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UMIDOMETRU PENTRU 
MATERIALE MF-50 

Cod produs: 123491 
Versiune 11/12 

 

RO   MANUAL DE UTILIZARE 
 

Domenii de utilizare 
 

Acest umidometru digital, neinvaziv permite măsurarea 
gradului de umiditate al betonului, lemnului și altor 
materiale de construcție. Cu acest aparat puteți verifica dacă 
o anumită suprafață este adecvată pentru a fi vopsită sau 
acoperită de ex. cu tapet. Aparatul redă un semnal acustic 
atunci când gradul de umiditate depășește o anumită 
valoare limită. Produsul funcționează cu 3 baterii AAA. 
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor 
menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există și alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul 
înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
 

Conținut colet 
 

 Umidometru 
 3 baterii (tip AAA) 
 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 

 

a. Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 

copiilor sau în raza de acțiune a animalelor de companie. 
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 

lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice puternice. 
 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 

siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
o prezintă daune evidente 
o nu mai funcționează 
o produsul a fost depozitat în condiții improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 

o produsul a fost transportat în condiții improprii 
 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 

căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, funcționarea aparatului se face numai 
sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 

b. Baterii/acumulatori  
 Atunci când instalați bateriile/acumulatorii în aparat 

aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 Extrageți bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin scurgerea acizilor din 
baterii/acumulatori.  

 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii/acumulatori.  

 Țineți bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor.  
 Nu lăsați bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci există 

pericolul să fie înghițiți de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat 
la medic. 

 Schimbați toate bateriile/acumulatorii deodată. Dacă 
amestecați bateriile/acumulatorii vechi cu cei noi acest 
lucru poate dăuna aparatului.  

 Bateriile/acumulatorii nu trebuie desfăcuți, scurtcircui-
tați sau aruncați în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncăr-
cabile. Pericol de explozie! 

 

c. Diverse 
Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de 
funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 
Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat. 
 

Elementele de control 
 

 
 
 
1. Senzor umiditate (partea 

posterioară) 

2. Display LC 

3. Tasta ZERO 

4. Întrerupător on/off 

5. Tasta DOWN 

6. Tasta MODE 

7. Tasta UP APO 
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Instalarea/înlocuirea bateriilor 
1. Desfaceți șurubul din partea posterioară folosind o 

șurubelniță în cruce și scoateți capacul compartimentului 
baterii. 

2. Instalați 3 baterii AAA la polaritatea corectă. Respectați 
semnele de polaritate din interiorul compartimentului 
baterii. 

3. Reînchideți compartimentul baterii. 
Înlocuiți bateriile imediat ce pe display apare 
simbolul baterii.  

 

Punerea în funcțiune 
 

a. Instrucțiuni generale înainte de a măsura 
1. Gradul de umiditate afișat este o valoare medie 

determinată pe baza umidității suprafeței exterioare, 
precum și din interiorul materialului. Dacă umiditatea 
este vizibilă la nivelul suprafeței sau există chiar apă 
ștergeți suprafața și lăsați-o să se usuce timp de câteva 
minute înainte de a începe măsurătorile. 

2. Măsurătoarea poate fi influențată și de alți factori. 
Înainte de a începe măsurătorile curățați suprafața 
respectivă de praf, resturi de vopsea etc. 

3. Țineți aparatul de măsură de capătul său pentru a evita 
influențarea măsurătorilor din cauza umidității mâinilor. 

4. Aparatul de măsură nu este potrivit pentru măsurarea 
metalului sau altor materiale care conduc curentul 
electric. Dacă în apropierea senzorului se află obiecte 
metalice (de ex. cuie, șuruburi, cabluri, țevi etc.) atunci 
valorile măsurate vor crește considerabil. 

5. Mențineți o distanță minimă de 8 – 10 cm față de alte 
suprafețe pentru a se evita producerea interferențelor.  

6. Instalați senzorul pe o suprafață netedă. Suprafețele 
aspre duc la valori măsurate eronate.  

7. Adâncimea de măsurare a produsului este de 19 mm 
(3/4’’). În funcție de grosimea materialului se poate ca 
măsurarea miezului acestuia să nu fie posibilă. Dacă 
materialul are o grosime mai mică de 19 mm s-ar putea 
ca valoarea măsurată să fie eronată din cauza 
materialului din apropiere. 

8. Senzorul trebuie să fie instalat plan pe suprafața de 
măsurat. Dacă pe suprafață se află numai o parte a 
senzorului atunci pe display vor fi afișate valori eronate. 

9. Grosimea materialului joacă un rol important în 
corectitudinea valorii măsurate. Valoarea măsurată 
crește odată cu grosimea materialului. 

10. Un domeniu important de utilizare pentru acest aparat 
sunt măsurătorile comparative, care compară valoarea 
măsurată cu o valoare de referință. Valoarea de referință 
este determinată prin măsurarea unui material identic 
sau similar într-un domeniu mult mai uscat. Dacă 
valoarea măsurată este mult mai mare decât valoarea de 
referință înseamnă că domeniile măsurători sunt umede. 
Acest procedeu este ideal în estimarea daunelor produse 
de apă, localizarea zonelor neetanșe și a celor cu 
umiditate mare.  

 

b. Măsurarea gradului de umiditate 
1. Apăsați întrerupătorul on/off pentru a porni aparatul. 
2. Țineți aparatul de măsură în așa fel încât senzorul din 

partea posterioară să stea liber. 
3. Dacă pe display nu este afișată valoarea 0.0 țineți 

apăsată tasta ZERO timp de cca. 2 secunde până ce sus 

pe display se luminează indicatorul ZERO. Aparatul este 
acum calibrat și pregătit de funcționare. 

4. Începeți măsurătorile urmând instrucțiunile din sub-
capitolul anterior. 

5. Pe display apare valoarea măsurată. În partea de jos a 
displayului apare valoarea măsurată deasupra unui câmp 
de afișare compus din patru segmente. 

Segment 1 2 3 4 

Valoare 
măsurată 

0 – 9.9 10 – 25.9 26 – 59.9 60 - 100 

6. Dacă una dintre cele două valori limită presetate este 
depășită se aude un semnal de avertizare. Citiți sub-
capitolul următorul pentru a înțelege felul în care se 
setează valorile limită.  

 

c. Setarea funcției semnalizare  
1. Apăsați tasta MODE. Pe display apare valoarea maximă 

alarmă (HIGH). 
2. Apăsați tasta UP APO pentru a crește valoarea sau 

apăsați tasta DOWN pentru a micșora valoarea. Pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor mențineți apăsată 
tasta respectivă. 

3. Confirmați selecția cu tasta MODE. Pe display apare 
valoarea minimă alarmă (LOW). 

4. Setați valoarea așa după cum este descris la punctul 2 și 
confirmați cu tasta MODE. 

5. Cu tastele UP APO și DOWN puteți activa (ON) sau 
dezactiva (OFF) funcția alarmă. 

6. Confirmați selecția cu tasta MODE. 
7. Dacă valoarea măsurată se află între valoarea maximă 

(High) și minimă (Low) de alarmă se va auzi un bip 
repetat, iar pe display va clipi afișarea LOW. 

8. Dacă în timpul măsurătorii se depășește valoarea 
maximă de alarmă se va auzi un bip lung, neîntrerupt. 
Suplimentar pe display clipește indicatorul HIGH.  

 

d. Oprirea automată  
 Aparatul se oprește automat după cca. 10 minute de 

inactivitate. 
 Pentru a activa/dezactiva funcția decuplare automată 

apăsați tasta UP APO. 
 După ce pe display apare indicatorul APO înseamnă că 

funcția decuplare automată este activată.  
 

e. Iluminarea de fundal  
Apăsați tasta DOWN pentru a activa/dezactiva iluminarea de 
fundal. 
 

Întreținerea și curățarea 
 

 Cu excepția operației de înlocuire a bateriilor și curățarea 
ocazională aparatul de măsură nu are nevoie de 
întreținere. 

 Pentru a curăța aparatul de măsură folosiți o cârpă 
curată, antistatică, care nu lasă scame și ușor umezită. 
Nu folosiți soluții de curățare chimice, abrazive sau pe 
bază de solvenți.  

 

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 
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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 (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea 
lor împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile 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 
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 
 

Tensiune de funcționare:  3 x 1,5 V/DC baterie (AAA) 
Consum curent:   max. 11,5 mA 
Domeniu măsurare:  0 – 100 unități 
Rezoluție:   0,1 
Adâncime măsurare:  19 mm (3/4”) 
Temperatură funcționare:  0 până la +50 ºC 
Umiditate funcționare:  10 – 90 % u.r. 
Temperatură depozitare:  -20 până la +60 ºC 
Umiditate depozitare:  <80 % u.r. 
Dimensiuni (l x Î x A):  63 x 175 x 29 mm 
Greutate:   188 g 
 

Valori limită umiditate 
Valorile limită de mai jos pot fi folosite drept date de 
referință. 

Material de 
construcție 

Domeniu umiditate 
(unitate) 

Stare umiditate 

Gips < 30 uscat 

30 - 60 risc 

> 60 umed 

Ciment < 25 uscat 

25 – 50 risc 

> 50 umed 

Lemn < 50 uscat 

50 – 80 risc 

> 80 umed 

 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, 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 și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare 
reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediția în limba 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 materiale 

Voltcraft MF-50 
Cod produs:   123491 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
Hirschau, 31 august 2011 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 


