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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

TESTER CÂMP MAGNETIC MS-410 
Cod produs: 123004 

Versiune 06/09 

 

Destinaţia de utilizare 
Testerul de câmp magnetic a fost conceput pentru 
detectarea câmpurilor magnetice constante sau alternative. 
Testerul este ideal pentru testarea funcţionării inductorilor 
ce transportă curenţi, precum sunt releele, valvele 
magnetice, etc. Testerul funcţionează fără contact şi de 
aceea, nu este necesară deschiderea carcasei. Atunci când 
este detectat un câmp magnetic, vârful de testare începe să 
ilumineze intermitent. Un test permanent de magnet, pentru 
testarea funcţionării, este inclus la livrare. 
 

În plus, testerul beneficiază de iluminare LED integrată. 
 

Testerul de câmp magnetic este alimentat de către două 
baterii micro. Nu utilizaţi altă sursă de alimentare. 
 

Vă rugăm să reţineţi notele adiţionale de siguranţă din acest 
manual de utilizare. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Semnul de exclamaţie, cuprins într-un triunghi, 
indică instrucţiuni importante, cuprinse în acest 
manual de utilizare. Vă rugăm să citiţi toate 
instrucţiunile, înainte de a pune aparatul în 
funcţiune; acestea conţin informaţii importante, cu 
privire la utilizarea corectă. 

 

 Garanţia va fi nulă, în cazul unei deteriorări cauzate de 
către nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! Nu ne 
asumăm nici un fel de răspundere pentru daunele 
colaterale rezultate! 

 Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru pagubele 
materiale şi pentru vătămările corporale, cauzate de 
către utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucţiuni-
lor de siguranţă! Garanţia va fi nulă în astfel de cazuri. 

 Conversiile şi/sau modificările neautorizate ale aparatului 
sunt interzise, din motive de siguranţă şi aprobare (CE). 

 Aveţi deosebită grijă, atunci când utilizaţi aparatul pentru 
prima dată. Urmaţi cu rigoare instrucţiunile de utilizare. 

 Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme, 
vibraţii puternice sau nivele ridicate de umiditate. 

 Ţineţi testerul de câmp magnetic de mâner. Nu ţineţi 
niciodată aparatul de mai sus de marcajul mânerului. 

 Aparatul conţine componente magnetice. Ţineţi aceste 
componente departe de implanturile umane sensibile 
(de exemplu, stimulatoare cardiace, etc.). 

 În afară de deschiderea capacului compartimentului de 
baterii, testerul de câmp magnetic nu trebuie demontat. 

 Păstraţi testerul de câmp magnetic curat şi depozitaţi-l 
într-o locaţie adecvată. 

 Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
 

Descrierea componentelor 

 
1. Vârf de testare 
2. Indicator de verificare 
3. Buton de măsurare 
4. Clips de ataşare 
5. Comutator pentru iluminarea LED 
6. LED şi compartiment de baterii integrat 
7. Magnet permanent de test pentru testul de funcţionare 

 

Introducerea/Înlocuirea bateriilor 
Pentru punerea în funcţiune sau atunci când ledul testerului 
nu mai funcţionează, trebuie să introduceţi / înlocuiţi 
bateriile. 2 baterii sunt incluse la livrare. 
 

Procedaţi în felul următor, pentru introducerea sau 
înlocuirea bateriilor: 

 
 Apăsaţi uşor în jos piesa dintre clips-ul de ataşare (4) şi 

comutatorul pentru iluminarea LED (5) şi scoateţi 
compartimentul bateriilor (6) de pe tester. 

 Introduceţi două baterii micro (AAA) în compartimentul 
bateriilor. Respectaţi polaritatea indicată în comparti-
mentul bateriilor. Utilizaţi baterii alcaline; acestea garan-
tează o perioadă mai lungă de utilizare. 

 Închideţi compartimentul bateriilor la loc, cu grijă. 
 

Nu lăsaţi bateriile goale în aparat. Chiar şi bateriile 
cu protecţie la scurgere pot coroda şi elibera astfel 
chimicale dăunătoare pentru sănătatea dumnea-
voastră. Bateriile scurse pot deteriora aparatul. 
Bateriile, inclusiv bateriile reîncărcabile, nu trebuie 
scurtcircuitate sau aruncate în foc deschis. Bateriile 
(ne-reîncărcabile) nu trebuie reîncărcate. Risc de 
explozie. 

 

Bateriile scurse sau bateriile/bateriile reîncărcabile 
deteriorare pot cauza arderi acide, în contact cu 
pielea. De aceea, utilizaţi mănuşi de protecţie 
adecvate, atunci când intraţi în contact cu acestea. 
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi 
timp. Nu amestecaţi bateriile noi cu cele vechi, 
deoarece cele vechi pot să curgă. 

 

Bateriile adecvate: cod produs 65 23 03. Cantitate necesară 2 
baterii. 
 

Punerea în funcţiune şi utilizarea 
Înainte de fiecare măsurătoare, verificaţi dacă 
testerul de câmp magnetic funcţionează, prin 
utilizarea magnetului inclus. 
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Testul de funcţionare 
Verificaţi funcţionarea testerului de câmp magnetic, înainte 
de fiecare test. Pentru testare, este inclus un magnet 
permanent. 

 Glisaţi magnetul (7) de pe partea din spate a aparatului. 

 Apăsaţi tasta de test (3) şi ţineţi-o apăsată, în timpul 
perioadei de testare. 

 Mişcaţi magnetul spre partea din faţă a vârfului de 
testare. 

 Indicatorul de verificare (2) trebuie să ilumineze 
intermitent. În cazul în care acesta nu iluminează 
intermitent, verificaţi bateriile şi, dacă este necesar, 
înlocuiţi-le. 

 Atunci când eliberaţi tasta de test, testerul este oprit. 
Ataşaţi magnetul din nou pe tester. 

 

Modul de test 
 Apăsaţi tasta de test (3) şi ţineţi-o apăsată, în timpul 

perioadei de testare. 

 Amplasaţi vârful de test lângă obiectul pe care doriţi să îl 
testaţi. 

 Vârful de test (2) iluminează intermitent, atunci când este 
detectat un câmp magnetic. În cazul în care afişajul este 
iluminat, pentru o perioadă scurtă de timp, acest lucru 
poate fi cauzat de către o componentă din apropiere. 

 Atunci când eliberaţi tasta de test, testerul este oprit. 
 

Iluminarea LED 
 Apăsaţi comutatorul (5), până când acesta rămâne în 

poziţie. Ledul (6), situat pe partea din spate a testerului, 
se va aprinde. 

 Pentru oprire, apăsaţi din nou comutatorul. Ledul este 
acum stins. 

 Opriţi întotdeauna ledul după utilizare; în cazul în care 
acesta rămâne aprins, bateriile se vor descărca mai 
repede. 

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Testerul nu necesită nici un fel de întreţinere, în afară de 
înlocuirea bateriilor şi curăţarea ocazională. Utilizaţi o lavetă 
uscată, curată, ce nu lasă scame, antistatică, pentru 
curăţarea aparatului. Nu utilizaţi materiale abrazive, agenţi 
chimic sau detergenţi ce conţin solvenţi, pentru a curăţa 
produsul. 
Verificaţi periodic siguranţa tehnică a testerului. 
 

Puteţi presupune că utilizarea în siguranţă nu mai este 
posibilă, atunci când: 

 aparatul prezintă deteriorări vizibile, 

 aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile, 
pentru o perioadă lungă de timp 

 aparatul a fost expus la stres intens în timpul 
transportului 

 funcţia de test, descrisă mai sus, nu funcţionează 
corect. 

 

Nu încercaţi să desfaceţi carcasa, în afară de compartimentul 
bateriilor. 
 

Înlăturarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile uzate! 
Dumneavoastră, ca utilizator final, aveţi obligaţia legală să 

înlăturaţi responsabil toate bateriile uzate/bateriile 
reîncărcabile. Aruncarea acestora împreună cu 
resturile menajere este interzisă! 
Bateriile/acumulatorii conţin substanţe periculoa-
se, marcate cu simbolul pubelei cu roţi, barată cu 
două linii în formă de X. Simbolurile ce indică 
metalele grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. Puteţi preda gratuit bateriile 

sau acumulatorii uzaţi la punctele de colectare, sucursalele 
noastre sau oriunde se vând baterii sau acumulatori. 
Vă veţi îndeplini astfel obligaţia legală şi veţi contribui la 
protejarea mediului! 
 
Înlăturarea 

Aparatele electronice uzate sunt materiale brute. 
Este interzisă înlăturarea lor împreună cu resturile 
menajere. Atunci când aparatul nu mai poate fi 
utilizat, vă rugăm să îl înlăturaţi, în concordanţă cu 

reglementările aflate în vigoare, la punctul dumneavoastră 
local de colectare. Aruncarea acestuia împreună cu resturile 
menajere este interzisă! 
 

Date tehnice 
Tensiunea de operare .......... 2 baterii alcaline AAA 
Consumul de putere ............. aproximativ 32 mA 
Câmpuri magnetice .............. AC, DC (şi magneţi permanenţi) 
Inductanţă detectabilă (H = Henry) 

    ............... 63 H, 98 H, 401 H, 810 H 
Greutatea .............................. 48 g 
Clasa de protecţie ................. 2 (izolaţie dublă) 
 

Condiţii ambientale 
Gama temperaturii de operare ......... între -10 °C şi +50 °C 
Umiditatea relativă .................... < 95%rF (fără condensare) 
Temperatura de depozitare ............... între -10 °C şi +50 °C 
Altitudinea maximă de operare ......... 3000 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Deţinătorul licenţei:  Conrad Electronic SE 
 
Adresa:    Strada - Klaus – Conrad – Nr.1 
    D – 92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe proprie răspundere faptul că produsul: 
 
Tipul de echipament:  TESTER CÂMP MAGNETIC VOLTCRAFT MS-410 
 
Cod produs:   123004 
 
  este în conformitate cu următoarele norme sau documente: 
 
    EN 61326-1: 2006; 
    EN 61326-2-1: 2006; 
 
           Titlul şi/sau numărul/data normelor sau documentelor 
     

   În conformitate cu directivele 
      
    2004/108/EC 
 
 
 
 
 

Hirschau, 24. Mar. 2009     
Locul şi data emiterii     Producătorul/Reprezentantul autorizat 
       numele şi semnătura 


