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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

LUXMETRU BL-10L 
Cod produs: 123206 

Versiune 06/10 

 

1. Descriere 
Produsul este destinat pentru măsurarea intensităţii 
luminoase. Măsurarea se face printr-o diodă cu foto diodă 
din silicon. Măsurătorile pot fi realizate în lucşi (lx) sau foot-
candle (fc) la cerere. În plus, pot fi afişate valorile maxime 
pentru anumite măsurători. Alimentarea se face de la o 
baterie de 9V. Produsul nu este pentru uzul comercial. 
 

Aparatul este testat EMC şi corespunde normelor europene 
în domeniu. Declaraţiile de conformitate se află la 
producător. 
 

Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. Orice altă utilizare 
decât cea descrisă aici nu este permisă şi poate deteriora 
produsul şi duce la riscuri asociate precum scurtcircuite, 
incendii, şocuri electrice etc. Citiţi instrucţiunile în întregime 
şi păstraţi-le pentru referinţe ulterioare. 
 

2. Conţinut pachet  
 Luxmetru 

 Baterie de 9V 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

3. Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 

Persoană/Produs 

 Produsul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. 

 Produsul nu trebuie supus la stres mecanic puternic. 

 Produsul nu trebuie supus la temperaturi extreme, direct 
sub razele de soare, vibraţii intense sau umezeală. 

 Vă rugăm manevraţi produsul cu grijă. Căderile, impactul 
fie şi de la mică înălţime poate deteriora aparatul. 

 

Bateriile 

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile 
în aparat. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 
înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-
a întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  

 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, 
dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 

 Nu demontaţi niciodată bateriile. 

 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 
explozie! 

 Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 

 

Diverse 

 Service-ul, ajustările şi reparaţiile trebuie realizate numai 
de către un specialist într-un atelier de specialitate. 

 Dacă aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în acest 
manual de utilizare adresaţi-vă serviciului nostru de 
relaţii cu clienţii sau unui specialist.  

 

4. Elemente de operare 

 
1. Ecran 
2. Senzor iluminare de fundal 
3. Buton ON/OFF 
4. Capul senzorului 
5. Buton MAX/LUX/Fc 

 

5. Introducere/Înlocuire baterie 

1. Desfaceţi capacul compartimentului bateriei de pe spate-
le aparatului. 

2. Introduceţi o baterie de 9V. 
3. Închideţi capacul compartimentului bateriei. 

 

Înlocuiţi bateria când simbolul de baterie goală 
apare afişat pe ecran.  

 

6. Funcţionare 
1. Apăsaţi pe butonul ON/OFF pentru a porni aparatul. 

Ecranul afişează intensitatea luminoasă în lucşi.  
2. Ţineţi capul senzorului orizontal în punctul în care doriţi 

să măsuraţi intensitatea luminoasă a sursei de lumină. 
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul MAX/LUX/Fc pentru 

circa 2 secunde pentru a afişa intensitatea luminoasă în 
foot-candle (Fc). 

4. Pentru a afişa valorile maxime ale procesului de 
măsurare curent, apăsaţi pe butonul MAX/LUX/Fc în 
timpul măsurării. Ecranul va afişa MAX. 

5. Pentru a vă întoarce în modul de afişare curent, apăsaţi 
din nou pe butonul MAX. Datele precedente vor şterse 
din memorie.  

6. La valorile maxime ale intensităţii indicatorii „x10” sau 
„x100” vor lumina pe ecran. În acest caz, intensitatea 
iluminării pe ecran poate fi multiplicată de 10 sau 
respectiv de 100 de ori. 
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7. Apăsaţi pe butonul de pornire/oprire pentru a opri 
aparatul. Altfel, aparatul se va opri automat după 17 
minute. 

 

Pentru a monta produsul pe un suport (disponibil 
opţional), există un suport deasupra compartimen-
tului bateriilor. 
Iluminarea de fundal a ecranului se activează când 
lumina ambientală este prea slabă. Dacă valorile 
măsurate sunt în afara ariei de măsurare, „OL” va 
apărea pe ecran. 

 

7. Întreţinere şi curăţare 

 Aparatul nu necesită întreţinere în afară de curăţarea 
ocazională şi schimbarea bateriilor.  

 Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă curată şi uscată.  

 Nu folosiţi agenţi chimic sau agenţi e curăţare agresivi 
care pot afecta carcasa sau buna funcţionare a 
aparatului. 

 

8. Eliminarea elementelor uzate 
General 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate 
cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi sănătatea umană şi utilizarea 
resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un 

„x” peste un tomberon semnifică faptul că aparatul nu poate 
fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul 
menajer. 
 

Baterii/Acumulatori 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului 
înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea 
oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 
mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să 
predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare 
special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu 
două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 

produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea 
bateriilor/bateriilor reîncărcabile Utilizatorul este obligat să 
predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile 
speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 
acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi 
sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, 
Pb – Plumb).  
 

9. Date tehnice 
Alimentare:        baterie de 9 V 
Consum curent:        7 mA 
Domeniu măsurare:  0 la 40.000 lx/fc 
Precizie:        +/-5% +/-10 lx/fc (< 10.000 lx/fc) 

      +/-10% +/-10 lx/fc (< 10.000 lx/fc) 
Frecvență eșantionare: 2,5 ori pe secundă 
Repetabilitate:          +/-2% 
Temperatura culoare:  calibrat la 2856 K 
Oprire automată:      după 17 minute 
Dimensiuni (L x l x Î):  54 x 157 x 34 mm 
Masa:          125 g 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)           
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