și scoateți 
capacul de protecție de pe aparat.  

 Temperatura ambientală se măsoară cu ajutorul 
senzorului termic (7). Este necesar să treacă ceva timp 

până ce senzorul obține o valoare măsurători stabilă 
pentru temperatura ambientală. 

 În dreapta jos pe display apare valoarea măsurată.  

 După încheierea măsurătorilor reașezați capacul de 
protecție și opriți aparatul de măsură.  

 

Oprirea 
 

Pentru a opri aparatul de măsură apăsați tasta  (4) timp 
de cca. 2 secunde. 
Aparatul de măsură se oprește automat după cca. 2 minute 
dacă nu este apăsată nicio tastă. Astfel se economisesc 
rezervele de energie ale bateriilor.  
Decuplarea automată este afișată folosind simbolul display 

.  
 
Dezactivarea opririi automate.  
Pentru a dezactiva această funcție opriți aparatul de măsură. 
Mențineți apăsată tasta MODE și reporniți aparatul de 
măsură. Simbolul dispare de pe display, decuplarea 
automată este dezactivată până când aparatul de măsură 
este oprit manual. 
După oprirea și repornirea aparatului de măsură decuplarea 
automată este din nou activă.  
 

Iluminarea displayului 
 

Pentru a porni iluminarea displayului apăsați tasta 
funcționare (4). Iluminarea displayului se activează. Apăsați 
din nou scurt tasta funcționare pentru a opri iluminarea. 
Displayul rămâne luminat până când iluminarea este oprită 
manual sau aparatul de măsură este scos din funcțiune.  
 

Întreținerea și curățarea  
 

Cei doi senzori (2) sunt componente supuse uzurii și de 
aceea nu sunt acoperiți de dreptul la garanție. Senzorii pot fi 
înlocuiți cu ajutorul unor scule (de ex. clește plat).  
Deșurubați senzorul uzat din aparat cu ajutorul unei scule, 
pentru a-l roti în sens anti-orar.  
Instalați noul senzor și înșurubați-l pe filet. Nu strângeți prea 
tare senzorul, căci altfel filetul se poate crăpa și astfel 
aparatul de măsură se va defecta.  
Ștergeți la exterior aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită 
sau cu o pensulă.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții 
pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 
 

Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a 
produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege  să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile 
care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin 
simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
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respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
 

Alimentare  4 baterii buton (LR44 sau similar) 
Consum de curent max. 4 mA 
Principiu măsurători  rezistență electrică 
Lungime senzor  8,5 mm 
Umiditate lemn  6 - 44 vol% (+/- 2 vol%) 
Umiditate materiale  0,2 - 2 vol% (+/- 0,1 vol%) 
Măsurare temperatură 0 la +50°C/32 la 122°F (+/- 1 °C/F) 
Rezoluție afișare  lemn: 1 vol% 

material construcții: 0,1 vol% 
temperatură: 1 °C/F 

Condiții funcționare 0 la +50 °C, <85% umiditate 
relativă (fără condens) 

Condiții depozitare -10 la +50 °C, <85% umiditate 
relativă (fără condens) 

Greutate  cca. 70 g 
Dimensiuni (L x l x A)  100 mm x 44 mm x 27 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:  Umidometru pentru lemn și 

materiale Basetech 
Cod produs:  1209830 
Model:    BT-400 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2013; 
EN 61326-2-1: 2013; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 12.11.2014 
Loc și dată 
 
 
 
 
 
 
 
Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


